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RESUMO 

 

A carreira típica de Estado de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é, no âmbito 

da Administração Tributária e Aduaneira da União, a responsável por presidir os procedimentos 

de fiscalização dos tributos federais internos e dos incidentes sobre o comércio exterior. Figura 

definida em lei como a singular autoridade tributária e aduaneira do Poder Público Federal, o 

Auditor-Fiscal é o efetivo protagonista na tributação das pessoas físicas e jurídicas e na 

fiscalização das operações de comércio internacional entre o Brasil e os demais países. 

Contudo, ainda que tal carreira goze de condição diferenciada, há um senso comum 

dentro dela de que a instituição que abriga o cargo - a Receita Federal - é vista menos como 

aliada de suas atividades e mais como um ente que quer reduzir a relevância de sua função, 

vilipendiando atribuições, fixando metas inatingíveis e mitigando a autoridade do cargo. Trata-

se de prática que parece contraditória, já que o próprio órgão declara ter consciência de que, ao 

reforçar a autoridade do Auditor-Fiscal, há um fortalecimento de sua atuação como um todo. 

Diante disso, o presente estudo busca, no Direito Comparado, lições para revalorizar o 

cargo, resgatando sua autonomia técnica e independência funcional. Considerando-se que, 

guardadas as peculiaridades, a função das Administrações Tributárias de todos os entes 

federativos é a mesma (prover recursos à máquina estatal), faz sentido que a Receita Federal se 

alicerce no Direito Comparado para empregar as melhores regras que regem a atuação das 

demais autoridades fiscais aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil. 

Este trabalho se inicia com a história do cargo, sob a premissa de que, ao buscar lições 

no passado, previne-se a sociedade contra os erros de agora. Posteriormente, debruça-se sobre 

as atribuições e prerrogativas dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, a fim de 

construir uma base de comparação para a etapa subsequente, cerne da monografia, que traz o 

efetivo cotejo entre a legislação federal e as leis distritais, estaduais e municipais. 

Nove grandes aspectos são considerados dentro do núcleo vital do estudo: 1) lastro 

constitucional e lei orgânica; 2) modernização das nomenclaturas; 3) reserva de cargos de 

confiança; 4) Conselho Superior das Autoridades Fiscais; 5) autonomia técnica e independência 

funcional; 6) estruturação de gabinetes e apoio administrativo; 7) controle de frequência e 

jornada; 8) aspectos dos concursos públicos; e 9) prerrogativas adicionais residuais. Tais 

elementos se complementam e objetivam a reversão do processo de desvalorização das 

autoridades tributárias e aduaneiras da União e o resgate à sua condição de outrora. 

 

Palavras-chave: Auditor-Fiscal. Autoridade Tributária e Aduaneira da União. Receita Federal. 



 
 

ABSTRACT 

 

The typical State career of Tax Auditor of Brazil’s Federal Revenue is, within the scope 

of the Federal Government Tax and Customs Administration, responsible for presiding over the 

inspection procedures of internal federal taxes and taxes levied on foreign trade. A figure 

defined by law as the unique tax and customs authority of the Federal Government, the Tax 

Auditor is the effective protagonist in the taxation of individuals and legal entities and in the 

inspection of international trade operations between Brazil and other countries. 

Even though this career enjoys a differentiated condition, there is a common sense 

within it that the institution that composes it - the Federal Revenue - is seen less as an ally of 

its activities and more as an entity that wants to reduce the relevance of his function, vilifying 

attributions, setting unattainable goals and mitigating his authority. This is a practice that seems 

contradictory, since the institution itself declares that it is aware that, by reinforcing the 

authority of the Tax Auditor, its performance as a whole is strengthened. 

That said, the present study seeks in Comparative Law lessons to revalue the office, 

rescuing its technical autonomy and functional independence. Considering that, taking into 

account the peculiarities, the function of the Tax Administrations of all federative entities is the 

same (providing resources to the State), it makes sense that the Federal Revenue base itself on 

Comparative Law to employ the best rules that govern the performance of other tax authorities 

to the Tax Auditors of Brazil’s Federal Revenue. 

The study begins with the history of the career, under premise that, by seeking lessons 

from the past, it is possible to prevent society from making mistakes today. Subsequently, it 

focuses on the attributions and prerogatives of the Tax Auditors of Brazil’s Federal Revenue, 

in order to build a basis of comparison for the subsequent stage, the core of the monograph, 

which brings the effective comparison between federal, district, state and municipal laws. 

Nine major aspects are considered within the study vital core: 1) constitutional ballast 

and organic law; 2) modernization of nomenclatures; 3) reservation of leadership positions; 4) 

Superior Council of Tax Authorities; 5) technical autonomy and functional independence; 6) 

structuring of cabinets and administrative support; 7) frequency and journey control; 8) aspects 

of public concourses; and 9) residual additional prerogatives. All complement each other and 

aim the reversal of the process of devaluation of the federal tax and customs authorities and the 

recovery of their former condition. 

 

Keywords: Tax Auditor. Tax and Customs Federal Authority. Brazil's Federal Revenue. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É praticamente inequívoca a classificação do Auditor-Fiscal da Receita Federal do 

Brasil como o principal cargo da Administração Tributária e Aduaneira Federal, instituído 

como carreira típica de Estado, à qual se garante estabilidade e outros benefícios específicos da 

função pública exclusiva. O cargo, ainda que em tese, é imbuído de forte espírito profissional 

que une os pertencentes à categoria e goza de maior proteção ante as injunções políticas, além 

de salário e status diferenciados em relação ao grosso do funcionalismo (LOUREIRO; 

ABRUCIO; ROSA, 1998). 

Conforme mencionado, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, figura definida 

por lei como a singular autoridade tributária e aduaneira da União, é indubitavelmente o efetivo 

protagonista, do ponto de vista da estrutura governamental, na tributação das pessoas físicas e 

jurídicas e na fiscalização das operações de comércio internacional entre o Brasil e os demais 

países do mundo (RIBEIRO, 2020). Ao integrar carreira típica de Estado, aceita por uma 

parcela significativa de doutrinadores como essencial para o serviço público, a autoridade fiscal 

é responsável pelas atividades que requerem maior capacitação e concentração nas áreas 

relativas à Administração Pública (PEREIRA, 2004). 

Exercendo atividade de fiscalização de tributos federais e realizando o lançamento de 

tais tributos, o Auditor-Fiscal tem poder para agir em nome do Estado. Trata-se de uma 

atividade complexa, que mobiliza diversos campos de conhecimento, notadamente o Direito e 

a Contabilidade, além de exigir o manejo de relações pessoais antagônicas, o que legitima a 

relevância que deve ser dada à autonomia da autoridade fiscal em seu múnus, que vem sendo 

depreciada paulatinamente, na medida em que a Receita Federal utiliza a estrutura burocrático-

legal para alterar seu modelo de gestão, inserindo ferramentas gerenciais da iniciativa privada 

que estão em descompasso com a demanda pública (OLIVEIRA, 2010). 

