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Nós, Auditores-Fiscais integrantes das Equipes de Auditoria do Direito Creditório da 8ª RF, 

externamos nosso descrédito e objeção pela maneira como a administração da RFB vem 

tentando implementar controles de produtividade no fluxo de trabalho do reconhecimento de 

direito creditório.  

Anteriormente à regionalização dos processos de trabalho do órgão, já estava vigente para as 

equipes do macroprocesso gestão do crédito tributário a submissão ao preenchimento do 

Formulário de Registro de Atividades (FRA), por meio do qual se afere um índice de desempenho 

em relação a horas estimadas e que, em grande parte, no que diz respeito à atuação de 

competência dos Auditores-Fiscais nos processos administrativos, passam ao largo, até a 

presente data, de serem minimamente razoáveis (Anexo V da Portaria RFB nº 1.715, de 23 de 

dezembro de 2016). Esse descolamento entre a definição de horas estimadas e a real demanda 

de tempo para a conclusão de atividades nos processos administrativos tem sujeitado os 

Auditores-Fiscais a distorções na avaliação de desempenho que, pelo cálculo do índice, dá a falsa 

impressão de que os Auditores-Fiscais não executam eficiente e eficazmente as atividades de 

sua competência, ainda que estejam plenamente dedicados a isso.  

Frisa-se, inclusive, o foco para as atividades de cunho operacional na formulação do índice de 

desempenho do FRA, o que o torna completamente inapropriado para aplicação, da forma como 

está, às atividades inerentes aos procedimentos fiscalizatórios do direito creditório. Além de 

levantar descabidas suspeitas de não comprometimento dos Auditores-Fiscais com o 

atingimento das metas, o resultado deturpado desse índice prejudicou o acesso dos Auditores-

Fiscais incluídos nesses processos ao teletrabalho (Portaria RFB nº 2.383, de 13 de julho de 

2017). 

Após a regionalização, houve tentativas de se adequar o cálculo do índice de desempenho à 

realidade do trabalho de natureza fiscalizatória das equipes de reconhecimento de direito 

creditório. Contudo, as discussões não prosperaram. Mais recentemente, foi publicada a 

Portaria RFB nº 68, de 27 de setembro de 2021, com disposições gerais sobre o programa de 

gestão, que não esclarece como o controle de produtividade realmente se dará na prática e se 

será compatível com as atribuições do cargo de Auditor-Fiscal. Soma-se a isso a notícia da 

implementação do ponto eletrônico no âmbito da RFB prevista para curto prazo, medida 

inadmissível, que só reforça o cenário de enfraquecimento e desvalorização no qual o nosso 

cargo tem sido inserido nos últimos anos.   

Ininterruptamente, temos sofrido tentativas de controle do nosso trabalho por parte da 

administração do órgão por meio de ferramentas que se mostram inoportunas e impertinentes 

à essencial atividade de fiscalização e arrecadação desempenhada pelos Auditores-Fiscais da 

RFB. A própria administração do órgão parece perder de vista, ainda que pertença ao mesmo 

quadro funcional, a importância capital de se defender, reforçar e valorizar o papel 

imprescindível executado pelos Auditores-Fiscais dentro da estrutura do Estado, garantindo-

lhes o ambiente adequado para o desenvolvimento das suas atribuições privativas. No lugar, 



 

 

trabalha arduamente para a incorporação de métodos de controle que desvirtuam e engessam 

a nossa atuação enquanto autoridades tributárias e só contribuem para a burocratização da 

atividade fiscal, em total desprestígio do cargo de Auditor-Fiscal e em prejuízo dos melhores 

resultados que podemos entregar.   

A própria história da Receita Federal demonstra como a dedicação verdadeira de cada um de 

nós, Auditores-Fiscais, faz dela um órgão de excelência, não importa o processo de trabalho no 

qual se atue, seja na fiscalização, na tributação, na arrecadação, na aduana, na programação, 

etc. O recente e ainda presente contexto de pandemia faz prova a favor dos incontestáveis 

engajamento e responsabilidade dos Auditores-Fiscais da RFB com as suas atribuições, 

independentemente de qualquer controle que se queira instituir. Mesmo que grande parte dos 

Auditores-Fiscais tenha se afastado por trabalho remoto, o órgão continuou em pleno 

funcionamento, inclusive com notícias de recordes na arrecadação federal. Esse fato também 

depõe contra o ato da administração (Portaria RFB nº 74, de 20 de outubro de 2021) que exige 

o retorno de todos os Auditores-Fiscais em tempo tão exíguo às unidades da RFB, inclusive os 

de grupo de risco, o que só tende a provocar perturbações e transtornos desnecessários, como 

se só o trabalho presencial garantisse os resultados esperados, o que a realidade faz cair por 

terra.  

