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MOÇÃO DE APOIO AOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL 

 
 

 
 

 
Em defesa da sociedade brasileira, os 

membros do Fórum de Combate à Corrupção e à Lavagem 
de Dinheiro no Estado de São Paulo (FOCCOSP), 

sensibilizados com as ameaças de cerceamento das 
atividades dos Auditores Fiscais da Receita Federal do 

Brasil, manifestam-se totalmente a favor de que os 
Auditores-Fiscais continuem encaminhando 

representações aos demais órgãos públicos, no âmbito de 
atuação de cada ente, sempre que no exercício regular de 

suas atividades legais se depararem com indícios da prática 
de crimes e infrações, tais como, lavagem de dinheiro, 

evasão de divisas, corrupção e improbidade administrativa. 
 

É a sociedade brasileira que vem exigindo 
maior rigor na apuração e na punição desses crimes, que 

atingem diretamente pessoas carentes que precisam dos 
serviços públicos de educação, saúde e segurança. São 

essas as primeiras vítimas do desvio do dinheiro público 
para bolsos particulares. 

 
Em defesa da sociedade, os membros do 

FOCCOSP são favoráveis à manutenção do dever dos 
Auditores-Fiscais de encaminhar para as autoridades 

competentes quaisquer indícios de prática de crimes e de 
atos de improbidade administrativa que tenham sido 
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obtidos no curso do legítimo exercício de suas atribuições. 

Até porque é dever do servidor público federal representar 
contra qualquer ilegalidade (Lei nº 8.112,  de 1990, art. 

116, XII).  
 

 E observamos que o envio de tais 
representações segue rigorosamente os dispositivos legais e 

normativos relacionados ao sigilo fiscal. 
 

 
São Paulo, 6 de junho de 2019. 

 
 
 


