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A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil 

(UNAFISCO NACIONAL)1 vem apresentar Comunicação à Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), ao Grupo de Ação Financeira 

Internacional (GAFI) e à Organização das Nações Unidas (ONU) - mais precisamente, a 

seu Comitê Tributário2 -, com versões em português e em inglês, contendo as 

preocupações da entidade frente a significativos e contínuos movimentos de 

estrangulamento da Receita Federal do Brasil (RFB), com a drástica redução de seus 

orçamentos nos últimos anos, o esvaziamento de áreas e procedimentos direcionados ao 

combate de condutas ilícitas, especialmente no tocante à corrupção e lavagem de dinheiro, 

além de declarações infundadas e desvirtuadas sobre a atuação da RFB - e seus resultados 

-, em conjunto profundamente prejudiciais ao pleno desempenho das funções do órgão-

máximo da administração tributária e aduaneira federal, e colocando o país em risco de 

se tornar um hub global de atividades criminosas.  

 
1 Vide https://unafisconacional.org.br/reducao-orcamentaria-rfb-unafisco-nacional-inicia-medidas-para-apresentar-
denuncia-a-ocde-gafi/. 
2 O Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters, órgão subsidiário do Conselho Econômico e 
Social das Nações Unidas (ECOSOC, na sigla em inglês). 



 

I – Considerações Iniciais 

 

A Receita Federal do Brasil (RFB), órgão-máximo da administração tributária e 

aduaneira da República Federativa do Brasil a nível federal, tem, nos últimos anos, sido 

atingida duramente por ações asfixiantes, numa avalanche de atos comissivos e omissivos 

com o claro objetivo de suprimir suas capacidades e obstaculizar o pleno desempenho de 

suas funções constitucionais, acarretando prejuízos à sociedade como um todo. Os 

reflexos são múltiplos, e alarmante a perspectiva de não apenas enfraquecer o órgão no 

combate a ilicitudes, mas indiretamente estimulá-las - num cenário em que a ausência 

crescente do Estado fomenta a expansão de atividades criminosas que podem vir a tornar 

o país um centro (daí o uso da expressão “hub”) global de condutas deletérias. Em resumo, 

há o clarividente interesse do Governo de desestruturar o órgão responsável pelo combate 

à sonegação e à lavagem de dinheiro, impactando negativamente o enfrentamento dos 

ilícitos financeiros nacionais e transnacionais, dentre outros aspectos. 

O endereçamento à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), ao Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) e à Organização 

das Nações Unidas (ONU) - mais precisamente, a seu Comitê Tributário - visa a denunciar 

essa perigosa conjuntura a organismos internacionais de relevância, convidando, para 

além de todos os interessados nacionalmente, a comunidade internacional especializada 

para que tome ciência e se aprofunde acerca das problemáticas trazidas, pois as 

repercussões tendem a ultrapassar as fronteiras brasileiras. O uso de artes gráficas 

representativas - também em caráter comparativo3 - faz-se no intuito de facilitar a 

visualização para os destinatários da comunicação e leitores em geral. 

O primeiro tópico abordado é o das sucessivas e radicais reduções no orçamento 

da RFB nos últimos anos, numerário contraído - em valores não corrigidos - de R$ 3 

bilhões (2018-19) para R$ 1,2 bilhão (2021-22). Ao longo do ano de 2022 o orçamento 

da RFB foi recomposto a conta gotas, chegando a 1,7 bi. Tais valores correspondem às 

 
3 Além de informações de institutos nacionais, a coleta de dados a embasar e enriquecer o material a ser levado 
contemplou fontes internacionais, como o Centro Interamericano de Administrações Tributárias (CIAT). 



chamadas despesas discricionárias ou não obrigatórias, excluídas, portanto, as relativas à 

remuneração dos servidores. Ou seja, essa queda no orçamento não decorre da redução e 

não recomposição do quadro de servidores do órgão. Idealmente, perscrutar-se-ão as 

destinações orçamentárias dos últimos 10 anos. Este estrangulamento orçamentário afeta 

gravemente o potencial fiscalizatório do órgão, gerando uma queda generalizada nos 

níveis qualitativo e quantitativo dos trabalhos no seio da Receita Federal do Brasil - 

operacionalidade (e.g., pessoal, equipamentos, logística, tecnologia) -, indo muito além 

da capacidade maior ou menor de arrecadação tributária. A fragilização do maior órgão 

fiscalizatório da Federação, responsável por 2/3 da arrecadação nacional, tende a 

estimular, como mencionado, o avolumamento e a propagação de condutas ilícitas e 

atividades criminosas, pondo em risco a segurança nacional e a estabilidade do Estado: 

descontrole do território e das fronteiras; vácuos de presença do Estado; tráfico de 

pessoas, armas, drogas, metais preciosos, materiais restritos, espécies protegidas etc; e, 

em última análise, financiamento do terrorismo e de organizações criminosas. O 

panorama é tão sombrio que, de maneira otimista, o país se tornará grande ponto de 

passagem das cadeias criminosas globais; de forma pessimista - por que não, realista -, 

hub global de práticas ilícitas. Outrossim, rememora-se que o investimento na capacitação 

(técnica, pessoal, tecnológica) das administrações tributárias e aduaneiras pelo mundo é 

atualmente reconhecido como imperativo (e frutífero), também sob os paradigmas da 

transformação digital, bem como nos novos desenhos para a materialização e 

consolidação da justiça tributária. 

Contrariamente aos anúncios de aumento continuado da arrecadação tributária 

por parte da RFB como simbólico do crescimento econômico brasileiro, a realidade atesta 

o inverso: a inflação pouco controlada prejudica exames com referências nominais; a 

desvalorização do Real (BRL), o aumento do custo de vida e o encolhimento do poder de 

compra - admitido o impacto da crise pandêmica - evidencia, de fato, o empobrecimento 

em geral da população; a economia brasileira está distante da plena ascensão. A falácia 

dos recordes de arrecadação, assim, não representa o crescimento econômico do país (e, 

sim, dos preços), além de flertar com a nociva ideia de que os custos operacionais do 



órgão federal podem continuar a ser cortados, uma vez que a alta arrecadação 

demonstraria ganho de eficiência da RFB em sua atuação. 

Outro falso argumento a favor da suficiência de recursos (orçamento, pessoal, 

aparelhamento) na Receita Federal do Brasil toma as apreensões de drogas, contrabando 

e demais mercadorias ilícitas como resultado de sua cabal atuação. No entanto, mesmo 

frente ao crescimento dessas apreensões (qualitativo - volume médio, quantitativo - 

volume total), a Aduana brasileira tem sofrido com a exiguidade de pessoal, falta de 

investimentos em postos, equipamentos e tecnologia, assim como em razão das limitações 

a processos de rotatividade e reposição de seu capital humano. 

