
Memória da Receita Federal 

(http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/institucional/memoria) 

- Proposta, projeto: “Recuperar a história de um órgão público significa prestar 

às gerações que nos antecederam o reconhecimento pelo trabalho executado, 

incentivando nossos contemporâneos no desenvolvimento atual de suas 

atribuições e legando às gerações futuras a ciência dos caminhos percorridos, 

sucessos e aprendizados no cumprimento do serviço público. A sociedade é hoje 

o produto das ações dos indivíduos de ontem, assim como o amanhã será 

espelho de nossas ações de hoje. Venha conhecer dados históricos da Fazenda 

Pública, desde a chegada a Porto Seguro, do escrivão da Fazenda Real Pero 

Vaz de Caminha, até as viagens dos contribuintes pelo universo dos tributos na 

Internet”. 

- Produção acadêmica própria da equipe: 

 Artigos acadêmicos: Não há. 

 Livros: Em História do Imposto de Renda há o livro História do Imposto de 

Renda no Brasil. Na entrada Publicações há os livros em versões digitais já 

publicados pelo Memória da Receita Federal; em Concurso Histórias de 

Trabalho da Receita Federal há “registros de experiências dos servidores da 

Receita Federal no cotidiano de seu trabalho”, já em sua 7ª edição. 

 Artigos em jornais e revistas: Não há. 

 Participação em seminários, incluindo jornada PIBIC: Não há. 

- Exposições com material do acervo (físicas e online): Apenas uma pequena 

amostra de fotos dos objetos do acervo. Há um site sobre os 80 anos da Receita 

Federal, comemorados em 2002 

(http://www.receita.fazenda.gov.br/Historico/80AnosIR/principal.asp). 

- Lista da equipe, com dados biográficos e Lattes: Não há. 

- Acesso ao catálogo do acervo – ficha e arquivo digital: Não há. 



- Cronologia: Em História do Imposto de Renda há uma Cronologia e uma 

Trajetória, com textos com uma periodização do trabalho da Receita. 

- Lista de links para instituições semelhantes ou associadas: Em Bibliografia 

há uma lista de “Sítios na Internet”. 

- Se tem algo como a funcionalidade Colabore do site do Núcleo: Não há. 

- Endereço, Telefone, E-mail: Na página Contato, da própria Receita Federal - 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/contato 

 


