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Manifesto dos autores de Scripts e PlugIns, cientistas de dados, membros e 
colaboradores dos Laboratórios de Inovação da Receita Federal

Nós, Auditores Fiscais e Analistas Tributários abaixo nominados, engajados nas Seções
de Inovação, SAVIN ou SADAV, cientistas de dados, autores de PlugIns e Scripts, vinculados
expressa ou informalmente aos Laboratórios de Inovação, manifestamos nossa indignação com
o tratamento dispensado à instituição Receita Federal do Brasil, com corte substancial de seu
orçamento, e ao seu quadro de servidores, com a não regulamentação do bônus de eficiência
previsto em Lei desde 2016 e a não realização de concurso público para recomposição do
quadro funcional, que diminui dia a dia, desde 2014 quando foi realizado o último certame.

As Seções de Inovação criam Scripts, Plugins e outras ferramentas que geram aumento
de produtividade e melhoria nos controles para todo o corpo funcional da Receita Federal e
possibilitam a execução de Fiscalizações de Alta Performance - FAPE - com grandes reflexos
em autorregularização e aumento de arrecadação.

Os aproximadamente 2000 Scripts e os quase 50 Plugins, desenvolvidos no ambiente
do  ContÁgil,  são  diretamente  responsáveis  pelo  aumento  de  produtividade  em Busca
Patrimonial,  identificação  do  Real  Beneficiário,  deslinde  de  blindagem  e  interposição
fraudulenta, comprovação jurídica de sucessão e grupos econômicos, automação na emissão
de  Decisões  e  no  controle  de  Parcelamentos,  aumento  da  efetividade  em  controles em
procedimentos  de  gerenciamento  de  pessoal,  controle  e  seleção  aduaneira,  entre  outras
atividades.  Essas  ferramentas  permeiam e sustentam praticamente  todos  os  processos  de
trabalho da Receita Federal; prova disso são suas 3,7 milhões de execuções oficiais.

As atividades de FAPE - Fiscalização de Alta Performance realizadas em 2021 com a
participação de integrantes dos Labins, Laboratórios de Inovação, conduziram à cifra de R$ 1
bilhão de lançamentos automatizados,  e à autorregularização e recolhimento de outro R$ 1
bilhão de reais em tributos.

Dessarte,  nas  atuais  circunstâncias,  é  impossível,  inadequado  e  frustrante  continuar
fomentando  o  desenvolvimento  de  ferramentas  e  dando  sustentação  à  sua  operabilidade
enquanto, como instituição, sofremos cortes monstruosos no Orçamento, que comprometem
inclusive a continuidade do funcionamento cotidiano do órgão e, como profissionais, não temos
reconhecida a importância das atribuições desempenhadas,  que determinam e sustentam a
arrecadação  de  recursos  para  prover  o  Estado,  que  impedem prejuízos à indústria e à
economia nacional  através do controle  aduaneiro,  que,  ainda, evitam a entrada de drogas,
armas e mercadorias contrabandeadas e contrafeitas.

Assim, os Auditores-Fiscais e Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil
abaixo nominados informam que estão suspensas as entregas de produtos relacionados às
atividades de inovação, sejam eles oriundos de iniciativa local ou nacional,  implementações
novas ou correções de erros em softwares, scripts ou funcionalidades, bem como informam a
interrupção de novos projetos de FAPEs.
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Entendendo gravidade da situação e urgência da atitude que o momento exige, os
servidores da inovação concentrarão suas atividades em estudos evolutivos para os
projetos futuros, com prospecção de novas tecnologias; análises de viabilidade e provas de
conceito; pré-especificação, elaboração de artigos, roteiros técnicos, releases e materiais
didáticos (sem publicação) e preparação de cursos/vídeo-aulas (sem ministração).

Especificamente com relação às manutenções corretivas dos produtos
implementados, a sua execução será realizada com o maior rigor possível e mantida
apenas em ambiente de homologação. A entrada em produção se dará quando houver o
atendimento dos pleitos da categoria.