Descortina-se, assim, o cerne da problemática do presente estudo: ainda que a carreira 

de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil seja dotada de condição diferenciada, há um 

senso comum dentro dela, a saber, de que a instituição que abriga o cargo é vista menos como 

parceira de suas atividades e mais como um ente que quer reduzir a importância de seu trabalho, 

vilipendiando suas atribuições, fixando metas inatingíveis e mitigando sua autoridade 

(BIANCO; COLBARI; SILVA NETO, 2010). 

A partir do que foi exposto, a pergunta central torna-se cristalina: sendo o cargo tão 

relevante para o Poder Público (e, por derivação lógica, para a sociedade como um todo, tendo 

em vista que o produto de seu trabalho se destina a custear toda a máquina estatal), qual é o 
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motivo para o seu atual processo de desvalorização? Dois fatores, em adição, reforçam a 

incongruência do processo: a) o fato de a Administração do órgão ser ocupada privativamente, 

via imposição legal, pelos próprios Auditores-Fiscais (BRASIL, 2007-a); e b) a existência de 

norma infralegal que compele a Receita Federal, por intermédio de seus administradores, a 

garantir o pleno e inviolável exercício das atribuições das autoridades tributárias e aduaneiras 

responsáveis pela presidência dos procedimentos fiscais (BRASIL, 2001-b). 

Há que se ter em mente que a própria Receita Federal, em manifestação recente e até de 

forma antagônica com o que realiza na prática, defende que, “ao reforçar a autoridade do 

Auditor-Fiscal, [...] há um fortalecimento da atuação do órgão como um todo” (BRASIL, 2017-

b, p. 4). Nesse ponto, reside a pertinente justificativa para o desenvolvimento deste trabalho. 

A fim de propor solução para o problema em escopo, utilizar-se-á o Direito Comparado, 

disciplina científica que objetiva promover o estudo comparativo-sistemático de instituições ou 

sistemas jurídicos diversamente situados no espaço ou tempo, com o fito de estabelecer 

semelhanças e diferenças (OVÍDIO, 1984). Apesar de mais afeto ao Direito Internacional, o 

Direito Comparado pode ser utilizado sob o prisma doméstico, permitindo o cotejo entre 

institutos, instrumentos, conceitos ou outros elementos dos direitos de duas ou mais jurisdições 

(no caso em tela, os entes da nossa federação). 

A hipótese acima se alicerça no fato de que a finalidade precípua de todos os Fiscos 

(Federal, Distrital, Estaduais e Municipais) é a mesma: prover sustento à sociedade. Nas 

palavras do Prof. Ricardo Alexandre (2013, p. 504), “a atividade de fiscalizar e arrecadar tributo 

é, talvez, a mais importante atividade-meio do Estado, pois dos recursos dela advindos 

dependem todas as atividades-fim estatais, como [...] serviços de segurança, saúde e educação”. 

Considerando-se que, guardadas as suas peculiaridades, a função das Administrações 

Tributárias dos diferentes entes é equivalente, faz sentido que a Receita Federal, braço 

arrecadatório e fiscalizatório da União, utilize o Direito Comparado para viabilizar um processo 

de benchmarking1 jurídico a fim de empregar as melhores regras que regem a atuação das 

demais autoridades fiscais aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, revertendo seu 

processo de desvalorização. 

 

 

 

 

1 Termo derivado da palavra inglesa benchmark, que significa “referência”. Trata-se de processo de estudo de 
concorrência, bastante comum no meio empresarial, que consiste em analisar as melhores práticas adotadas por 
organizações do mesmo setor (ou em todo o mercado) a fim de replicá-las, conduzindo a um desempenho superior. 
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2 HISTÓRICO DO CARGO 

 

O cotejo entre o processo histórico de formação do cargo de Auditor-Fiscal da Receita 

Federal do Brasil e as circunstâncias que atualmente cerceiam sua autonomia e independência 

é imprescindível para viabilizar a formulação de propostas de mudança no tocante à 

revalorização da carreira. Com fulcro na máxima antiga de que historia magistra vitae (a 

história é mestra da vida), é notável a ideia de buscar no passado lições que previnam a 

sociedade contra os erros do presente e, quiçá, do futuro (RIBEIRO, 2020). 

O histórico de formação da atual identidade das autoridades fiscais federais, contudo, é 

extenso, não podendo ser incluído de forma completa, razão pela qual serão pontuados na 

sequência apenas os eventos mais relevantes que permearam sua existência. Ao leitor que 

desejar se aprofundar no assunto, recomenda-se o exame do artigo Autoridade Tributária e 

Aduaneira da União - Histórico do Cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil 

(RIBEIRO, 2020), de lavra do autor do presente trabalho e referenciado na bibliografia. 

 

• 1532: nos primórdios da colonização do Brasil, os donatários das capitanias 

hereditárias são considerados, ao mesmo tempo, as primeiras autoridades fiscais e os 

primeiros contribuintes, pois tributavam seus colonos ao mesmo tempo em que 

pagavam direitos à Coroa portuguesa (EZEQUIEL, 2014); 

• 1548 (Regimentos de Fazenda de 17/12/1548): criam a função de Provedor-Mor da 

Fazenda Real do Estado do Brasil e os cargos de Provedores de Capitanias, 

responsáveis pela aplicação das normas fazendárias, cobrança dos direitos 

alfandegários e fiscalização e registro do movimento comercial (SALGADO, 1985); 

• 1750 (Alvará de 03/12/1750): primeira menção ao termo “Fiscal” para designar 

determinada autoridade tributária do Governo Colonial. Impõe que cada Comarca ou 

Casa de Fundição nas Minas Gerais sejam dirigidas por um Intendente e um Fiscal, 

auxiliados por um Meirinho e um Escrivão (PORTUGAL, 1750); 

• 1808 (Alvará de 28/06/1808): cria o Erário Régio no Brasil, dando início à 

centralização da Administração Tributária no país. Estabelece a criação de três 

Contadorias Gerais, sendo a primeira responsável por escriturar e operacionalizar o 

ingresso das rendas entregues, dentre outros, pelos Fiscais (BRASIL, 1808); 

• 1818 (Decreto de 19/05/1818): primeira referência aos Conferentes de Alfândega, 

que permaneceriam na qualidade de autoridades aduaneiras por quase um século e 
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meio, até que fosse formalmente criado o cargo de Agente Fiscal do Imposto 

Aduaneiro (BRASIL, 1818); 

• 1831 (Lei de 04/10/1831): organiza o Tribunal do Tesouro Nacional, com o Ministro 

da Fazenda como Presidente e o Inspetor Geral como Vice-Presidente, titular da 

fiscalização das rendas do Império e exercendo tal atribuição por intermédio dos 

Inspetores de Fazenda, autoridades fiscais da época, responsáveis por chefiar as 

Tesourarias das Províncias (BRASIL, 1831); 

• 1844 (Decreto nº 355/1844): primeira menção ao termo “Agentes Fiscais” para se 

referir às autoridades incumbidas da fiscalização tributária federal (BRASIL, 1844); 

• 1859 (Decreto nº 2.486/1859): primeira referência à terminologia “Polícia Fiscal” 

para tratar das autoridades responsáveis pelo controle aduaneiro (BRASIL, 1859); 

• 1889 (Decreto nº 10.319/1889): primeira menção ao termo “autoridade aduaneira” 

(BRASIL, 1889); 

• 1892 (Decreto nº 1.166/1892): o Tribunal do Tesouro Nacional é desmembrado em 

Tesouro Federal e Tribunal de Contas. Em locais com Alfândegas, chefiadas por 

Inspetores, extinguem-se as Tesourarias, para que não haja sobreposição de unidades. 

