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O QUÊ VOCÊ ESTA PROCURANDO NESTE BLOG?

20 DE DEZEMBRO DE 2010

ANALISTA EM DESTAQUE: Presidente do Sindireceita fala sobre
dramas do Refis da Crise e do CPMF

O presidente do Sindireceita (Sindicato Nacional da Carreira Auditoria da Receita Federal
do Brasil), auditor fiscal Paulo Antenor de Oliveira, quando entrevistado no último dia 13
pelo Dr. Luciano Medina Martins, da diretoria do IEDC (Instituto dos Direitos dos
Contribuintes), informou que o corpo funcional da Receita Federal vive uma certa
insatisfação. Segundo ele, “ninguém que luta pela Receita Federal gosta de vê-la perder
sua credibilidade da forma como aconteceu”.

Nota da DS-Manaus/AM: O SINDIRECEITA AMAZONAS já enviou mensagem solicitando correção no texto da

notícia.

Tudo começa pela inadequada tentativa de colocar os funcionários da Receita Federal
como inimigos da sociedade. De acordo com o presidente do Sindireceita, os erros são
viscerais: ao entrar na sede da Receita Federal, o contribuinte se depara com um cartaz
que diz “desacato ao servidor público é crime e dá detenção”. A desrespeitosa
informação se agrava ainda mais quando se percebe que inexiste contraponto algum.
Sequer é informado que é obrigação do servidor público bem atender e tudo esclarecer
aos cidadãos e empresas brasileiras que geram os recursos que pagam e justificam os
salários e estrutura da própria Receita Federal, por exemplo.

Só esta constatação revela o quanto nosso país e a política fiscal governamental
brasileira estão na contramão do desenvolvimento. Nossos governantes - longe de fazer
turismo ou proselitismo de marketing internacional - deveriam organizar visitas de
trabalho a Cingapura, à Itália, aos EUA, ao México ou à Espanha, países onde a atividade
e a política fiscal são voltadas ao reconhecimento e respeito dos direitos do contribuinte.
Um contribuinte esclarecido e adequadamente atendido tende a cumprir com maior
espontaneidade suas obrigações.

Aliás, somente o contribuinte que tem ao seu lado um Estado preocupado em auxiliá-lo
nas suas atividades produtivas, pela inclusão de um sistema fiscal objetivo, simples e
transparente, é quem transfere - sem resistência a este mesmo Estado – as riquezas que
obtém com o desenvolvimento de seus negócios, por meio dos tributos criados pelos
senadores e deputados que ele mesmo elege. Ameaçar o contribuinte ou impor-lhe um
sistema fiscal complexo, constituído de mais de 80 impostos, é tornar inimigo o cidadão
ou a empresa que deve submeter-se a este irracional sistema. Se fosse o contrário, os
contribuintes se sentiriam parceiros do "Estado".

Tanto assim que o Sindireceita afirma ser inviável o retorno da CPMF enquanto não
houver - na contrapartida - a extinção de outros impostos. “É inadmissível a simples
criação de novos impostos. Não só impostos, mas de contribuições e outras formas de
tributos. A carga tributária está bem alta, o trabalhador brasileiro paga muito e não há
espaço para criar um novo tributo, seria forçar demais a situação... Mas a substituição
de impostos sim, até por que temos impostos que considero ruins, como o COFINS,
como o PIS que poderiam ser substituídos pelo IVA... Entendo que se pode criar um
novo tributo se um ou mais tributos forem extintos". Estas são as palavras do auditor da
Receita Federal, presidente a associação profissional que representa a essência da
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Receita Federal do Brasil, Dr. Paulo Antenor de Oliveira.

Em relação ao fato de que a Receita Federal ainda está pendente de processar/consolidar
o valor das mensalidades dos contribuintes que parcelaram suas dívidas fiscais e
previdenciárias vencidas até novembro de 2008, o presidente do Sindireceita disse que a
consolidação deverá acontecer ainda dentro do mês de dezembro, embora já devesse ter
ocorrido há mais de um ano e meio. Afinal, o parcelamento foi instituído, em maio de
2009, para incluir dívidas vencidas até novembro de 2008. Não há como explicar
“tecnicamente” a razão do Governo Federal estar impedindo a Receita Federal de concluir
os procedimentos de cobrança das parcelas deste parcelamento.