O último concurso público se deu em 2014, já passados 8 (oito) anos, havendo 

uma redução nesse período de cerca de 30% do quadro de auditores fiscais, com 

expectativa de perda adicional de mais 30% nos próximos 5 anos, em razão das 

aposentadorias e do não ingresso de novos auditores fiscais. A situação nas fronteiras é 

ainda mais dramática, com um quadro de menos de 50% do efetivo de 10 anos atrás, que 

já era em quantidade insuficiente. 

As altas nos volumes de apreensões de drogas, sobretudo nos processos de 

exportação em alguns portos, certificam, na verdade, que o desmonte da RFB provoca a 

intensificação das práticas ilegais, potencialmente ocasionando um efeito cascata de 

consequências perversas e duradouras - em outras palavras, estas atividades criminosas 

passam a tirar proveito de frestas que vão sendo criadas e ampliadas quando das 

sucessivas restrições à capacidade da atuação do órgão. A distribuição de cigarros ilegais 

bem exemplifica a imprescindibilidade de um órgão fiscalizador de ponta, vez que, 

tomadas as proporções territoriais e aspectos geográficos do Brasil, notório que a 

procedência dessas mercadorias ilícitas não se resume ao contrabando internacional, mas 

igualmente à contrafação interna. Especificamente quanto à pirataria e outras práticas de 

contrafação (inclusive digitais), o maior acesso a recursos permitiria a RFB não apenas 

enfrentar a circulação desses ilícitos, mas principalmente atacar suas fontes de 

financiamento, protegendo o mercado, os consumidores e assegurando justa arrecadação 

tributária. 



Servem-se do enfraquecimento da Receita Federal do Brasil, ademais, a 

mineração ilegal (garimpo) e outras atividades paralelas. A temática demanda tratamento 

especial. Não é novidade o progressivo desapreço pela fiscalização e repressão de tais 

condutas, incluídas medidas preventivas - como no caso da imposição de destruição de 

maquinário apreendido em mineração ilegal ou desmatamento, para, agora, 

surpreendentemente, legar a seus proprietários ou a entes suspeitos a função de 

depositário fiel daqueles; todavia, o advento do Decreto nº 10.966, de 11 de fevereiro de 

2022 (Decreto 10.966/22)4, instituiu o chocante conceito de mineração artesanal e em 

pequena escala. Em complemento ao sucateamento dos poderes e mecanismos ao 

enfrentamento dessas práticas, sua legitimação soa gravíssimo alarme ao estabelecimento 

e aceitação de estruturas essenciais a núcleos de atividades ilícitas de larga escala, onde 

os efeitos se dão em variado rol de crimes, abrangendo, dentre outros, corrupção, lavagem 

de dinheiro, sonegação, extorsão, trabalho análogo ao de escravo, tráfico de armas, drogas 

e pessoas, além do financiamento de organizações criminosas e do terrorismo. Quanto à 

aliança entre mineração ilegal e branqueamento de capitais, nomeadamente por meio do 

ouro, inclusive por carteis de alcance internacional no tráfico de drogas - objeto de 

investigações, estudos, documentários e reportagens jornalísticas5 -, já são sentidos os 

primeiros movimentos de maior impacto, submetendo o país ao risco de se tornar o 

referido hub internacional de práticas criminosas. Relevante importador de fertilizantes e 

outros insumos agrícolas, o Brasil, nessa linha, abre ao descontrole a exploração de 

minerais, como o potássio, dada a escassez decorrente do recém-eclodido conflito no 

Leste Europeu. 

Outro tema em plena deliberação no Congresso Nacional brasileiro é o de jogos 

de apostas e cassinos. O Projeto de Lei de nº 442/1991 (PL 442/91)6, que dispõe sobre a 

exploração de jogos e apostas em todo o território nacional, já foi aprovado pela Câmara 

dos Deputados - com vigoroso apoio do Presidente da Casa e do líder do governo - e 

 
4 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D10966.htm. 
5 Cf., e.g., https://cdn.thesentry.org/wp-content/uploads/2018/10/GoldenLaundromat_Sentry_Oct2018-final.pdf e 
https://theintercept.com/2022/02/16/nova-refinaria-de-ouro-da-amazonia-tem-como-socio-condenado-por-lavagem-
de-dinheiro-na-belgica. 
6 Informações disponíveis em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15460. 



aguarda, desde 4 de março de 2022, deliberação pelo Senado Federal. Importante anotar 

que o projeto de lei não apenas regulamenta as matérias a que se propõe, mas 

descriminaliza uma série de condutas anteriormente vedadas. Também não espanta a 

expectativa de um horizonte farto em práticas delituosas e de lavagem de dinheiro, 

exigindo robustos mecanismos de fiscalização e sanção caso a proposta legislativa siga 

adiante. Enquanto isso, a Receita Federal do Brasil vai sendo paulatinamente 

depauperada. 

Partindo ao setor aduaneiro e de controle de fronteiras, abundam episódios de 

abandono dos postos e do pessoal nestes lotado, de forma ainda mais preocupante em 

regiões sensíveis, como as de Corumbá (MS), Foz do Iguaçu (PR)7, Ponta Porã (MS), 

aeroportos de importância central como os de Guarulhos (SP) e Campinas (SP), e na Zona 

Franca de Manaus (AM). 

Em janeiro deste ano de 2022, auditores fiscais de equipes regionais 

especializadas no combate a fraudes tributárias estruturadas (EFRAUS), representados 

pelos chefes dessas equipes, lançaram um manifesto8 apontando patologias decorrentes 

dos sucessivos cortes orçamentários sofridos pela RFB. Tendo o órgão a missão de prover 

recursos para o Estado, necessários para a prestação de serviços públicos e atendimento 

da população brasileira em saúde, educação, segurança pública, previdência e 

assistência social, salientou-se que tão importante quanto arrecadar é garantir a 

qualidade dessa arrecadação. Ademais, a Receita Federal do Brasil é responsável pelos 

mais variados serviços, dos típicos de uma administração tributária a nível nacional ao 

controle de bagagens em aeroportos, das áreas aduaneiras e do controle de cargas ao 

comércio exterior, do registro de pessoas jurídicas à análise de escriturações contábeis e 

declarações, dentre muitas outras. As citadas equipes especializadas, de sua vez, centram-

se no combate a fraudes de grande monta e planejamentos tributários abusivos - em suma, 

desvio de recursos públicos, sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e 

outros fluxos financeiros ilícitos, temas recorrentes nos debates de mais alto nível 

 
7 Cf. https://foz.portaldacidade.com/noticias/educacao/abandonada-foz-do-iguacu-nao-recebe-ha-anos-atencao-que-
merece. 
8 Disponível em: https://static.poder360.com.br/2022/01/Manifesto-Efraus.pdf. 



realizados no âmbito de organizações internacionais como a OCDE (sob mandato do 

G20) -, e a execução deste trabalho demanda recursos, dirigidos à manutenção e 

modernização de sistemas inteligentes de cruzamento de dados. Afinal, certamente não é 

à sociedade brasileira que interessa mutilar a capacidade da autoridade fiscal de 

identificar e agir contra práticas que atentam contra a ordem tributária, em favor da 

concorrência desleal e de organizações criminosas, e, por certo, contra os cofres públicos. 