São criadas algumas Delegacias do Tesouro, dirigidas por Delegados Fiscais. Apesar 

de já existir desde 1841 uma carreira de Procurador da Fazenda Nacional (BRASIL, 

1841), tais servidores ficam lotados, juntamente com as autoridades fiscais, no 

Tesouro Federal, integrando a Diretoria do Contencioso (BRASIL, 1892); 

• 1898 (Decreto nº 2.807/1898): todas as Tesourarias são substituídas por Delegacias 

do Tesouro, instaladas em cada estado (BRASIL, 1898-a); 

• 1898 (Decreto nº 2.998/1898): primeira menção ao Agente Fiscal do Imposto de 

Consumo (BRASIL, 1898-b); 

• 1909 (Lei nº 2.083/1909): reforma o Tesouro Federal, transformando-o na 

Administração Geral da Fazenda Nacional, subdividida em Diretorias do Tesouro e 

uma Procuradoria Geral da Fazenda Pública. Seguem existindo as Alfândegas e as 

Delegacias, bem como unidades menores, como Mesas de Rendas, Coletorias e 

Recebedorias (BRASIL, 1909); 

• 1923 (Lei nº 4.783/1923): primeira referência ao Agente Fiscal do Imposto de Renda 

(BRASIL, 1923); 

• 1934 (Decreto nº 24.036/1934): reorganiza a Administração Geral da Fazenda 

Nacional, criando a Direção Geral da Fazenda Nacional (BRASIL, 1934); 
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• 1936 (Lei nº 284/1936): trata dos quadros do Ministério da Fazenda, com destaque 

para Tesouro Nacional, Tribunal de Contas, Recebedorias Federais, Delegacias 

Fiscais, Alfândegas, Agências Fiscais, Coletorias, Fiscalização do Imposto do 

Consumo, Diretoria do Imposto de Renda e Contadorias Seccionais (BRASIL, 1936); 

• 1939 (Decreto-Lei nº 1.168/1939): institui, em todo o território nacional, o Serviço 

Permanente de Fiscalização do Imposto de Renda, a cargo de um corpo de Peritos-

Contadores, posteriormente denominados apenas Contadores (BRASIL, 1939-a). 

• 1939 (Decreto-Lei nº 1.847/1939): são incluídos no Quadro Permanente do 

Ministério da Fazenda os integrantes da carreira de Agente Fiscal do Imposto de 

Consumo (Quadro de Fiscalização do Imposto), bem como das de Escrivão e Coletor 

(Quadro de Coletorias). Em seu anexo, é criada a carreira de Polícia Fiscal, que 

resulta da junção dos cargos de Fiscal, Guarda Fiscal, Guarda Aduaneiro e Sargento 

Aduaneiro. Conferentes de Alfândega seguem existindo (BRASIL, 1939-b); 

• 1946 (Decreto-Lei nº 8.539/1946): integrantes da carreira de Polícia Fiscal passam a 

denominar-se Fiscais Aduaneiros (BRASIL, 1946-a); 

• 1949 (Lei nº 830/1949): primeiro ato a nomear o antigo Tribunal de Contas como 

Tribunal de Contas da União (BRASIL, 1949). Apesar de ainda constar no rol do 

Ministério da Fazenda na redação da supracitada Lei nº 284/1936, o Tribunal de 

Contas é inserido na parte relativa ao Poder Judiciário na Constituição de 1937 

(BRASIL, 1937) e, na Constituição de 1946, passa a integrar o capítulo do Poder 

Legislativo (BRASIL, 1946-b), o que reforça a interpretação de que, desde 1937, já 

não mais compunha o Ministério da Fazenda; 

• 1955 (Lei nº 2.642/1955): Procuradoria Geral da Fazenda Pública é reorganizada nos 

moldes atuais, denominada Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ficando 

subordinada diretamente ao Ministro da Fazenda (BRASIL, 1955-a); 

• 1958 (Lei nº 3.470/1958): cria efetivamente a carreira de Agente Fiscal do Imposto 

de Renda, transformando nesta os integrantes dos cargos de Contador e Oficial 

Administrativo lotados na Divisão do Imposto de Renda (BRASIL, 1958); 

• 1960 (Lei nº 3.780/1960): cria o Grupo Ocupacional Fisco, composto de Agente 

Fiscal do Imposto de Consumo, Agente Fiscal do Imposto de Renda, Fiscal 

Aduaneiro, Fiscal Auxiliar de Impostos Internos, Coletor, Escrivão de Coletoria, 

Auxiliar de Coletoria e Guarda Aduaneiro (BRASIL, 1960). Conferentes de 
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Alfândega não integram a lista, o que fortalece a tese de que essa posição consistia, 

ao menos no final de sua vida útil, em cargo de confiança (BRASIL, 2015-b); 

• 1961 (Decreto nº 50.440/1961): primeira menção ao Agente Fiscal do Imposto 

Aduaneiro, que passa a substituir a carreira de Fiscal Aduaneiro (BRASIL, 1961); 

• 1964 (Lei nº 4.502/1964): Agente Fiscal do Imposto de Consumo é transformado em 

Agente Fiscal de Rendas Internas (BRASIL, 1964-a); 

• 1964 (Lei nº 4.503/1964): cargos de Coletor e Escrivão de Coletoria são 

transformados em Exator Federal. Auxiliar de Coletoria é transformado em Auxiliar 

de Exatoria. Cargos de Fiel do Tesouro passam a integrar o Grupo Ocupacional Fisco 

(BRASIL, 1964-b); 

• 1966 (Decreto-Lei nº 72/1966): unifica os Institutos de Aposentadoria e Pensões de 

cada categoria profissional no Instituto Nacional de Previdência Social - INPS (hoje, 

denominado Instituto Nacional do Seguro Social - INSS). Assim, os Fiscais e 

Inspetores de Previdência de cada Instituto passam a atuar sob a égide do INPS 

(BRASIL, 1966-c); 

• 1968 (Decreto nº 63.659/1968): transforma a Direção Geral da Fazenda Nacional na 

Secretaria da Receita Federal, com estrutura próxima à atual (BRASIL, 1968); 

• 1969 (Decreto-Lei nº 788/1969): cria o cargo de Técnico de Tributação, de nível 

superior, que não se confunde com o cargo auxiliar de Técnico de Atividades 

Tributárias que viria a ser concebido em 1982 (BRASIL, 1969-a); 

• 1969 (Decreto-Lei nº 1.024/1969): cargos de Agente Fiscal de Rendas Internas, do 

