
MANIFESTO DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

 

Os membros da Corregedoria da Receita Federal do Brasil vêm manifestar perplexidade e repúdio acerca de uma 

possível ingerência externa na nomeação de seu Corregedor, conforme repetidas notícias recentemente veiculadas 

na imprensa, por meio de jornais de grande circulação. 

A Receita Federal do Brasil é um dos órgãos estratégicos na sustentação do Estado e na proteção da economia 

nacional, sendo sua Corregedoria responsável por garantir a atuação impessoal e técnica dos servidores do órgão, 

independente de viés político, inclusive com ações em conjunto com MPF e PF, sob supervisão judicial, com 

repercussão nacional e inegável valor público.  

Dada a importância e a necessidade de independência do cargo, o Corregedor da Receita Federal do Brasil possui 

mandato fixo de 3 (três) anos, tendo os requisitos de sua nomeação previsão normativa singular, exigindo o rito 

próprio qualificado de ser indicado pelo Secretário Especial da Receita Federal do Brasil e nomeado pelo Ministro 

de Estado da Economia, à luz do § 1º do art. 65 do Anexo I do Decreto n° 9.745, de 8 de abril de 2019. 

A análise do processo SEI nº 18220.101064/2021-31, cujo trâmite é de acesso público, confirma que, após a 

indicação do nome pelo Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, ocorreu devido aval do indicado por todos 

os órgãos previstos nas normas de regência, notadamente a Casa Civil, e, somente após isso, a Portaria de Pessoal  

nº 7294/2021 foi assinada pelo Ministro Paulo Guedes.  

A Portaria de Pessoal nº 7293/2021, de exoneração do ex-Corregedor, foi publicada no DOU de 12 de julho de 2021, 

não tendo a nomeação do nome indicado pelo Secretário Especial da Receita Federal do Brasil e aprovado pelo 

Ministro de Estado sido publicada até a presente data.  

Não é pouca coisa que está em jogo. São inegociáveis a independência e o profissionalismo da unidade correcional 

de um órgão estratégico como a Receita Federal do Brasil. São essas as condições básicas para a garantia da 

impessoalidade e da lisura na atuação de seus servidores. A ingerência externa em unidades de controle de 

qualquer órgão de Estado representa o início de sua falência, o que só beneficia propósitos e negócios indefensáveis 

frente ao interesse público.  

Esperam-se do Corregedor de um órgão tão sensível reputação ilibada, experiência, conhecimento técnico na área 

e histórico de respeito à atividade correcional e de reconhecimento da sua importância na construção de uma 

Receita Federal do Brasil digna de suas fundamentais competências de Estado, em prol da sociedade.  

À vista do exposto, os servidores abaixo, mais do que por respeito à legalidade, mas sim por compromisso 

inarredável com a lealdade institucional e com a probidade administrativa, manifestam, de forma inequívoca, a 

intransponível indignação com a indicação e a consequente nomeação de qualquer agente sem comprovada 

qualificação profissional de experiência na isenta e técnica atividade correcional no órgão fiscal e sem a 

indispensável garantia de integridade em seu histórico. 

Diante de tudo isso, é imprescindível que a portaria de nomeação já assinada seja finalmente publicada, vez que 

não há motivos que legitimem a sua não publicação e a escolha de outro nome para o cargo a despeito de critérios 

éticos, legais, jurídicos e técnicos. 

Não compactuaremos com eventuais interferências e agiremos com firmeza, como sempre o fizemos, na 

incondicional defesa da mais absoluta independência e probidade da Receita Federal do Brasil e de sua 

Corregedoria. É intolerável que se apague a excelência da atuação correcional conquistada em mais de duas 

décadas de evolução, confirmada pela maciça aderência do Poder Judiciário nos julgamentos de procedimentos 

disciplinares conduzidos. 

 