A insistência da administração da RFB em querer enquadrar as atribuições do Auditor-Fiscal 

dentro de parâmetros de desempenho incompatíveis com o exercício do nosso cargo só 

representa um desestímulo constante à nossa atuação profissional. É sempre válido lembrar o 

caminho que nos trouxe até a Receita Federal do Brasil. O histórico de concessões e sacrifícios 

pessoais que cada um de nós teve começou antes mesmo da posse no cargo de Auditor-Fiscal 

e, uma vez empossados, o empenho continua diariamente, por compromisso pessoal, na 

constante diligência dos Auditores-Fiscais na realização de suas atribuições, porque temos plena 

consciência do mérito e da relevância de ocuparmos um dos principais e mais vitais cargos do 

serviço público, nos orgulhamos de pertencer à RFB e nos guiamos pelos princípios que regem 

a administração pública, garantindo a continuidade e primazia dos serviços prestados pelo 

órgão, prezando, principalmente, pela qualidade nas entregas decorrentes das atribuições 

privativas e essenciais dos Auditores-Fiscais da RFB. 

Entretanto, como se não bastasse as ameaças externas à atuação forte e independente da RFB, 

que atacam diretamente as prerrogativas do cargo de Auditor-Fiscal ou que visam desestabilizar 

o serviço público como um todo, testemunhamos com indignação a administração do órgão em 

sucessivas tentativas de minar por dentro a autoridade do nosso cargo, visando rebaixar-nos à 

posição de meros executores de atividades administrativas que devem ser controlados 

milimetricamente no andamento do seu trabalho. Nada mais contraproducente e inconciliável 

com a designação do cargo de Auditor-Fiscal, a autoridade tributária do país, uma autoridade 

de Estado, com precedência administrativa sobre os demais setores da administração pública. E 

nada mais desanimador e decepcionante para o dia a dia do nosso trabalho. 

O tratamento destacado dado à administração tributária pela própria Constituição Federal de 

1988, inclusive com a previsão de disponibilização de recursos prioritários para a execução de 

seu mister, expressa a relevância e distinção dos Auditores-Fiscais enquanto autoridades 

tributárias. E é pelo robustecimento da nossa atuação e enaltecimento do nosso cargo que 

faremos da RFB um contínuo de excelência e exemplo no serviço público. E as medidas para 

tanto passam por a administração do órgão assegurar: (i) que a RFB receba os recursos 

orçamentários necessários e conte com concursos públicos periódicos para reposição do seu 

quadro funcional para que seja factível o cumprimento da sua missão institucional; (ii) que haja 



 

 

investimento massivo em programação e tecnologia da informação, com todo apoio material 

indispensável ao trabalho dos Auditores-Fiscais que desenvolvem os sistemas por meio dos 

quais todos os outros Auditores-Fiscais realizam suas rotinas de trabalho, de forma muito mais 

ágil e eficiente; (iii) que haja investimento constante em treinamentos e disseminação do 

conhecimento entre os Auditores-Fiscais; (iv) que em todo o território nacional, os Auditores-

Fiscais tenham acesso a instalações e equipamentos de qualidade e à altura da sua função; (v) 

que aos Auditores-Fiscais sejam disponibilizadas equipes de apoio, para que não percamos 

tempo com atividades improdutivas que não dizem respeito à atuação privativa reservada ao 

nosso cargo, que não geram valor e que apenas atrasam as nossas entregas; (vi) que a gestão 

institucional incorpore a defesa das pautas não remuneratórias e remuneratórias (no que tange 

às últimas, e por ser também assunto premente, os meios para a regulamentação do bônus de 

eficiência), que fortificam o nosso cargo de Auditor-Fiscal que, por sermos a autoridade 

tributária do país, leva consequentemente ao fortalecimento da própria RFB enquanto órgão de 

Estado. 

Independentemente da posição atual dentro do organograma, todos nós somos ocupantes do 

cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, compartilhamos das mesmas prerrogativas, 

deveres e obrigações, e devemos sentimento de lealdade e de zelo com a casa para que a RFB 

se torne cada vez melhor. Portanto, urgimos que, além de a administração do órgão tomar 

atitudes contundentes para solucionar os pontos de insatisfação aqui elencados, trabalhemos 

juntos, como uma unidade de classe que somos, para garantir o merecido reconhecimento, 

fortalecimento e valorização do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e o 

constante desenvolvimento e excelência da RFB. 
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