Imposto de Renda e do Imposto Aduaneiro são transformados em Agente Fiscal dos 

Tributos Federais. Cargos de Fiscal Auxiliar de Impostos Internos e Guarda 

Aduaneiro são colocados em quadro suplementar, extintos na medida em que 

vagarem, o que deixa a instituição alijada de cargos de apoio (BRASIL, 1969-b); 

• 1973 (Decreto nº 72.933/1973): dispõe sobre o Grupo Tributação, Arrecadação e 

Fiscalização, composto dos cargos de nível superior de Fiscal de Tributos Federais 

(resultado da transposição dos Agentes Fiscais dos Tributos Federais), Controlador 

da Arrecadação Federal (oriundo da transformação, dentre outros, dos Exatores 

Federais e Fiéis do Tesouro), Técnico de Tributos Federais (resultado da transposição 

dos Técnicos de Tributação), Fiscal de Contribuições Previdenciárias (oriundo da 

transposição dos Inspetores de Previdência e Fiscais de Previdência) e Fiscal de 

Tributos de Açúcar e Álcool (BRASIL, 1973); 
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• 1975 (Decreto nº 76.346/1975): extingue o cargo de Técnico de Tributos Federais e 

transpõe seus titulares para o cargo de Fiscal de Tributos Federais (BRASIL, 1975); 

• 1982 (Decreto nº 87.324/1982): cria e inclui no Grupo Tributação, Arrecadação e 

Fiscalização o cargo de Técnico de Atividades Tributárias, responsável por 

atividades de nível médio de apoio operacional. Corrige-se, com isso, a erradicação 

dos auxiliares, oriunda do comando do Decreto-Lei nº 1.024/1969 (BRASIL, 1982); 

• 1985 (Decreto-Lei nº 2.225/1985): cria a Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, 

composta pelos cargos de Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional (nível superior, 

resultado da transposição dos Fiscais de Tributos Federais e Controladores da 

Arrecadação Federal) e de Técnico do Tesouro Nacional (nível médio, oriundo da 

transposição dos Técnicos de Atividades Tributárias) (BRASIL, 1985-a); 

• 1999 (Medida Provisória nº 1.915/1999, convertida na Lei nº 10.593/2002): 

reestrutura a Carreira Auditoria do Tesouro Nacional em Carreira Auditoria da 

Receita Federal. Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional são redesignados Auditores-

Fiscais da Receita Federal e Técnicos do Tesouro Nacional passam a ser chamados 

de Técnicos da Receita Federal. Passa-se a exigir curso superior para ingresso como 

Técnico (sem modificar a natureza de suas atribuições, de média complexidade e 

menor responsabilidade). Fiscais de Contribuições Previdenciárias são designados 

como Auditores-Fiscais da Previdência Social (BRASIL, 2002-b); 

• 2007 (Lei nº 11.457/2007): transforma a Carreira Auditoria da Receita Federal em 

Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil. Cargos de Auditor-Fiscal da 

Receita Federal e Auditor-Fiscal da Previdência Social são transformados em 

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, atual autoridade tributária e aduaneira 

da União. Cargos de Técnico da Receita Federal são transformados em Analista-

Tributário da Receita Federal do Brasil (BRASIL, 2007-a); e 

• 2016 (Medida Provisória nº 765/2016, convertida na Lei nº 13.464/2017): transforma 

a Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil em Carreira Tributária e 

Aduaneira da Receita Federal do Brasil (BRASIL, 2017-c). Apesar de o nome 

“carreira” denotar progressão ou promoção entre os cargos, tal provimento derivado 

é vedado desde a égide da Constituição Federal de 1988, o que os torna 

incomunicáveis e independentes. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal lavrou 

acórdão fixando a exegese de que os cargos de Auditor-Fiscal e Analista-Tributário 

configuram carreiras distintas, que não se confundem (BRASIL, 2020-a). 
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Quadro 1 - Histórico do Cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2022).
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3 ATRIBUIÇÕES E PRERROGATIVAS ATUAIS 

 

Como esperado, a Constituição Federal de 1988, base do ordenamento jurídico pátrio, é 

o ato que define o campo de atuação dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e das 

autoridades fiscais dos demais entes federativos. Nos termos da Carta Magna, as 

Administrações Tributárias Federal, Distrital, Estaduais e Municipais exercem, por meio de 

carreiras específicas, atividades essenciais ao funcionamento do Estado e, para tanto, gozam de 

recursos prioritários para a realização de suas ações, devendo também atuar de forma integrada, 

compartilhando cadastros e informações (BRASIL, 1988). 

As autoridades tributárias são mencionadas na Constituição Federal como “servidores 

fiscais”, titulares de precedência sobre os demais setores da Administração Pública dentro de 

suas áreas de competência e jurisdição (BRASIL, 1988). Especificamente no tocante ao 

controle sobre o comércio exterior exercido pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do 

Brasil, há previsão constitucional para que esteja sob o encargo do Ministério da Fazenda (hoje, 

chamado de Ministério da Economia) e a norma infraconstitucional estabelece que é a Receita 

Federal o órgão específico e singular, integrante do Ministério da Economia, responsável pela 

administração aduaneira no país (BRASIL, 2019-a). 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal expõe de forma didática o significado de 

precedência ao dispor que caracteriza condição de primazia ou prioridade, isto é, do que por 

importância deve estar em primeiro lugar. A Corte Constitucional reconheceu, assim, que a 

preferência dada à Fazenda Pública denota o sentido de que a atividade dos servidores fiscais 

não poderá ser obstaculizada ou sujeita à criação de artifícios ou embaraços ao pleno exercício 

de suas atribuições (BRASIL, 2010-b). Tal precedência é referida, em outro julgado do mesmo 

tribunal, como a expressão dos poderes excepcionais dos quais a Administração e suas 

autoridades acham-se investidos. Na mesma decisão, contudo, faz-se a necessária ressalva de 

que o Fisco, “embora podendo muito, não pode tudo”, já que deve observância aos direitos 

individuais que assistem, constitucionalmente, aos cidadãos em geral (BRASIL, 2012-a, p. 2).  

Retomando a previsão constitucional de que as autoridades fiscais atuam sob áreas de 

competência e jurisdição, vislumbra-se, aqui, a necessidade de uma observação. Apesar de a 

doutrina tradicional defender que a jurisdição (no sentido de “dizer o direito”) compete apenas 

aos órgãos do Poder Judiciário, a Receita Federal, apoiando-se em definição exarada por 

diversos atos já consolidados, como o título I, item I, do Alvará do Príncipe Regente de 

28/06/1808 (BRASIL, 1808), o art. 3º do Decreto nº 24.036/1934 (BRASIL, 1934), o art. 34, 

inc. II, do Decreto-Lei nº 37/1966 (BRASIL, 1966-b) e o referido art. 37, inc. XVIII, da 
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CF/1988 (BRASIL, 1988), adota o uso moderno do termo para se referir ao poder, circunscrito 

a determinado território, que um Auditor-Fiscal detém para aplicar o Direito ao caso concreto. 

Conforme a redação do art. 297, inc. IX, da Instrução Normativa RFB nº 971/2009, jurisdição 

fiscal é a divisão territorial na qual se assenta o poder de fiscalização e julgamento de uma 

autoridade tributária e aduaneira da União (BRASIL, 2009-f). 