Os esforços - que fundamentam procedimentos e cooperam com outros órgãos de 

persecução penal de condutas ilícitas - não somente dissipam atividades passadas e em 

curso, como lançam importante mensagem àqueles potenciais futuros infratores. O 

investimento na administração tributária federal não apenas é imprescindível, como gera 

mais recursos - a conta é qualitativa e quantitativamente positiva. 

Assunto de pertinência concerne à Escola de Administração Fazendária (ESAF), 

instituição de capacitação (treinamento e especialização) dos auditores fiscais da Receita 

Federal do Brasil, extinta, após mais de 40 anos de existência, pela Medida Provisória nº 

870, de 1º de janeiro de 2019 (MP 870/19), convertida posteriormente na Lei nº 13.844, 

de 18 de junho de 20199 (Lei 13.844/19). Inicialmente incorporada à Escola Nacional de 

Administração Pública (ENAP), em novembro do mesmo ano de 2019 (pela Portaria nº 

424/2019 do Ministério da Economia), o campus sede e os centros regionais tiveram suas 

atividades interrompidas de forma definitiva, com o imóvel em Brasília (DF) entregue e 

a seguir ocupado pela Escola Superior de Guerra (ESG). Fruto da cooperação com a 

Alemanha, a ESAF recebeu inspiração da Bundesakademie für öffentliche Verwaltung 

(BAköV) - academia de administração pública daquele país, vinculada ao Ministério 

Federal do Interior, Construção e Comunidade (BMI) -, e possuía muito mais do que um 

papel a desempenhar em território brasileiro. Por meio da ESAF, a RFB poderia fazer uso 

da oportunidade (e timing), observado o potencial educador e disseminador de 

conhecimento e técnica da extinta instituição, de assumir postura de liderança nas grandes 

discussões e deliberações em matéria fiscal e tributária pelo mundo, marcadamente na 

 
9 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13844.htm. 



cooperação Sul-Sul - cada vez mais defendida nos debates internacionais (ONU, OCDE, 

OMC, OEA etc.). 

A verdade é que a Receita Federal do Brasil encara abandono completo. Em 

adição ao já aqui tratado, não são realizados concursos públicos para reposição e 

ampliação dos quadros desde 2014, isso no órgão que é responsável por 67% de toda a 

arrecadação do país, além de todo o controle aduaneiro sobre a entrada e saída de 

mercadorias e de passageiros do país. Daí a comunicação aos organismos internacionais 

como objetiva a UNAFISCO NACIONAL, para, também, que o Governo brasileiro tome 

de imediato as medidas orçamentárias necessárias e passe a valorizar a Receita Federal 

como órgão essencial ao funcionamento do Estado10. Sob tal enfoque, não se deve 

esquecer do disposto na própria Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

(CF): 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte:  

(...) 
XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de 
suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores 
administrativos, na forma da lei;  

(...) 
XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, 
exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários 
para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive 
com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da 
lei ou convênio. 

(...) 
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:  

(...)  
XV - avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário 
Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das 
administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

(...) 
Art. 167. São vedados:  

(...) 
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, 
ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se 
referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços 

 
10 Para essa e anterior citação, vide nota 1. 



públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para 
realização de atividades da administração tributária, como determinado, 
respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de 
garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 
165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo; [...]. 

 

Ao passo que irrefutável a proeminência no texto constitucional do exercício das 

competências que recaem sobre a Receita Federal do Brasil, e da valorização de seus 

servidores e sua estrutura, cabe ponderar acerca da atribuição do Senado Federal na 

avaliação periódica da funcionalidade do Sistema Tributário Nacional e do desempenho 

das administrações tributárias, no sentido de, dadas todas as ameaças sistêmicas ao órgão 

e ao exercício de suas funções - também sob o prisma internacional, considerando o alto 

volume de circulação de capitais, bens e serviços no território nacional, e observado o 

porte e potencial de crescimento num país de dimensões e configuração como o Brasil -, 

como visto, responder à altura ao desaparelhamento da administração tributária e 

aduaneira federal brasileira. A UNAFISCO NACIONAL já se comprometeu com tal 

tarefa. 

Hodierna, igualmente, a problemática da inversão da lógica no voto de qualidade 

do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), tribunal administrativo de 

revisão de atos da Administração Pública tocantes à matéria fiscal. No processo de 

conversão da Medida Provisória nº 899, de 16 de outubro de 2019 (MP 899/19), na Lei 

nº 13.988, de 14 de abril de 2020 (Lei 13.988/20)11, o artigo 28 desta última acrescentou 

o artigo 19-E à Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002 (Lei 10.522/02)12, para dispor que 

no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito 

tributário, não se aplica o voto de qualidade a que se refere o § 9º do art. 25 do Decreto 

nº 70.235, de 6 de março de 197213, resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte. 

Evitando longa digressão sobre o tema, basta relembrar que este já foi objeto de 

comunicação de entidade representativa dos interesses dos auditores fiscais da RFB, em 

 
11 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13988.htm. 
12 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10522.htm. 
13 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d70235cons.htm. 



setembro de 2020, dirigida à OCDE e ao GAFI14, apontando, com virtude, a ameaça 

sistêmica e os retrocessos à harmonização com os padrões internacionais que, previa, 

adviriam do novo texto legal, com destaque à natureza revisional de atos administrativos 

pela própria Administração, numa composição paritária (julgadores) única no mundo, 

presentes riscos de tomada do órgão administrativo, à modificação de entendimentos e 

novos julgamentos reinterpretando temáticas tributárias - subsequentemente 

procedimentos da administração tributária (das fiscalizações à comunicação de crimes a 

outros órgãos, como no caso das representações fiscais para fins penais - RFFP) -, 

afetando o combate a práticas de corrupção, sonegação e evasão fiscais, crimes na seara 

aduaneira, lavagem de dinheiro, dentre outros fluxos financeiros ilícitos no Brasil e no 

âmbito transnacional. Como se nota, a referida problemática integra o leque de ataques 

àquilo que, como dantes mencionado, a própria CF garante primazia: a funcionalidade do 

Sistema Tributário Nacional e o desempenho das administrações tributárias. 

Em ano de eleições gerais, por fim, mandatória a absoluta oposição frente a 

ameaças ao íntegro desenrolar dos processos democráticos, ainda mais em tempos de fake 

news, manipulação de dados, invasão de sistemas e influência estrangeira; imperiosa, 

portanto, a supressão de fontes e meios de financiamento de ilícitos eleitorais, 

inadmissíveis à consolidação plena da democracia. 