Certo é que o cidadão e as empresas brasileiras, juntamente com os estrangeiros que
vêm ao Brasil trabalhar, investir, gerar empregos e desenvolvimento, devem permanecer
alertas. Foge da competência da Receita Federal a solução dos problemas citados. Os
fiscais e auditores da Receita sentem-se constrangidos por esta política de “tudo se fazer
para complicar ao invés de simplificar”.

Portanto, façamos das considerações do presidente do Sindireceita um convite de
mobilização feito às Federações das Indústrias, Sindicatos e Confederações Profissionais
(setoriais, patronais e dos empregados), pois agora todos contam com a expertise e
compreensão dos próprios funcionários da Receita Federal do Brasil.

Fonte: PARANÁ ONLINE
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sigilo fiscal

Fiscais realizam manobra nacional
para Administraç...

JUSTIÇA FEDERAL DETERMINA
QUE SRF SE MANIFESTE,
EM...

Ex-governador Orestes Quércia
morre em São Paulo

OVERBOOKING NOS
AEROPORTOS

Novo ministro: Cardozo leva a
Dilma lista tríplice...

No Pará: Jatene confirma Tostes
na Secretaria de F...

Receita regulamenta atendimento
ao contribuinte

Hospital Sírio Libanês no Brasil diz
que Alencar a...

Empresas terão que comprar
Scanners para fiscaliza...

Portaria - Regimento Interno da
RFB.

Portaria aprova versão final do
regimento interno ...

BMW vai fabricar motocicletas em
Manaus a partir d...

MixTV destaca livro Fronteiras
Abertas

Currículo – Carlos Alberto Freitas
Barreto: Próxim...

CORREÇÃO DE INFORMAÇÕES:
Sindifisco corrige inform...

Ministro recebe propostas para
carreira de auditor...

Auditores são confirmados para
pastas importantes

MAIS UMA DE PEDRO NOVAIS:
Deputado que será minist...

TRABALHO DE ANALISTA: Dia
Nacional de combate à Co...

RFB emite normativa sobre a Lei
dos Sacoleiros

Fixação de valor do auxílio-
alimentação de servido...

TRABALHO DE ANALISTA:
Analistas-Tributários assume...

AGORA SIM: ANALISTA-
TRIBUTÁRIO.

O STF contém a Receita

Prorrogado a validade do concurso
de 2009 da Carre...

MUITO ALÉM DA PRESIDÊNCIA
DO SINDIRECEITA: Em fort...

SUPERINTENDENTE ADJUNTO
DA SEGUNDA RF É
ENTREVISTA...

TRF-5 anula demissão aplicada
pela Corregedoria da...

TRABALHO DE ANALISTA: Mostra
e Panfletagem de Comb...

TRABALHO DE ANALISTA: Chefe
do CAC em Macapá parti...

ANALISTA EM DESTAQUE:
Medalha Noé Winkler é entreg...

TRABALHO DE ANALISTA:
Servidores do CAC/Manaus
par...

TRABALHO DE ANALISTA:
Receita Federal em Belém arr...
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ANALISTA EM DESTAQUE:
Presidente do Sindireceita é...

Receita Federal - De norte a sul,
faltam servidore...

BOLSA MALFEITOR: LEIA O
MANIFESTO DA DS/RJ DO
SIND...

Não se pode agradar a todos:
Jornalista volta a cr...

TRABALHO DE ANALISTA:
Analista-Tributário assume A...

Imagem do PIRATA TÔ FORA!

ANALISTA EM DESTAQUE:
Presidente do Sindireceita f...

ANALISTA-TRIBUTÁRIO EM
DESTAQUE: PROGRAMA
MINERVA....

TRABALHO DE ANALISTA:
Analista-Tributário ministra...

3ª RF Promove curso de tiro para
servidores de For...

TRABALHO DE ANALISTA:
Analista-Tribuário assume Ch...