Partindo especificamente para as atribuições privativas do cargo de Auditor-Fiscal da 

Receita Federal do Brasil, note-se que estão previstas majoritariamente no art. 6º da Lei nº 

10.593/2002 e dispostas, de maneira sintética, a seguir: a) constituir, mediante lançamento, o 

crédito tributário; b) proferir decisões em processos administrativos fiscais, incluindo os que 

tratem de consulta, restituição ou compensação e reconhecimento de benefícios; c) presidir e 

executar procedimentos fiscais, inclusive os relacionados ao controle aduaneiro e à apreensão 

de documentos, mercadorias, equipamentos e assemelhados; d) examinar a contabilidade dos 

contribuintes, não se lhes aplicando as restrições do Código Civil (Lei nº 10.406/2002); e) 

interpretar a legislação tributária, procedendo à orientação dos sujeitos passivos; e f) 

supervisionar as demais atividades de orientação aos contribuintes (BRASIL, 2002-b). 

Alguns comentários são requeridos, de forma a elucidar melhor as competências acima 

elencadas. O primeiro deles é de que a atribuição de lançar, de forma a constituir o crédito 

tributário, não deixa dúvidas de que o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é a autoridade 

mencionada pelo art. 142 do Código Tributário Nacional - Lei nº 5.172/1966 (BRASIL, 1966-

a). O órgão expressamente reconhece tal vinculação ao declarar que “é o Auditor-Fiscal 

(servidor fiscal de que trata o art. 37, XIII, da CF/88) a autoridade administrativa, no âmbito 

federal, de que tratam os arts. 142, 149, 194 e 196 do Código Tributário Nacional” (BRASIL, 

2015-a, p. 8). Não por menos, a legislação confere ao cargo a qualidade de autoridade tributária 

e aduaneira da União (BRASIL, 2017-c). Posteriormente, tem-se o exame da contabilidade dos 

contribuintes, já previsto anteriormente em norma legal diversa que trata da organização da 

seguridade social (BRASIL, 1991-a). 

Quanto à questão de proferir decisões, solicita-se a devida vênia para incluir excerto de 

ato expedido no âmbito da Receita Federal que tem o condão de bem esclarecer a situação: 

 

3.2. [...] No âmbito administrativo, que inclui as atividades tributárias e aduaneiras 
desenvolvidas pela [...] Receita Federal [...], a autoridade [...] está intimamente ligada 
ao agente que tem poder decisório para influir diretamente na situação jurídica de um 
cidadão. 3.3. Entende-se por decisório o ato que modifica a ordem jurídica, 
constituindo, declarando, restringindo ou extinguindo direitos à luz dos fatos 
apresentados e em conformidade com a lei. [...] 4.1. A legislação acerca dos cargos de 
Auditor-Fiscal e de Analista-Tributário traz diversas hipóteses em que compete 
privativamente ao primeiro os atos decisórios que encerram determinado 
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procedimento [...], quer dizer, dá a esse cargo especificamente a competência para 
emissão de decisão, mormente quando os atos são de alta complexidade [...]. 4.2. […] 
[A] Lei nº 10.593, de 2002 [...] expressamente dispõe incumbir ao Analista-Tributário 
“exercer atividades de natureza técnica, acessórias ou preparatórias ao exercício das 
atribuições privativas dos Auditores-Fiscais [...]”. 4.2.1. A atividade preparatória é 
aquela que tem por objetivo subsidiar a atividade decisória. 4.2.2. Já a atividade 
acessória é toda aquela decorrente de um ato principal. 4.3. Note-se que isso não foge 
à regra de todos os órgãos da administração pública [...]. No Poder Judiciário, há um 
cargo que decide e faz sua atividade finalística (o juiz), e os demais servidores 
públicos realizam as demais atividades do órgão. No âmbito da polícia judiciária 
federal, um delegado [...] dirige inquéritos policiais e tem o poder decisório [...] e 
agentes realizam a execução de tais atos decisórios (BRASIL, 2017-b, pp. 2-3). 

 

No tocante à presidência e execução de procedimentos fiscais, nota-se a 

indispensabilidade de definir tal termo. Para a doutrina, a auditoria fiscal compreende a análise 

do correto cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes, e é através do Auditor-

Fiscal, autoridade administrativa incumbida de verificar o correto funcionamento do sistema 

tributário, que se instrumentaliza a fiscalização sobre tal cumprimento. A fim de que o Governo 

promova uma auditoria em determinado sujeito passivo, ou seja, instaure procedimento fiscal 

sobre ele, é necessário possuir indícios de infrações, provas materiais de que o particular não 

cumpriu com suas obrigações tributárias ou aduaneiras (CREPALDI; CREPALDI, 2019). 

A Receita Federal, por seu turno, conceitua o tema de forma ligeiramente diversa. Para 

ela, procedimento fiscal é uma ação que tem por objeto verificar o cumprimento das obrigações 

tributárias relativas aos tributos administrados pelo órgão e aplicar a legislação do comércio 

exterior, com o fito de promover o controle aduaneiro. Tal atividade também abrange a coleta 

de informações ou outros elementos e pode implicar na lavratura de auto de infração, 

notificação de lançamento, despacho decisório ou termo de apreensão, todos atos decisórios 

privativos da autoridade administrativa que preside o procedimento fiscal (BRASIL, 2017-e). 

Com fulcro no Decreto nº 3.724/2001, os procedimentos fiscais federais são presididos 

e executados privativamente por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início 

mediante expedição prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (BRASIL, 2001-

b). Tal documento é ferramenta de gestão administrativa, antecedendo a instauração do 

procedimento fiscal pela autoridade tributária e aduaneira. Previamente a tal distribuição, existe 

ainda a fundamental atividade de seleção e preparo da ação fiscal, que deve ser impessoal, 

objetiva, baseada em parâmetros técnicos e executada exclusivamente também por Auditores-

Fiscais (BRASIL, 2017-e). Ressalta-se, contudo, que, além da existência de modalidades de 

procedimento fiscal que dispensam a emissão prévia do termo, irregularidades em sua 

expedição não geram nulidade do lançamento, já que há entendimento do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais no sentido de que o Termo de Distribuição do Procedimento 
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Fiscal é apenas instrumento de controle interno da instituição, não tendo o condão de interferir 

nas competências privativas da autoridade fiscal, ditadas por leis próprias, que precedem e se 

sobrepõem aos atos meramente administrativos (BRASIL, 2020-i). 

Outra atribuição que também merece destaque é a interpretação da legislação tributária. 

Tanto é assim, que o Código Tributário Nacional reserva um capítulo específico para o tema e 

declara que as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas são tratadas 

como normas complementares que integram a legislação tributária lato sensu (BRASIL, 1966-

a). Desde cerca de 1991, o Supremo Tribunal Federal valida tal entendimento, ao enunciar a 

viabilidade da expedição de atos pelas autoridades fazendárias, com o fito de interpretar a lei 

ou o regulamento no âmbito das repartições fiscais (BRASIL, 1991-b). 