Feitas tais anotações, segue a íntegra da Comunicação perante a OCDE, o GAFI 

e a ONU sobre o Estrangulamento da Receita Federal do Brasil (RFB) e o Risco de tornar 

o Brasil um Hub Global de Atividades Criminosas. 

 

 

 

 

 

 
14 Cf., e.g., https://www.sindifisconacional.org.br/sindifisco-denuncia-fim-do-voto-de-qualidade-a-ocde-e-ao-gafi-2/ 
e https://www.sindifisconacional.org.br/gafi-responde-ao-sindifisco-que-ira-avaliar-as-implicacoes-do-fim-do-voto-
de-qualidade/. 



O UNAFISCO NACIONAL (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da 

Receita Federal do Brasil), entidade associativa de âmbito nacional que representa os 

Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, vem por meio desta manifestar sua 

preocupação frente a significativos e contínuos movimentos de estrangulamento da 

Receita Federal do Brasil (RFB), com a radical redução de seus orçamentos nos últimos 

anos, a total desconsideração quanto às demandas e necessidades da autoridade fiscal 

nacional e de seus servidores, a expansão da desregulamentação de áreas e procedimentos 

sensíveis ao avanço de condutas ilícitas, além de declarações infundadas e desvirtuadas 

sobre a atuação da RFB - e seus resultados -, em conjunto profundamente prejudiciais ao 

pleno desempenho das funções do órgão-máximo da administração tributária e aduaneira 

federal,  colocando o país em risco de se tornar um hub global de atividades 

criminosas. 

 

A – O compromisso formal da República Federativa do Brasil com os mais altos 

padrões internacionais no combate à corrupção, crimes tributários, fluxos 

financeiros ilícitos, e de financiamento do terrorismo e de organizações criminosas 

 

A República Federativa do Brasil, na esfera internacional, tem historicamente 

manifestado formalmente seu compromisso no combate à corrupção, crimes tributários, 

fluxos financeiros ilícitos e de financiamento do terrorismo e de organizações criminosas. 

Parceiro-chave da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) há anos, o Estado brasileiro foi finalmente convidado a iniciar seu 

processo de adesão à Organização em janeiro de 2022. O país participa de uma série de 

fóruns, comitês e grupos de trabalho do âmbito da OCDE, em assuntos que englobam 

administração tributária, planejamentos tributários abusivos, o Pacote BEPS, fluxos 

financeiros ilícitos, sem ignorar a quantidade de acordos assinados pelo Brasil em matéria 

correlata, denotando a seriedade do seu comprometimento com os objetivos e temáticas 

abordadas na Organização. 

Frente ao Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), a República 

Federativa do Brasil é membro do organismo internacional desde 2000, igualmente em 



caráter regional (América Latina, GAFILAT), envolvido em avaliações mútuas e 

discussões plenárias, ressaltando-se, internamente, os órgãos que compõem o ENCCLA 

- Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, destacadamente 

a Receita Federal do Brasil. 

Integrante do G20, o Brasil participa ativamente e denota seu sempre presente 

interesse em manter-se próximo das e harmonizado às entidades especializadas da 

Organização das Nações Unidas (ONU) na seara, como no acompanhamento dos 

trabalhos do seu Comitê Tributário (Committee of Experts on International Cooperation 

in Tax Matters), órgão subsidiário ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas 

(ECOSOC). 

Ademais, a incorporação de normas internacionais ao ordenamento jurídico 

brasileiro, como a “Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção”15, a “Convenção 

Interamericana contra a Corrupção”16, a “Convenção das Nações Unidas contra o Crime 

Organizado Transnacional”17 e a “Convenção sobre o Combate da Corrupção de 

Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais”18, atesta 

o compromisso assumido pelo Estado brasileiro contra práticas delituosas altamente 

nocivas. O crime de lavagem de bens, direitos e valores é tratado especificamente em 

lei19, atualizada para enfatizar atos lesivos a administrações públicas estrangeiras e de 

financiamento de organizações criminosas e do terrorismo - este último com ainda mais 

afinco20. 

A Receita Federal do Brasil, no desempenho de suas funções, compartilha com 

outros órgãos o poder-dever diário de combater esses crimes, e a UNAFISCO 

NACIONAL, em defesa da categoria profissional e do órgão como um todo, manifesta 

sua profunda preocupação com os movimentos diretos e indiretos de asfixia da Receita 

Federal do Brasil (RFB), em total contradição aos múltiplos compromissos formais 

assumidos pela República Federativa do Brasil, como se verá a seguir. 

 
15 Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006. 
16 Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 2002. 
17 Decreto nº 5.015, de 12 de março de 2004. 
18 Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000. 
19 Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. 
20 Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016. 



 

B – Deixando a RFB sem recursos 

 

  A Receita Federal do Brasil (RFB), órgão-máximo da administração tributária e 

aduaneira da República Federativa do Brasil a nível federal, tem sido atingida duramente 

por ações asfixiantes, numa avalanche de atos comissivos e omissivos com o objetivo de 

suprimir suas capacidades e obstaculizar o pleno desempenho de suas funções 

constitucionais, acarretando prejuízos à sociedade como um todo. O mais claro está na 

radical e contínua redução de seu orçamento: 

 

Gráfico 1: Orçamento da Receita Federal do Brasil (RFB) 

 
Fonte: Ministério da Economia - LOA, PLOA, IBGE. Elaboração Própria. 

 

O orçamento de 2022 corresponde, em relação à média dos 10 anos anteriores 

corrigida pela inflação, a um corte de 62% (1,712 bi sobre 4,499 bi).  Esse movimento 

antagoniza com o entendimento internacional consolidado de que investir nas 

administrações tributárias e aduaneiras é imperativo – não apenas para gerar resultados 

arrecadatórios, mas sufocando condutas ilícitas21. Rememora-se que a aplicação de 

 
21 Os trabalhos do Tax Inspectors Without Borders (TIWB) têm reiterado isso. Iniciativa conjunta da OCDE e do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o TIWB objetiva o compartilhamento de 
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recursos em capacitação (técnica, pessoal, tecnológica) é vista também sob os paradigmas 

da transformação digital e da transição energética, e sob o prisma dos novos desenhos 

para a materialização e consolidação da justiça tributária. 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Evolução do custo de arrecadação de 2019-2020 (em %) 

 
Fonte: OECD (2022), Tax Administration 2022: Comparative Information on OECD and other Advanced 

and Emerging Economies, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/1e797131-en>. 

 

Este estrangulamento orçamentário afeta gravemente a amplitude de atuação do 

órgão, gerando uma queda real e generalizada nos níveis qualitativo e quantitativo dos 

 
conhecimento, habilidades e experiência em auditoria fiscal com administrações tributárias de países em 
desenvolvimento por meio de uma abordagem direcionada e em tempo real (“aprender fazendo”), com experts e 
processos de revisão por pares. 

