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Ofício nº 154/2019 – JUR  

                        São Paulo, 28 de agosto de 2019. 

 

 

NOTIFICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
 

 

AO 

SR. BRUNO DANTAS DO NASCIMENTO 

MINISTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL SUL 
SAFS - QUADRA 4, LOTE 1 
CEP 70042-900 
BRASÍLIA - DF 

 

 

REF.: MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS ACERCA DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL 

DO BRASIL 

 

  

A UNAFISCO NACIONAL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES 

FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob 

a forma de associação privada, inscrita no CNPJ sob o nº 50.586.247/0001-00, sediada na Av. 

Ipiranga, nº 1.267, 13º andar - República – São Paulo/SP, CEP: 01039-907, devidamente 

representada na forma de seu estatuto, vem, pelo presente, expor e requerer o quanto 

segue. 

 

Conforme previsão estatutária, a entidade tem dentre seus objetivos, 

congregar os ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil ativos, 

aposentados, respectivos pensionistas e associados contributivos, dispondo também dentre 

seus objetivos, principalmente, de promover o fortalecimento da economia nacional e da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, promover a integração, valorização e defender os 

interesses dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. 

 

Atuando para o cumprimento de seus objetivos, a Unafisco Nacional 

prima por acompanhar a gestão administrativa e a atuação da Receita Federal do Brasil, sua 

estrutura, bem como a repercussão e o impacto da atuação do órgão e da classe nos 

veículos de comunicação, em âmbito nacional e internacional. 

 

Nesse sentido, ao deparar-se com o caderno de economia do Jornal O 

ESTADO DE S. PAULO, edição de 12 de agosto de 2019, constatou-se a existência do 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Sede Administrativa: Av. Ipiranga, nº 1267 – 13º e 14º andar - CEP 01039.907 - São Paulo – SP  FONE: (11)3228-4766     

 

conteúdo de uma entrevista concedida por Vossa Senhoria ao jornal, intitulada como 

‘Governo vende o almoço para pagar o janta’ e ‘Após pedir corte de verba, ministro é 

intimado pela Receita’. 

 

Entre outras considerações, acerca do cenário das contas públicas e 

gestão fiscal do governo, Vossa Senhoria relatou que recebeu, recentemente, intimação da 

Receita Federal do Brasil para comprovar o pagamento de certas despesas médicas, bem 

como que este movimento de fiscalização da Receita Federal acorreu após Vossa Senhoria 

ter conduzido processo no qual pediu o corte do bônus de eficiência de R$3 mil concedido 

aos Auditores, sendo que, ao final da manifestação em tela, referiu-se aos Auditores Fiscais 

da Receita Federal nos seguintes termos: 

 
“(...) a ação foi uma tentativa grosseira de intimidação feita por marginais que se 
instalaram nos subterrâneos do órgão.” 
 
“Tenho consciência pública suficiente para separar a instituição da Receita, composta por 
auditores fiscais competentes e dedicados, de alguns poucos marginais que se instalaram 
nos subterrâneos do órgão.” 

 

Diante disso, a entidade requer que Vossa Senhoria confirme o trecho da 

entrevista acima, de modo que, em caso positivo, responda as seguintes indagações: 

 

1. Ao mencionar “a ação foi uma tentativa grosseira de intimidação feita por 

marginais que se instalaram nos subterrâneos do órgão”, Vossa Senhoria almejou 

atribuir a condição de marginal a todos os Auditores Fiscais da Receita Federal do 

Brasil ou a determinado Auditor Fiscal ou grupo de Auditores Fiscais? 

 

2. Caso tenha atribuído a condição de marginal a determinado Auditor Fiscal ou 

grupo de Auditores Fiscais, quais são? 
 

3. Na hipótese de Vossa Senhoria não ter almejado imputar a condição de marginal 

em seu sentido literal aos Auditores Fiscais, qual foi a vossa intenção? 

 

Em outra ocasião, no XIV Seminário Ítalo-Ibero-Brasileiro, realizado em 15 de 

agosto de 2019, no auditório do Superior Tribunal de Justiça (STJ), com o tema "A sociedade 

digital e os novos rumos do direito”, Vossa Senhoria, ao referir-se novamente à exigência da 

Receita Federal para apresentação dos comprovantes de certas despesas médicas, teceu as 

seguintes considerações acerca dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil: 

 
“Esse é um exemplo banal, de como cotidiano (...) E isso eu costumo dizer: se tem coragem 
de fazer isso com o Ministro do Tribunal de contas da União, que julga as contas deles, eu 
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fico imaginando o que não fazem com o miserável que tem uma padaria na esquina e que 
eventualmente serviu um pão que o Auditor não gostou, ou serviu um pastel que o queijo 
não estava bom, enfim (...) é de causar preocupação (...) 

 

Evidente que o trecho acima permite a conclusão/interpretação de que os  

Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil estão atuando frequentemente de forma 

criminosa, com abuso de poder ou em conduta tipificada no artigo 319 do Código Penal - 

Crime de Prevaricação. 

 

Em razão disso, a entidade requer que Vossa Senhoria confirme o teor da 

declaração acima, de modo que, em caso positivo, responda as seguintes indagações: 

 

4. Ao tecer os comentários mencionados acima, Vossa Senhoria almejou atribuir a 

conduta abusiva e criminosa em questão a todos os Auditores Fiscais da Receita 

Federal do Brasil ou a determinado Auditor Fiscal ou grupo de Auditores Fiscais? 

 

5. Caso tenha atribuído a conduta abusiva e criminosa a determinado Auditor Fiscal 

ou grupo de Auditores Fiscais, quais são? 
 

6. Na hipótese de Vossa Senhoria não ter almejado imputar a conduta abusiva e 

criminosa acima aos Auditores Fiscais, qual foi a vossa intenção? 

 

Por todo o exposto, considerando a gravidade das imputações referenciadas, 

a entidade ora notificante, almejando obter os esclarecimentos que se façam necessários, 

bem como evitar eventual repercussão equivocada, em prejuízo dos Auditores Fiscais e da 

Receita Federal, bem como o abalo da harmonia que deve existir entre as instituições 

brasileiras, as quais objetivam um fim comum, serve a presente notificação para requerer 

que Vossa Senhoria preste os devidos esclarecimentos acerca das referidas manifestações 

públicas acerca dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, conforme acima 

requerido, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da presente.  

 

 

  Atenciosamente, 

 

 

 

Mauro José Silva 

Presidente 


