
ANEXO I – COMUNICADO PADRÃO DE DEVOLUÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Considerando a decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes afastando de suas 
funções os Auditores Wilson Nelson da Silva e Luciano Francisco Castro, designados 
para fiscalizar contribuintes considerados pessoas politicamente expostas, sem 
condenação em processo administrativo disciplinar; considerando a declaração do 
secretário especial da Receita Federal Marcos Cintra, nas redes sociais, dando a 
entender que os Auditores incidiram em desvio de finalidade; e levando em 
consideração que o ministro do TCU Bruno Dantas solicitou à Receita Federal a 
relação dos processos e fiscalizações dos últimos cinco anos, envolvendo autoridades 
e familiares das cúpulas dos três poderes, com a lista de Auditores que foram 
designados para atuar nesses processos, instalou-se um clima de total desconfiança 
entre os colegas que atuam, principalmente, nas áreas de seleção e fiscalização. 

Com essas medidas de força, escancara-se a tentativa de uma blindagem institucional 
sobre as pessoas politicamente expostas, justamente as autoridades de alto relevo do 
Estado Brasileiro sobre o qual o Fisco tem o dever de manter uma maior vigilância, em 
observância ao previsto na Convenção da ONU contra a corrupção e às 
recomendações do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o 
Financiamento do Terrorismo – GAFI. É, sem dúvidas, um cerceamento sem 
precedentes ao papel da Receita Federal e às atribuições dos Auditores-Fiscais. 

O trabalho dos Auditores-Fiscais pressupõe verificação de informações e cruzamento 
permanente de dados. Qualquer Auditor-Fiscal está, portanto, sujeito a, mesmo 
involuntariamente, esbarrar em transações suspeitas que envolvam empresas ou 
pessoas ligadas a poderosas autoridades. 

Por isso, sem respaldo para exercer nossas atribuições legais e dar cumprimento ao 
trabalho que é realizado de maneira técnica e imparcial, até que seja reestabelecida a 
segurança jurídica na Receita Federal, FORMALIZO A IMEDIATA PARALISAÇÃO E 
DEVOLUÇÃO DE TODOS OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO / SELEÇÃO DE 
CONTRIBUINTES SOB MINHA RESPONSABILIDADE, com base em decisão de 
Assembleia Nacional do Sindifisco Nacional, com resultado publicado em 13/08/2019, 
com a orientação da Direção Nacional de que nenhum auto de infração deve ser 
assinado, nenhuma fiscalização iniciada, nenhum dossiê de programação ter 
andamento, e sequer dados fiscais devem ser acessados, com exceção apenas dos 
casos de decadência e atendimento à ordem judicial. Destaco, ainda, a recusa ao 
recebimento de novos trabalhos. 

 

Lista de processos/dossiê devolvidos: 

1 –  

(Esse comunicado deve ser enviado via notes para a chefia imediata) 