SINDIRECEITA PARTICIPA DO
PRIMEIRO CONSAT -
CONGRE...

JÁ?: Escuta da Polícia Federal
flagra ministeriáve...

EM MANAUS: SINDIRECEITA
ALMOÇA COM
SUPERINTENDENTE...

IMPOSTOS: governo premia maus
pagadores, cobra alt...

Receita Federal amplia controle de
fortunas no AM

Revista IstoÉ destaca livro
“Fronteiras Abertas” d...

SINDIRECEITA AMAZONAS é
convidado para participar ...

SINDIFISCO AVISA: CARREIRA
DE AUDITORIA,
ABERRAÇÃO...

PIRATA TÔ FORA: Vamos
valorizar essa ação do SINDI...

Votação do projeto da Polícia
Federal deve ficar p...

RF só poderá quebrar sigilo
bancário com autorizaç...

Analistas-Tributários participam da
"Operação São ...

Fazenda confirma Barreto no lugar
de Cartaxo no an...

Relator da PEC 443 desconhece
importância dos Audi...

Posse da nova Diretoria do
SINDIRECEITA

TRABALHO DE ANALISTA:
Analistas-Tributários assume...

Entidades propõem à Camex MP
para compensação de c...

Nelson Machado vai deixar equipe
econômica do gove...

CNRE segundo dia.

TRABALHO DE ANALISTA:
Analistas-Tributários assume...

Terminais de contêineres
melhoram

TCU condena ex-funcionárias do
Serpro por fraude e...

PRIMEIRO CONSAT EM
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MANAUS: Presidente Eleita do
SI...

PLP 549/09: projeto pode ser
rejeitado na Comissão...

TRABALHO DE ANALISTA:
Analistas-Tributários assume...

PRIMEIRO DIA DO CNRE

CNRE amanhã.

Carreira Única: pode ou não pode?
ADI 4214.

TRABALHO DE ANALISTA:
Pirataria se Ensina na Escol...

TRABALHO DE ANALISTA: BOM
DIA SANTA CATARINA

1º Consat terá participação de
políticos, secretár...

ANALISTA SEQUESTRADA:
Grávida é presa em flagrante...

Ministro do MDIC defende
reavaliação da Zona Franc...

Manaus possui o sexto PIB do
País, segundo IGBE

UMA IDÉIA SIMPLES (Parte 2)

ANALISTAS EM DESTAQUE: 7ª
RF: DRF/RJ homenageia se...

2ª RF: Receita Federal arrecada
R$ 94 mil com a Op...

RECEITA LEGALISTA AFUGENTA
TURISTAS: INSPETORES TA...

RECEITA LEGALISTA AFUGENTA
TURISTAS: INSPETORES TA...

Combate ao contrabando

AUDIÊNCIA PÚBLICA VISA
DIGITALIZAR PASTAS DOS
SERV...

ANALISTAS EM TREINAMENTO:
Analistas-Tributários da...

Edital de Convocação CNRE

TRABALHO DE ANALISTA:
Analistas-Tributários assume...

CONFRATERNIZAÇÃO DOS
ANALISTAS-TRIBUTÁRIOS DE
MANA...

TRABALHO DE ANALISTA: No
"GAZETA MARINGÁ" Analist...

CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL
DOS ANALISTAS-
TRIBUTÁRIO...

Comissão suspende votação da
Lei Orgânica (PF). Be...

Receita confirma que não repassa
dados de empresas...

União faz a força: Fenapef e
SINDIRECEITA juntos p...

PRESIDENTE DO SINDIRECEITA
FALA: Desafios para a R...

Procuradoria impede que INSS
pague indevidamente d...

Miguel Jorge vê 'colapso' de
defesa comercial e cu...

Alfândega (de Santos) culpa
estrutura por atraso m...

Policiais Federais buscam aumento
salarial em 2011...

SOPA BRASIGUAIA CORRIGE
NOTÍCIA: "ANALISTAS DA
RFB...

TRABALHO DE ANALISTA:
Receita Federal faz leilão d...
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OPERAÇÃO ARARAT: Receita
realiza operação contra f...