-2,08

10,31

-7,46

4,50
9,66

-7,91

4,37

-17,50

8,72

-9,49

7,40
1,90

11,12

-12,77

6,55
12,80

3,72

38,36

3,87

28,60

39,88

17,93

53,77

4,59

-23,90

12,24

0,28

13,77

-3,23

13,47
9,40

17,81

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60
Percentual



trabalhos no seio da Receita Federal do Brasil; indo muito além da capacidade maior ou 

menor de arrecadação tributária, está se falando de operacionalidade (e.g., pessoal, 

equipamentos, logística, tecnologia). Dessa forma, fica a RFB progressivamente 

incapacitada de gerar, com qualidade, recursos para a implementação de políticas 

públicas e à prestação de serviços essenciais pelo Estado, bem como de inibir o 

cometimento de ilícitos financeiros e aduaneiros com repercussões transnacionais. Não à 

toa, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 assegura proeminência às 

administrações tributárias, seus servidores e estruturas enquanto serviço público medular, 

inclusive prevendo a prevalência dos orçamentos a financiar o exercício de tais 

competências, bem como incumbindo o Senado Federal de avaliar periodicamente a 

funcionalidade do Sistema Tributário Nacional e o desempenho das administrações 

tributárias (artigos 37, XVIII e XXII, 52, XV, e 167, IV). 

Além disso, a fragilização do maior órgão fiscalizatório da Federação tende a 

estimular o avolumamento e a propagação de condutas ilícitas e de atividades criminosas, 

pondo em risco a segurança nacional e a estabilidade do Estado: descontrole do território 

e das fronteiras; vácuos de presença do Estado; tráfico de pessoas, armas, drogas, metais 

preciosos, materiais restritos, espécies protegidas etc.; e, em última análise, 

financiamento do terrorismo e de organizações criminosas. Nesse contexto, do setor 

aduaneiro e de controle de fronteiras abundam episódios acerca do desamparo aos postos 

e ao pessoal nestes lotado, de forma ainda mais preocupante em regiões sensíveis, como 

as de Corumbá (MS), Foz do Iguaçu (PR), Ponta Porã (MS), aeroportos de importância 

central como os de Guarulhos (SP) e Campinas (SP), e do superlativo Porto de Santos 

(SP), o maior complexo portuário da américa latina e um dos maiores do mundo. 

O estudo da United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)22 corrobora 

com os anseios presentes neste comunicado, pois o enfraquecimento do aparato fiscal 

aduaneiro auxilia no avanço das organizações criminosas, ainda mais tendo em vista as 

dimensões continentais do território brasileiro e considerando que o Brasil faz fronteira 

 
22 UNODC. (United Nations Office on Drugs and Crime). 7.4.5 Main countries identified as source and transit of 
cocaine shipments, as described by reported seizures, 2015–2019. Disponível em 
<https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2021/7.4.5_Cocaine_trafficking_TRANSIT.pdf>. 



terrestre com áreas onde se situam os maiores produtores de cocaína do mundo. Segundo 

os relatórios mundiais sobre drogas, nos últimos anos houve um aumento de apreensões 

de cocaínas vindas do Brasil e, o relatório de 202123, aponta que o Brasil foi o terceiro 

país com maior apreensão de cocaína, o que demonstra cabalmente como o 

enfraquecimento da Receita Federal tem seus reflexos em outros países.  

A verdade é que a Receita Federal do Brasil encara abandono completo. Em 

adição ao já exposto, não são realizados concursos públicos sequer para reposição dos 

quadros desde 2014, isso no órgão que é responsável por 67% de toda a arrecadação 

nacional e de todo o controle aduaneiro sobre a entrada e saída de mercadorias e de 

passageiros do país. E isso considerando o alto volume de circulação de capitais, bens e 

serviços no território nacional, e observado o porte e potencial de crescimento num país 

de dimensões continentais e de geolocalização como o Brasil.  

Os reflexos do desaparelhamento da administração tributária e aduaneira federal 

brasileira são profusos, e alarmante a perspectiva não apenas do enfraquecimento 

sistêmico do órgão no combate a ilícitos, mas de estímulo indireto à disseminação desses 

delitos - num cenário em que a insuficiência ou a ausência do Estado fomenta a expansão 

de práticas criminosas. O panorama é tão sombrio que, de maneira otimista, o país se 

tornará denso ponto de passagem das cadeias criminosas globais; de forma pessimista - 

por que não, realista -, hub global de práticas altamente repreensíveis. 

 

C – Nocivas falácias disfarçando os trágicos presente e futuro 

 

C.1 – Tendências de crescimento da arrecadação tributária federal 

 

Sucessivos acréscimos no montante da arrecadação tributária federal brasileira, 

como será demonstrada no gráfico 3, têm sido anunciados simbolizando o vigor da 

recuperação econômica do país, especialmente num contexto pós-pandêmico. Entretanto, 

a alta arrecadação decorre basicamente da inflação pouco controlada, que atingiu 

 
23 FRONTEX. Risk Analysis for 2021. FRONTEX. Polônia, abr. 2021, p. 36. Disponível em 
<https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_2021.pdf>. 



fortemente a base de preços de alimentos e tarifas controladas pelo Governo, que são base 

de cálculo dos tributos sobre o consumo. Além disso, outros efeitos inflacionários, como 

a não correção da tabela do imposto de renda, tem gerado aumento de arrecadação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Arrecadação da Administração Tributária Federal 

 
Fonte: RFB. Arrecadação das receitas federais - 1994-2021. Elaboração própria. 

 

Os recordes de arrecadação, portanto, não representam em nenhuma medida 

aumento de eficiência da Receita Federal - mas, sim, aumento dos preços de bens, 

serviços e mercadorias (alimentação, energia elétrica, gás liquefeito de petróleo, 

combustíveis de veículos etc.), marcadamente de itens básicos, que são base de cálculo 

da pesada tributação sobre o consumo existente no Brasil. No mais, flerta com a absurda 

ideia de que se a arrecadação está em alta, deve-se a incrementos de eficiência na atuação 

da Receita Federal, e, portanto, não haveria consequências em prosseguir cortando seus 

custos operacionais. 
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C.2 – Apreensões de drogas e mercadorias nas alturas 

 

Outro falso argumento a favor da suficiência de recursos (orçamento, pessoal, 

aparelhamento) na Receita Federal do Brasil toma as apreensões de drogas, do 

contrabando e de demais mercadorias ilícitas como resultado de sua cabal atuação. 

Reconhece-se real o crescimento dessas apreensões, tanto qualitativa (volume médio), 

quanto quantitativamente (volume total). Contudo, a Aduana brasileira tem sofrido 

pesadamente com a exiguidade de pessoal, falta de investimentos em postos, 

equipamentos e tecnologia, além de limitações a processos de rotatividade e reposição de 

seu capital humano. 

