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Brasília, 19 de outubro de 2022 
 
 
Ofício PR 299/2022 
 
 
Ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil 

Julio Cesar Vieira Gomes 

Secretário Especial da Receita Federal do Brasil 

Brasília - DF 

 
 
  

 Senhor Secretário,  

  

 O Sindifisco Nacional, entidade representativa dos Auditores-Fiscais da 

Receita Federal do Brasil, vem informá-lo que tomou conhecimento e emitiu nota 

pública de repúdio sobre uma manifestação desacertada acerca das atividades 

desenvolvidas pelos Auditores-Fiscais no âmbito da Receita Federal, proferida pela 

deputada federal do Partido Liberal (PL), Carla Zambelli, em um programa de 

Podcast na última sexta-feira (14). Durante o programa, a deputada federal 

demonstrou desinformação e preconceito ao afirmar que Auditores-Fiscais da 

Receita Federal recebem uma maior remuneração quando aplicam mais multas.  

 

Além de errônea, a manifestação feita pela deputada Carla Zambelli contribui 

para a construção de um imaginário falso sobre o papel desempenhado pelo 

Auditor-Fiscal e enfraquece a autoridade da instituição arrecadatória do país. A 

Receita Federal vem sofrendo, já há certo tempo, enorme desgaste junto à opinião 

pública em razão de deturpações sobre a função da arrecadação de tributos e a 

importância do trabalho do Auditor-Fiscal na garantia dos recursos necessários para 

o funcionamento do Estado. 
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 Dado esse grave equívoco apresentado na declaração da parlamentar e o 

efeito danoso que a reverberação dessa fala causa à imagem dos Auditores-Fiscais 

e da Receita Federal perante a sociedade, o Sindifisco Nacional solicita saber quais 

serão as ações adotadas pela Secretaria da Receita para esclarecer os fatos a 

respeito deste episódio. 

 

 Desde já, agradeço a atenção. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Isac Moreno Falcão Santos 

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil 
Presidente do Sindifisco Nacional 

 