Em mais de uma oportunidade, a Receita Federal reconheceu que as suas autoridades 

fiscais são aplicadoras (ou operadoras) do Direito em suas áreas de atuação, responsáveis por 

manejar as normas jurídicas, de modo a adequá-las à realidade. Segundo a Solução de Consulta 

Interna COSIT nº 11/2018, “cabe ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade 

para tal, aplicar o direito ao caso concreto” (BRASIL, 2018-b, p. 3). Já nos termos da Decisão 

DRJ/REC nº 11-1.006/2001, “cabe à autoridade administrativa aplicar a lei ao caso concreto” 

(BRASIL, 2001-c, p. 1). Enquanto isso, o Acórdão CARF nº 3.201-005.720/2019 trata do 

“critério jurídico adotado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal” (BRASIL, 2019-e, p. 1). 

Os exemplos supramencionados ilustram a defesa da mesma posição: a de que as 

autoridades fiscais, apesar de não integrarem o Capítulo das Funções Essenciais à Justiça da 

CF/1988, se amoldam ao conceito de carreira jurídica, tal qual outros cargos que não integram 

o tópico em questão mas, ainda assim, são classificados como tais pela doutrina, a saber, 

Delegados de Polícia (inseridos no Capítulo da Segurança Pública) e Ministros e Conselheiros 

dos Tribunais de Contas (mencionados no Capítulo do Poder Legislativo) (BRASIL, 1988). Da 

mesma forma, o Conselho Nacional de Justiça reforça o posicionamento aqui desenvolvido:  

 

2. [...] Vejam-se as atribuições do [...] art. 6º da Lei nº 10.593/2002 [...]. Ainda que o 
desempenho dessas funções seja permitido a profissionais com formação superior em 
qualquer área, tal fator não afasta a possibilidade de seu enquadramento no conceito 
de atividade jurídica. [...] O elemento caracterizador da “atividade jurídica” [...] é a 
interpretação e aplicação de normas e princípios jurídicos ao caso concreto. Como se 
vê dos dispositivos [...], tais atividades envolvem a constituição de créditos tributários, 
o manejo (e [...] a decisão) em processos administrativos, a interpretação das leis 
regentes de cada matéria, não havendo óbice para considerá-las como atividade 
jurídica. [...] 5. Diante do exposto, acolho o Pedido [...] para esclarecer [...] que:(a) o 
cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho e os antigos cargos de Auditor-Fiscal da 
Previdência Social e de Auditor-Fiscal da Receita Federal são computáveis no tempo 
de atividade jurídica exigido para ingresso na magistratura; (b) o exercício do cargo 
de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, criado pela Lei nº 11.457/2007, 
também é computável para aqueles efeitos (BRASIL, 2007-c, pp. 2, 4, 6-7). 
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 Adentrando na parte final do presente bloco, tem-se as prerrogativas adicionais 

conferidas aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, para viabilizar a prática dos atos 

fiscalizatórios definidos no ordenamento jurídico e arrecadar ao Tesouro Nacional as somas 

necessárias ao custeio da máquina pública e, por derivação, de toda a sociedade. São elas: 

 

• Direito a portar arma de fogo dentro e fora de serviço (BRASIL, 2021-c) em todo o 

território nacional, previsto em lei específica (BRASIL, 1964-a) e referendado por 

lei geral (BRASIL, 2003). Quando em serviço o porte pode ser ostensivo, privilégio 

concedido “somente para um conjunto restrito de instituições, entre as quais [...] as 

polícias [...], as forças armadas, a Agência Brasileira de Inteligência” (BRASIL, 

2017-a, p. 3). Tal prerrogativa deriva do fato de a Receita Federal, em relevante parte 

de suas incumbências, desempenhar atividades próprias de órgão de segurança 

pública e, durante tais ações, seus Auditores-Fiscais exercerem tanto poder de polícia 

administrativa como de polícia puramente criminal (RIBEIRO, 2021); 

• Possibilidade de requisitar o auxílio da força policial federal, estadual ou municipal, 

quando vítima de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou se 

necessário à efetivação de medida prevista na legislação, ainda que não se configure 

fato definido em lei como crime ou contravenção (BRASIL, 1966-a). O dispositivo 

em tela existe para viabilizar o interesse maior da sociedade de que todos os 

contribuintes-cidadãos cumpram com suas obrigações tributárias, permitindo à 

autoridade fiscal combater a imposição de óbices que impossibilitem ou dificultem a 

condução da fiscalização (DEIAB JUNIOR, 2009). Ressalta-se que, diferentemente 

de solicitar, requisitar é, na linguagem jurídica, requerer com autoridade, ou seja, é a 

exigência legal, emanada de autoridade competente, para que se cumpra, preste ou 

faça o que está sendo ordenado (GUERRA et al., 2016), não possuindo a autoridade 

policial ou seus agentes margem de decisão para negar a requisição do Auditor-

Fiscal, sob pena de responsabilização administrativa e criminal; 

• Faculdade de intimar todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, a 

prestar as informações e os esclarecimentos exigidos, no interesse da fiscalização 

tributária e aduaneira (BRASIL, 1979-b). A recusa em atender o comando, se 

revestida de nítida intenção de obstaculizar o desempenho da atividade da autoridade 

fiscal (BRASIL, 2020-b), pode ensejar punições, como o agravamento da multa de 

ofício prevista no art. 44, § 2º, da Lei nº 9.430/1996 (BRASIL, 1996-c) e a imposição 

de multa por embaraço à fiscalização aduaneira de que trata o art. 107, inc. IV, “c”, 
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do Decreto-Lei nº 37/1966 (BRASIL, 1966-b). O prazo usual fixado pela Receita 

Federal para o atendimento da intimação pelo sujeito passivo é de 20 dias (BRASIL, 

2001-d). Contudo, é pacífico o entendimento de que “não há prazo mínimo, 

legalmente estipulado, para que o contribuinte apresente documentos à fiscalização” 

e que “é o auditor fiscal, segundo sua avaliação individual, que determina o tempo 

que é necessário para o atendimento à intimação” (BRASIL, 2013-a, p. 1); 

• Possibilidade de requisitar, quando houver procedimento fiscal instaurado e tais 

exames sejam considerados indispensáveis, documentos e registros de instituições 

financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras 

(BRASIL, 2001-a). Durante razoável lapso temporal, tal previsão legal foi debatida 

pela doutrina e jurisprudência, questionando-se a possibilidade de a autoridade fiscal 

promover quebra de sigilo bancário sem a autorização prévia de uma autoridade 

judicial, já que a Carta Magna prevê, como direito fundamental, a inviolabilidade da 

intimidade e vida privada, bem como o sigilo das comunicações e dados (BRASIL, 

1988). Tal discussão, contudo, encontra-se superada, após manifestação favorável do 

Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de que o Poder Legislativo 

“estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação [...], assim como 

manteve o sigilo dos dados a respeito das transações [...], observando-se um translado 

do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” (BRASIL, 2016-a, p. 2); 