Em sentido oposto, as altas nos volumes de apreensões certificam, pois, que o 

desmonte da RFB provoca o crime a se intensificar, potencialmente ocasionando um 

efeito cascata de consequências perversas e duradouras - em outras palavras, atividades 

criminosas passam a tirar proveito de frestas que vão sendo criadas e ampliadas quando 

das sucessivas restrições à capacidade de atuação do órgão; inegável, portanto, a 

desproporcionalidade das apreensões frente à efetiva circulação de mercadorias ilícitas 

em franca expansão (analogia cristalina com o “passar a boiada” jogando apenas um 

boi às piranhas), como ato-reflexo do enfraquecimento do órgão. 

A distribuição de cigarros ilegais também atesta a imprescindibilidade de um 

órgão fiscalizador de ponta, vez que, tomadas as proporções territoriais e aspectos 

geográficos do Brasil, notório que a procedência dessas mercadorias ilícitas é uma 

somatória do contrabando internacional com a contrafação interna. Tal situação é mais 

um exemplo revelador da importância da presença forte e ampla da RFB em toda o 

território nacional. 

Especificamente quanto à pirataria e outras práticas de contrafação (inclusive 

digitais), o adequado e constitucional maior acesso a recursos permitiria à RFB não 

apenas enfrentar a circulação desses ilícitos bens, como atacar suas fontes e meios de 

financiamento. Capacitação e treinamento de pessoal, bem como investimentos pesados 

em infraestrutura e tecnologia são essenciais ao enfrentamento de tais delitos. 

 



D – Mineração ilegal: uma bomba relógio 

 

Ainda que conectado ao descrito imediatamente acima, a temática demanda 

tratamento especial. Não é novidade, no Brasil, o progressivo desapreço pela fiscalização 

e repressão de tais condutas, incluídas medidas preventivas - como no caso da antes legal 

imposição de destruição de maquinário apreendido em mineração ilegal ou 

desmatamento, para, agora, surpreendentemente, legar a seus proprietários ou a entes 

suspeitos a função de depositário fiel daqueles. 

Ainda assim, o advento de um decreto24 instituiu o chocante conceito de 

mineração artesanal e em pequena escala. Em complemento ao sucateamento dos 

poderes e mecanismos ao enfrentamento dessas práticas - lembrando que muitas se dão 

em áreas de difícil acesso, como na floresta amazônica -, sua legitimação soa gravíssimo 

alarme ao estabelecimento e aceitação de estruturas essenciais a núcleos de atividades 

ilícitas de larga escala. Os efeitos se dão em variado rol de crimes, abrangendo, dentre 

outros, corrupção, sonegação fiscal e evasão de divisas, lavagem de dinheiro, homicídio, 

extorsão, trabalho análogo ao de escravo, tráfico de armas, drogas e pessoas, além do 

financiamento de organizações criminosas e do terrorismo. 

No tocante à aliança entre mineração ilegal e branqueamento de capitais, 

nomeadamente por meio do ouro (Au) e esquemas de triangulação de transações em 

operações cruzadas - relação bem conhecida, inclusive de interesse de carteis de alcance 

internacional no tráfico de drogas -, já são sentidos os primeiros movimentos de maior 

impacto, submetendo o país ao risco de se tornar realmente um hub internacional de 

práticas criminosas; e servindo-se do enfraquecimento da Receita Federal do Brasil. 

Relevante importador de fertilizantes e outros insumos agrícolas, o Brasil, nessa 

linha, abre ao descontrole a exploração de minerais, como o potássio, dada a escassez 

decorrente do recém-eclodido conflito no Leste Europeu. Apenas uma RFB integralmente 

aparelhada é capaz de combater os fluxos financeiros que alimentarão essas novas rotas, 

facilitadoras das mais variadas atividades ilícitas, como as elencadas anteriormente. 

 
24 Decreto nº 10.966, de 11 de fevereiro de 2022. 



 

E – Jogos de apostas e cassinos 

 

Tema em plena deliberação no Congresso Nacional brasileiro é o de jogos de 

apostas e cassinos. O projeto de lei federal25, que trata da exploração de jogos e apostas 

em todo o território nacional, já foi aprovado pela Câmara dos Deputados - com vigoroso 

apoio do Presidente e do líder do governo naquela Casa Legislativa - e aguarda, desde 4 

de março de 2022, deliberação pelo Senado Federal. Importante anotar que o projeto de 

lei não apenas regulamenta as matérias a que se propõe, mas descriminaliza uma série de 

condutas anteriormente vedadas. 

Não espanta, nessa terrível conjuntura, a expectativa de um horizonte farto em 

práticas delituosas e de lavagem de dinheiro, exigente de robustos mecanismos de 

fiscalização e repressão caso a proposta legislativa siga adiante. Enquanto isso, a Receita 

Federal do Brasil vai sendo paulatinamente depauperada. 

Destaca-se que a não participação da Receita Federal nos debates acerca do 

projeto legislativo que autoriza a exploração de jogos e apostas traz grandes prejuízos à 

economia e à sociedade, pois, dada a expertise da Receita Federal no combate à sonegação 

fiscal, contrabando e lavagem de dinheiro, as sugestões e opiniões do órgão são de 

extrema importância para evitar que a legislação, caso aprovada, seja utilizada como 

subterfúgio pelas associações criminosas para enriquecimento e expansão de seu mercado 

ilícito.  

 

F – Fraudes tributárias de grande escala, planejamentos tributários abusivos 

 

Em janeiro deste ano de 2022, auditores fiscais de equipes regionais 

especializadas no combate a fraudes tributárias estruturadas (EFRAUS), representados 

pelos chefes dessas equipes, lançaram um manifesto26 intitulado “O sucateamento da 

 
25 Projeto de Lei nº 442/1991. 
26 Disponível em: <https://static.poder360.com.br/2022/01/Manifesto-Efraus.pdf>. 



Receita Federal vai inviabilizar o combate a fraudes”, apontando patologias decorrentes dos 

sucessivos cortes orçamentários sofridos pela RFB. 

Rememorada as atribuições constitucionais da Receita Federal do Brasil, de 

prover recursos para o Estado, necessários para a prestação de serviços públicos e 

atendimento da população brasileira em saúde, educação, segurança pública, 

previdência e assistência social, salientou-se que tão importante quanto arrecadar é 

garantir a qualidade dessa arrecadação. A RFB é responsável pelos mais variados 

serviços, dos típicos de uma administração tributária a nível nacional ao controle de 

bagagens em aeroportos, das áreas aduaneiras e do controle de cargas ao comércio 

exterior, do registro de pessoas jurídicas à análise de escriturações contábeis e 

declarações, dentre muitas outras. 

As citadas equipes especializadas centram-se no combate a fraudes de grande 

monta e planejamentos tributários abusivos - em suma, desvio de recursos públicos, 

sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros fluxos financeiros 

ilícitos, temas recorrentes nos debates de mais alto nível realizados no âmbito 

internacional. A execução deste trabalho demanda recursos, dirigidos à manutenção e 

modernização de sistemas inteligentes de cruzamento de dados. 