TRABALHO DE ANALISTA:
Analistas-Tributários e a re...

NÓS JÁ SABEMOS: Governo
anuncia aperto do cinto e ...

TRABALHO DE ANALISTA: TV
CÂMARA >> Livro mostra si...

TÍTULO ERRADO: Auditores da
RFB denunciam abandono...

SINDIFISCO: Ministério
apresentará documento que r...

Kátia Abreu quer mais punição
para funcionários pú...

Eduardo Braga será o ministro da
Previdência no go...

Manaus lidera crescimento
populacional, indica IBG...

SINDIRECEITA EM DESTAQUE:
Fronteiras abertas

PLP 549/09: Condsef tem reunião
com Luciana Genro ...

PROBLEMAS COM A RECEITA:
Medida da Receita afeta a...

Governo vai apertar o cinto (o cinto
do servidor p...

ANALISTA EM DESTAQUE: 9ª RF:
Evento de integração ...

TRABALHO DE ANALISTA:
Analistas-Tributários atuam ...

Benefícios imotivados

Auditores de Santos farão um dia
de protesto

SINDIRECEITA PRESENTE:
Administração tributária no...

"PIRATA TÔ FORA" NELES:
Diante de tanta pirataria

Auditora que ficou 11 meses presa
é absolvida de a...

UMA IDÉIA SIMPLES

TRABALHO DE ANALISTA:
Analista-Tributário ministra...

TRABALHO DE ANALISTA:
Analista-Tributário particip...

TRIBUNA DO NORTE:
PRESIDENTE DO
SINDIRECEITA FALA ...

SINDIRECEITA DESTAQUE NO
RORAIMA HOJE(RR):
COMBATE...

NOTÍCIAS DE BRASÍLIA

ERRAMOS: MENSALIDADE
SINDICAL

TRABALHO DE ANALISTA:
Analistas-Tributários são de...

SERÁ VERDADE?:Receita “voltará
aos eixos” com Barr...

Carlos Alberto Barreto: novo
Secretário da Receita...

AUDITOR FISCAL PRESO: Polícia
divulga balanço da o...

OPERAÇÃO SOBRECARGA:
Operação da PF desarticula
qu...

MANAUS ONLINE E DIÁRIO DO
AMAZONAS: PRESIDENTE
ELE...

Comissão da Lei Orgânica da PF
vota parecer do rel...
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TRABALHO DE ANALISTA:
Analista-Tributário realiza ...

Sindireceita em Salvador articula
frente de trabal...

TRABALHO DE ANALISTA:
ANALISTA-TRIBUTÁRIO
ASSUME C...
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►  Outubro (157)

►  Setembro (210)
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►  Junho (15)

►  Maio (1)
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Felismino, 44, que há 16 anos organiza
a decoração especial. ...

Paraiba.com.br
... entre Auditores Fiscais da Receita
Federal, Analistas Tributários da Receita
Federal e servidores de apoio, bem
como com 22 (vinte e dois) Policiais ...

Consultor Jurídico
Os dados fiscais saíram diretamente dos
sistemas da Receita Federal, por meio
de uma analista tributária, que
trabalhava em uma unidade do fisco em
Mauá, ...
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Quem é "AUTORIDADE" na Receita Federal do Brasil?
No dia 05 de julho de 2010 foi realizada no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes uma cerimônia de recepção para os novos servidores da
Carr...

OPERAÇÃO TREM FANTASMA: 5 AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PRESOS
PF apreendeu cerca de US$ 1 milhão em espécie Andressa Tufolo Direto de São Paulo Foto Polícia Federal/Divulgação A Políci...
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QUEM É Carlos Alberto Freitas Barreto?
O senhor Carlos Alberto é Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, ingressado no serviço público em 1978, foi subsecretá...
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porto privado...
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ANIVERSÁRIO DE MANAUS: 341 ANOS - UM MILAGRE NO MEIO DA FLORESTA AMAZÔNICA
Para os que não conhecem Manaus algumas imagens. ODE A MANAUS Eu moro numa cidade encantadora, er...
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autoria...
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