• Competência para disciplinar a entrada, permanência, movimentação e saída de 

pessoas, veículos, unidades de carga e mercadorias nas áreas de portos, aeroportos, 

pontos de fronteira e recintos alfandegados, bem como em outros locais nos quais se 

autorize carga e descarga de mercadorias ou embarque e desembarque de viajante, 

procedentes do exterior ou a ele destinados, no que interessar à Fazenda Nacional 

(BRASIL, 2009-a). Tal preceito deriva diretamente da já examinada precedência 

constitucional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e, conforme 

interpretação do órgão, “deixa claro à autoridade aduaneira possuir prerrogativas [...] 

para impor exigências a terceiros em função do controle aduaneiro”, já que “é ela 

detentora das prerrogativas de fiscalização e controle do trânsito de pessoas, 

embarcações e veículos no perímetro” (BRASIL, 2012-c, pp. 8, 10); 

• Ausência de sujeição a qualquer restrição de acesso às dependências internas dos 

contribuintes fiscalizados - ressalvada a inviolabilidade constitucional dos domicílios 

(BRASIL, 1988) - após a apresentação de identidade funcional aos encarregados 

diretos e presentes ao local de entrada (BRASIL, 2010-a) (BRASIL, 2018-e), 
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incluindo as dependências de porto ou instalação portuária, as embarcações atracadas 

ou não e os locais onde se encontrem mercadorias procedentes do exterior ou a ele 

destinadas (BRASIL, 2013-b). Essa prerrogativa tem origem em previsões antigas de 

possibilidade de acesso a estabelecimentos diversos para fins de fiscalização, como 

a do art. 150 do Decreto-Lei nº 739/1938 (BRASIL, 1938) e a do art. 1º do Decreto 

nº 38.250/1955 (BRASIL, 1955-b). Frise-se que, sob o prisma aduaneiro, a ação das 

autoridades aduaneiras não está restrita apenas à zona primária ou aos recintos 

alfandegados, podendo estender-se a qualquer ponto do país (BRASIL, 1957); 

• Competência para, considerando os antecedentes do infrator, os motivos 

determinantes da infração e a gravidade de suas consequências efetivas ou potenciais, 

determinar a pena ou as penas aplicáveis e fixar, dentro dos limites legais, a 

quantidade da pena (BRASIL, 2010-a). A imposição de penalidade ao particular que 

infringir a legislação tributária é prevista no Código Tributário Nacional (BRASIL, 

1966-a) e, nos termos de entendimento do Tribunal de Contas da União, está atrelada 

ao Direito Tributário Penal, enquanto “ramo da ciência jurídica que disciplina as 

sanções puramente administrativas em virtude de infrações fiscais” (BRASIL, 2020-

e, p. 8). Conforme a legislação, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável 

são consignadas em um auto de infração (BRASIL, 1972), ato administrativo de 

natureza decisória cuja lavratura é privativa do Auditor-Fiscal da Receita Federal do 

Brasil e que tem por finalidade constituir o crédito tributário (BRASIL, 2021-a); e 

• Possibilidade de desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade 

de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos 

constitutivos da obrigação tributária (BRASIL, 1966-a). Para Pontes (2020), o 

objetivo do legislador foi criar uma norma antielisiva por meio da imposição de 

balizas ao espaço constitucional de liberdade do particular para planejar suas 

atividades econômicas com o fito de auferir a menor carga tributária possível. 

Conferiu-se, assim, autorização legal para que a autoridade fiscal pudesse combater 

planejamentos tributários praticados com abuso de forma ou direito sem, contudo, 

definir os contornos normativos de tais figuras jurídicas. O dispositivo foi impugnado 

no Supremo Tribunal Federal, através da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

2.446 - DF, ainda pendente de julgamento. Com o silêncio da Corte Constitucional, 

entes como São Paulo instituíram ritos como o do art. 84-A da Lei nº 6.374/1989, 

que confere à autoridade fiscal paulista competência plena para desconsiderar atos 

ou negócios jurídicos (SÃO PAULO, 1989-a). 
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4 COMPARATIVO ENTRE AUTORIDADES FISCAIS 

 

Chega-se, aqui, ao cerne do presente trabalho, com a utilização dos institutos do Direito 

Comparado, para promover o cotejo entre as legislações que regem a atuação das autoridades 

fiscais da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios que ostentam a condição de 

capitais. Isso se dá com o fito de evidenciar as melhores regras que possam ser empregadas no 

exercício das atribuições dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, resgatando a 

autonomia e independência tão necessárias para o cumprimento de sua missão constitucional. 

O quadro abaixo lista todas as 54 autoridades fiscais que constituirão o objeto deste 

estudo, sendo uma federal, uma distrital, 26 estaduais e 26 municipais. 

 

Quadro 2 - Autoridades Fiscais por Ente Federativo 

Ente Federativo Nome da Autoridade Fiscal Principal Lei de Regência 

União Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Lei nº 10.593/2002 (BRASIL, 2002-b) 

Distrito Federal Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal Lei nº 4.717/2011 (DISTRITO FEDERAL, 2011) 

Acre Auditor da Receita Estadual Lei nº 2.265/2010 (ACRE, 2010) 

Alagoas Auditor Fiscal da Receita Estadual Lei nº 6.285/2002 (ALAGOAS, 2002) 

Amapá Auditor da Receita Estadual Lei nº 982/2006 (AMAPÁ, 2006) 

Amazonas Auditor Fiscal de Tributos Estaduais Lei nº 2.750/2002 (AMAZONAS, 2002) 

Bahia Auditor Fiscal Lei nº 8.210/2002 (BAHIA, 2002) 

Ceará Auditor Fiscal da Receita Estadual Lei nº 13.778/2006 (CEARÁ, 2006) 

Espírito Santo Auditor Fiscal da Receita Estadual LC nº 737/2013 (ESPÍRITO SANTO, 2013) 

Goiás Auditor-Fiscal da Receita Estadual Lei nº 13.266/1998 (GOIÁS, 1998) 

Maranhão Auditor Fiscal da Receita Estadual Lei nº 10.765/2017 (MARANHÃO, 2017) 

Mato Grosso Fiscal de Tributos Estaduais LC nº 98/2001 (MATO GROSSO, 2001) 

Mato Grosso do Sul Auditor Fiscal da Receita Estadual Lei nº 2.387/2001 (MATO GROSSO DO SUL, 2001) 

Minas Gerais Auditor Fiscal da Receita Estadual Lei nº 15.464/2005 (MINAS GERAIS, 2005-a) 

Pará Auditor Fiscal de Receitas Estaduais LC nº 78/2011 (PARÁ, 2011) 

Paraíba Auditor Fiscal Tributário Estadual Lei nº 8.427/2007 (PARAÍBA, 2007) 

Paraná Auditor Fiscal LC nº 131/2010 (PARANÁ, 2010) 

Pernambuco Auditor Fiscal do Tesouro Estadual LC nº 107/2008 (PERNAMBUCO, 2008) 

Piauí Auditor Fiscal da Fazenda Estadual LC nº 62/2005 (PIAUÍ, 2005) 

Rio de Janeiro Auditor Fiscal da Receita Estadual LC nº 69/1990 (RIO DE JANEIRO, 1990) 