Afinal, certamente não é à sociedade brasileira que interessa mutilar a 

capacidade da autoridade fiscal de identificar e agir contra práticas que atentam contra a 

ordem tributária, em favor da concorrência desleal e de organizações criminosas, e, por 

certo, contra os cofres públicos. Os esforços - que fundamentam procedimentos e 

cooperam com outros órgãos de persecução penal de condutas ilícitas - não somente 

dissipam atividades passadas e em curso, como lançam importante mensagem àqueles 

potenciais futuros infratores. Mais uma vez: o investimento na administração tributária 

federal não apenas é imprescindível, como gera mais recursos - a conta é qualitativa e 

quantitativamente positiva, e harmonizada com o texto constitucional brasileiro. 

 

G – Destruindo centros de compartilhamento de conhecimento e experiências 

 



Assunto de pertinência concerne à Escola de Administração Fazendária (ESAF), 

instituição de capacitação (treinamento e especialização) dos auditores fiscais da Receita 

Federal do Brasil e de servidores da área fazendária. A ESAF foi, após mais de 40 anos 

de existência, extinta por seguidos atos do Executivo federal27, primeiro por meio da 

incorporação à Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), em novembro de 

2019, depois pela interrupção, de forma definitiva, de todas as atividades na sede 

(Brasília) e nos centros regionais, finalmente com o imóvel central sendo entregue e 

ocupado pela Escola Superior de Guerra (ESG). 

Fruto da cooperação com a Alemanha, a ESAF nasceu inspirada na 

Bundesakademie für öffentliche Verwaltung (BAköV) - academia de administração 

pública daquele país, vinculada ao Ministério Federal do Interior, Construção e 

Comunidade (BMI) -, e possuía louvável papel a desempenhar em território brasileiro. 

Para além disso, a ESAF permitia à RFB a constante atualização e disseminação 

do conhecimento para todo seu quadro funcional, por meio dos centros de treinamento 

espalhados pelo país, exercendo papel de liderança nas grandes discussões e deliberações 

em matéria fiscal e tributária no Brasil e internacionalmente, compreendendo a 

cooperação Sul-Sul - cada vez mais defendida nos debates internacionais. Essa 

instituição, todavia, não existe mais. 

 

H – Invertendo a lógica na revisão de atos administrativos 

 

Hodierna, igualmente, a problemática da inversão da lógica no “voto de 

qualidade” do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), tribunal 

administrativo de revisão de atos da Administração Pública tocantes a matéria fiscal. O 

tema já foi objeto de comunicação à OCDE e ao GAFI, em setembro de 2020. 

Resumidamente, os tribunais administrativos em matéria fiscal, no Brasil, foram 

criados com competência para a revisão administrativa dos atos da própria 

Administração. O modelo do CARF – sem paralelo no mundo - é herança da chamada era 

 
27 Medida Provisória nº 870, de 1º de janeiro de 2019; Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019; Portaria nº 424/2019 do 
Ministério da Economia. 



Vargas, e prevê a participação de julgadores (conselheiros) representantes das 

confederações empresariais de determinados setores, na esteira do que ocorria na Justiça 

do Trabalho com os juízes classistas (não togados). A composição é paritária, de forma 

que metade dos conselheiros são representantes da Fazenda Pública e metade indicada 

pelas confederações empresariais.  

O referido modelo tem a virtude de permitir que diferentes pontos de vista sejam 

colocados em pauta, promovendo em tese um ambiente propício ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, essenciais para o aprimoramento da atuação da 

administração tributária. Entretanto, o modelo evidencia um insanável conflito de 

interesses, pois, na prática, grandes empresas exercem influência por meio de suas 

confederações e podem indicar os conselheiros que irão julgar seus próprios recursos. 

Apesar desse defeito quase secular, o modelo trazia como critério de desempate o 

chamado voto de qualidade. Caso o julgamento, colegiado, terminasse em empate, o voto 

do presidente daquela câmara julgadora, obrigatoriamente alguém procedente da 

administração pública, solucionaria o empate (daí, “voto de qualidade”), que poderia ser 

a favor ou contrário à Fazenda Pública. De se observar, ademais, que, do julgamento dos 

tribunais administrativos, o contribuinte poderia sempre recorrer ao Judiciário, 

oportunidade vedada à Fazenda Pública no caso de posicionamento inverso ao seu nesses 

tribunais. 

Assim, tal alteração legislativa28, ao extinguir o “voto de qualidade” na hipótese 

de impasse no julgamento e atribuir ganho de causa ao particular contra a Fazenda Pública 

em caso de empate, é, como trouxe a referida comunicação de 2020, ameaça sistêmica e 

retrocesso à harmonização com os padrões internacionais. São muito presentes os riscos 

de tomada do órgão administrativo por interesses privados, gerando modificação de 

entendimentos e advento de novos julgamentos e reinterpretações de temáticas tributárias 

- subsequentemente procedimentos da administração tributária (das fiscalizações à 

comunicação de crimes a órgãos competentes) -, afetando a segurança jurídica, assim 

como o combate a práticas de corrupção, sonegação e evasão fiscais, crimes na seara 

 
28 Medida Provisória nº 899, de 16 de outubro de 2019; Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020. 
 



aduaneira, lavagem de dinheiro, fluxos financeiros ilícitos em geral, dentre outros delitos, 

de âmbito nacional e transnacional. Isso num contexto de persistência da incapacidade de 

o Estado se socorrer ao Judiciário quando de julgamentos contrários ao seu entendimento 

mesmo em se tratando, sublinha-se, de revisão de atos administrativos. 

Como se nota, a problemática integra o leque de ataques àquilo que, como dantes 

mencionado, a própria CF garante primazia: a funcionalidade do Sistema Tributário 

Nacional e o desempenho das administrações tributárias. 

 

 

 

I – Preservando a Democracia 

 

Em ano de eleições gerais, como foi o caso brasileiro no segundo semestre de 

2022, é mandatória a absoluta oposição frente a ameaças ao íntegro desenrolar dos 

processos democráticos. Isso se torna ainda mais sério em tempos de fake news, 

manipulação de dados, invasão de sistemas e influência estrangeira. 

Imperiosa, portanto, a supressão de fontes e meios de financiamento ilícitos com 

fins eleitorais, inadmissíveis à consolidação plena da democracia. A RFB, portanto, é 

ativo de primeira importância, e deve ser valorizado também na identificação, aferição e 

andamento de procedimentos a sancionar, dentro de suas competências, movimentos e 

fluxos antidemocráticos. Isso somente se dá, porém, com a devida infraestrutura, pessoal 

e tecnologia essenciais ao desempenho de suas funções, elementos continuamente 

ausentes como viu-se em toda esta comunicação. 

