
LEI ORGÂNICA
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA



“Quanto mais o Estado prestigiar a administração tributária e
outorgar-lhe garantias para o exercício de suas atribuições,
dando-lhe autonomia financeira, administrativa, orçamentária
e funcional, maior será o seu grau de eficiência”.

MINISTRO JOSÉ DELGADO



“A autonomia funcional é vital ao bom funcionamento das
atividades inerentes da Administração fazendária, de tal forma
que se dê uma necessária impermeabilização da função, em
relação aos agentes políticos, e ainda em relação ao ambiente
externo, pleno de interesses econômicos e políticos”.

SACHA CALMO E MIZABEL DERZI



Art. 37 (...) XVIII – a administração fazendária e seus
servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de
competência e jurisdição, precedência sobre os demais
setores administrativos, na forma da lei.

STATUS CONSTITUCIONAL DA 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA



Art. 37 (...) XXII – as administrações tributárias da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades
essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por
servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários
para a realização de suas atividades e atuarão de forma
integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e
de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. (EC
42/2003)

STATUS CONSTITUCIONAL DA 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA



Art. 167. São vedados:

IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou
despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos
impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de
recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para
manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de
atividades da administração tributária, como determinado,
respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação
de garantias às operações de crédito por antecipação de receita,
previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste
artigo. (EC 42/2003)

STATUS CONSTITUCIONAL DA 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA



PEC 186/2007

Art. 37 (...)
§ 13. Lei complementar estabelecerá as normas gerais
aplicáveis à Administração Tributária da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, dispondo inclusive
sobre direitos, deveres, garantias e prerrogativas dos cargos
de sua carreira específica, mencionada no inciso XXII deste
Artigo.



PEC 186/2007

Art. 37 (...)
§ 14. Às Administrações Tributárias da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios são asseguradas
autonomia administrativa, financeira e funcional e as
iniciativas de suas propostas orçamentárias dentro dos
limites estabelecidos na Lei de diretrizes orçamentárias.



LEI 11.457/2007

Art. 50. No prazo de 1 (um) ano da data de publicação desta Lei, o
Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei
orgânica das Auditorias Federais, dispondo sobre direitos, deveres,
garantias e prerrogativas dos servidores integrantes das Carreiras
de que trata a Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002.



CRISE  NA RECEITA FEDERAL

➢ Conflito com a Anac nos aeroportos brasileiros

➢ Tentativa recorrente do Congresso de limitar o poder dos 
Auditores-Fiscais por meio de restrições ao intercâmbio de 
informações com o Ministério Público (MP 870 e PL 6064)

➢ Decisão do TCU que exigiu a lista de todos os auditores que 
acessaram dados de pessoas politicamente expostas nos últimos 
cinco anos



➢ Decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de
suspender fiscalizações e afastar Auditores-Fiscais

➢ Tentativa de ingerências políticas do governo federal

➢ Sucessivos e severos cortes orçamentários

CRISE  NA RECEITA FEDERAL





RECEITA FEDERAL NA CAPA DO ESTADÃO
2010-2019

AUDITORES FISCAIS NA CAPA DO ESTADÃO
2010-2019



RECEITA FEDERAL NA CAPA DO ESTADÃO
JAN-AGO / 2019

AUDITORES FISCAIS NA CAPA DO ESTADÃO
JAN-AGO / 2019



SOLUÇÃO?



FORÇAS POLÍTICAS:

➢ Autarquização
➢ Fatiamento
➢ Isolamento



➢ Autonomia
➢ Fortalecimento 
➢ Cooperação
➢ Modernização
➢ Garantias

SOLUÇÃO TÉCNICA 

LEI
ORGÂNICA



MUITO OBRIGADO!