 

J – Fontes externas 

 

Vale ressaltar que os apontamentos trazidos na presente comunicação vêm sendo 

corroborados por fontes externas, que embora possam não conhecer as raízes do 

estrangulamento sofrido pela Receita Federal do Brasil, percebem os sinais exteriores da 



falta de combate a determinados ilícitos, seja por ato omissivo ou comissivo, por vezes 

do Executivo e outras vezes do Congresso Nacional. 

Nesse cenário, cabe destacar matéria trazida pela imprensa29, datada de 24 de 

julho de 2021, com o título Brasil perde chance de combater sonegação via paraísos 

fiscais, diz secretária da OCDE. Para ex-diretora do FMI, exclusão de regra da reforma 

por Guedes e relator eleva desigualdade. A visão é de Zayda Manatta, chefe do Fórum 

Global sobre Transparência e Troca de Informações para Fins Fiscais da OCDE 

(Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico). 

Há pelo menos R$ 50,4 bilhões em dinheiro de brasileiros em contas no exterior. 

O volume se refere aos recursos existentes em todas as jurisdições externas (não apenas 

paraísos fiscais), mas pode ser muito maior porque diz respeito somente ao capital 

declarado à Receita Federal. 

Dados mais abrangentes do Banco Central apontam a existência de recursos em 

volume significativamente maior. Mais de 60 mil pessoas físicas residentes no Brasil 

tinham US$ 192,6 bilhões em ativos externos ao fim de 2019 (quase R$ 1 trilhão). 

Também nesse caso, o número diz respeito somente às quantias declaradas. 

O endurecimento é recomendado pela OCDE, que desde 2015 sugere maior rigor da 

legislação para taxar o acionista (seja pessoa física, seja jurídica), independentemente da 

distribuição, pelos lucros obtidos por entidades controladas em territórios com regime 

fiscal privilegiado. 

Outra fonte externa digna de nota é o relatório da Transparência Internacional30, 

denominado Exporting Corruption 2022: Assessing Enforcement of the OECD Anti-

Bribery Convention, que rebaixou a avaliação do Brasil no combate à corrupção 

internacional. 

“Como temos denunciado em diversos relatórios nos últimos anos, o Brasil tem 

enfrentado enormes retrocessos institucionais que têm comprometido não apenas a 

 
29 <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/07/brasil-perde-chance-de-combater-sonegacao-via-paraisos-
fiscais-diz-secretaria-da-ocde.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa>. 
30 <https://images.transparencycdn.org/images/2022_Report-Full_Exporting-Corruption_EN.pdf>. 



agenda anticorrupção, como a da garantia de direitos e a de preservação ambiental, tema 

bastante caro à OCDE”, disse a Transparência Internacional em suas redes sociais31. 

O relatório global Exporting Corruption 2022, divulgado pela Transparência 

Internacional, mostra que o Brasil tem regredido na implementação de um dos 

instrumentos mais importantes na legislação internacional contra a corrupção e que 

pertence ao bloco: a Convenção Antissuborno da OCDE. 

Em matéria recente do jornal O Globo32, intitulada “Por que o Brasil regrediu na 

política de combate à corrupção?”, Bruno Brandão, diretor-executivo da Transparência 

Internacional no Brasil, conta por que o país teve retrocesso no indicador que mede o 

empenho dos países da prevenção ao crime. Segundo o entrevistado, a vitalidade das 

instituições de controle e fiscalização pode definir se o Brasil será aceito ou não na 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). Entrar no 

grupo, do qual fazem parte Chile e México, abre caminho para novos investimentos e 

facilita o crédito em operações comerciais no exterior. Acontece que o Brasil regride 

nesse quesito. Um dos aspectos mais importantes, na avaliação de Bruno Brandão, é a 

falta de independência dos órgãos que atuam no combate à corrupção. O Brasil foi 

rebaixado em um índice que avalia o combate à corrupção, seja aqui no país ou na relação 

de empresas brasileiras com outras nações, da classificação "moderada" para "limitada".  

Por fim, nesse ponto, vale trazer à baila a série de reportagens produzidas pela 

Rede Bandeirantes de Televisão, em meados de abril de 2022, sobre o sucateamento da 

Receita Federal, com destaque para a área aduaneira e pontos de fronteira do país. As 

reportagens mostram in loco como a falta de estrutura mínima e de pessoal nas fronteiras 

do país é um convite às práticas de ilícitos transfronteiriços. Seguem links abaixo: 

 

 
31 <https://transparenciainternacional.org.br/posts/convencao-da-ocde-brasil-recua-no-combate-a-corrupcao-
internacional/>. 
32 <https://oglobo.globo.com/podcast/noticia/2022/10/por-que-o-brasil-regrediu-na-politica-de-combate-a-
corrupcao.ghtml>. 



 Sem dinheiro, Receita Federal sofre com o sucateamento, 

<https://www.youtube.com/watch?v=khGxgZDvtVE&list=PLbdi7VShIWem

e0DY2p6f82sRooCpZwHWx&index=5>; 

 Sucateamento da Receita Federal expõe fronteiras e portos do Brasil, 

<https://www.youtube.com/watch?v=09InK-rn5jE>; 

 Prédios da Receita Federal estão abandonados, 

<https://www.youtube.com/watch?v=sgE6gSIxLFk&list=PLbdi7VShIWeme0

DY2p6f82sRooCpZwHWx&index=2>; 

 Com Receita Federal sucateada, fronteiras do Brasil ficam expostas, 

<https://www.youtube.com/watch?v=WpnL08-

WLyw&list=PLbdi7VShIWeme0DY2p6f82sRooCpZwHWx&index=1>. 

 

K – Anotações Finais 

 

  Em razão de todo o exposto, vem a UNAFISCO NACIONAL, enquanto 

entidade representativa dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, manifestar à 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), ao Grupo de 

Ação Financeira Internacional (GAFI) e à Organização das Nações Unidas (ONU) - mais 

precisamente, a seu Comitê Tributário, enquanto parte do Conselho Econômico e Social 

da ONU (ECOSOC) -, sua profunda preocupação com os gravíssimos e contínuos 

movimentos de asfixia da RFB, o órgão-máximo da administração tributária e aduaneira 

brasileira, de seus servidores - os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil - e de suas 

estruturas, convidando os supramencionados a expandir e a explorar os temas e 

problemáticas trazidos, com o objetivo-final de assistir a e à República Federativa do 

Brasil na consecução do pretendido por todos os compromissos internacionais a que se 

submeteu, para, futuramente, servir de referência a atores que porventura venham a passar 

pelas mesmas provações, num esforço global de combater todos os centros e ramos de 

atividades criminosas, geradores de crimes como corrupção, sonegação e evasão fiscais, 

lavagem de dinheiro e demais fluxos financeiros ilícitos, bem como financiamento de 

organizações criminosas e do terrorismo. 



 

Sinceramente, 

 

 

______________________________ 

Mauro Silva 

Presidente do UNAFISCO NACIONAL 

 

 

 