Rio Grande do Norte Auditor Fiscal do Tesouro Estadual Lei nº 6.038/1990 (RIO GRANDE DO NORTE, 1990) 

Rio Grande do Sul Auditor-Fiscal da Receita Estadual LC nº 13.452/2010 (RIO GRANDE DO SUL, 2010) 

Rondônia Auditor Fiscal de Tributos Estaduais Lei nº 1.052/2002 (RONDÔNIA, 2002) 

Roraima Auditor Fiscal de Tributos Estaduais LC nº 8/1994 (RORAIMA, 1994) 

Santa Catarina Auditor Fiscal da Receita Estadual LC nº 442/2009 (SANTA CATARINA, 2009) 

São Paulo Auditor Fiscal da Receita Estadual LC nº 1.059/2008 (SÃO PAULO, 2008) 

Sergipe Auditor Técnico de Tributos LC nº 67/2001 (SERGIPE, 2001) 

Tocantins Auditor Fiscal da Receita Estadual Lei nº 1.609/2005 (TOCANTINS, 2005) 
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Ente Federativo Nome da Autoridade Fiscal Principal Lei de Regência 

Aracaju - SE Auditor de Tributos Municipais LC nº 139/2014 (ARACAJU, 2014) 

Belém - PA Auditor Fiscal da Receita Municipal Lei nº 9.154/2015 (BELÉM, 2015) 

Belo Horizonte - MG Auditor Fiscal de Tributos Municipais Lei nº 7.645/1999 (BELO HORIZONTE, 1999) 

Boa Vista - RR Auditor Fiscal Municipal Lei nº 712/2003 (BOA VISTA, 2003) 

Campo Grande - MS Auditor Fiscal da Receita Municipal LC nº 101/2007 (CAMPO GRANDE, 2007) 

Cuiabá - MT Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal LC nº 139/2006 (CUIABÁ, 2006) 

Curitiba - PR Auditor Fiscal de Tributos Municipais Lei nº 13.770/2011 (CURITIBA, 2011) 

Florianópolis - SC Auditor Fiscal de Tributos Municipais LC nº 483/2014 (FLORIANÓPOLIS, 2014-a) 

Fortaleza - CE Auditor do Tesouro Municipal LC nº 52/2007 (FORTALEZA, 2007) 

Goiânia - GO Auditor de Tributos Lei nº 10.268/2018 (GOIÂNIA, 2018) 

João Pessoa - PB Agente Fiscal Auditor de Tributação LC nº 70/2012 (JOÃO PESSOA, 2012) 

Macapá - AP Auditor Fiscal LC nº 53/2008 (MACAPÁ, 2008 apud MACAPÁ, 2018) 

Maceió - AL Auditor Fiscal de Tributos Municipais Lei nº 5.689/2008 (MACEIÓ, 2008) 

Manaus - AM Auditor Fiscal de Tributos Municipais Lei nº 1.955/2014 (MANAUS, 2014) 

Natal - RN Auditor do Tesouro Municipal LC nº 35/2001 (NATAL, 2001) 

Palmas - TO Auditor do Tesouro Municipal Lei nº 1.688/2009 (PALMAS, 2009) 

Porto Alegre - RS Auditor-Fiscal da Receita Municipal LC nº 765/2015 (PORTO ALEGRE, 2015) 

Porto Velho - RO Auditor do Tesouro Municipal LC nº 187/2004 (PORTO VELHO, 2004) 

Recife - PE Auditor do Tesouro Municipal Lei nº 17.239/2006 (RECIFE, 2006) 

Rio Branco - AC Auditor Fiscal de Tributos LC nº 30/2017 (RIO BRANCO, 2017) 

Rio de Janeiro - RJ Fiscal de Rendas Lei nº 676/1984 (RIO DE JANEIRO, 1984) 

Salvador - BA Auditor Fiscal Lei nº 8.629/2014 (SALVADOR, 2014-a) 

São Luís - MA Auditor Fiscal de Tributos do Município Lei nº 6.033/2016 (SÃO LUÍS, 2016) 

São Paulo - SP Auditor-Fiscal Tributário Municipal Lei nº 14.133/2006 (SÃO PAULO, 2006) 

Teresina - PI Auditor-Fiscal da Receita Municipal LC nº 3.748/2008 (TERESINA, 2008) 

Vitória - ES Auditor Fiscal do Tesouro Municipal Lei nº 6.752/2006 (VITÓRIA, 2006) 
 

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 

 

4.1 Lastro Constitucional e Lei Orgânica do Fisco 

 

Em dois momentos da Carta Magna (ambos em seu art. 37), existe previsão expressa 

para a atuação das Administrações Tributárias (Receitas Federal, Distrital, Estaduais e 

Municipais) e suas autoridades fiscais: a) “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” - inc. XVIII; e b) “as administrações tributárias [...], 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” - inc. 

XXII (BRASIL, 1988, on-line). Tais comandos são repetidos em praticamente todas as outras 

Constituições Estaduais e Leis Orgânicas das capitais. Alguns entes, contudo, estabelecem 

instruções adicionais. São eles: 
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• Distrito Federal - conforme os arts. 31 e 32 de sua Lei Orgânica, lei específica tratará 

da organização e estruturação da Carreira de Auditoria Tributária e disciplinará a 

organização e o funcionamento da Administração Tributária, à qual incumbe das 

funções de lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos e de julgamento 

administrativo dos processos fiscais, que serão exercidas, privativamente, por 

integrantes da Carreira de Auditoria Tributária (DISTRITO FEDERAL, 1993); 

• Amapá e São Paulo - nos termos do art. 42, inc. XVII, da Constituição do Estado do 

Amapá e do art. 115, inc. XX, da Constituição do Estado de São Paulo, compete 

privativamente aos Agentes Fiscais de Rendas da Administração Fazendária (hoje, 

denominados Auditores) exercer a fiscalização de tributos estaduais, dotados, em 

suas áreas de competência e jurisdição, de precedência sobre os demais setores 

administrativos, na forma da lei (AMAPÁ, 1991; SÃO PAULO, 1989-b); 

• Ceará - com respaldo no art. 153-A, caput e §§ 1º, 3º e 5º, da Constituição do Estado, 

a Administração Fazendária é instituição permanente, essencial ao funcionamento do 

Estado, competindo-lhe a gestão tributária e das finanças, com dotação orçamentária 

própria, assegurada autonomia administrativa, funcional e financeira. Observa-se 

ainda: precedência sobre os demais setores administrativos; atuação de forma 

integrada com os demais entes; composição por servidores de carreira específica, 

com competência privativa para lançamento do crédito tributário; atividades 

exercidas por seus integrantes, com ingresso mediante concurso público de provas e 

títulos, consideradas como essenciais e típicas de Estado; e previsão de edição de Lei 

Orgânica dispondo sobre a Administração Fazendária Estadual (CEARÁ, 1989); 

• Piauí - segundo o art. 49, § 2º, da Constituição do Estado, o cargo de Agente Fiscal 

de Tributos Estaduais (atualmente, chamado de Auditor Fiscal da Fazenda Estadual), 

é privativo de portador de curso superior, organizado em carreira e com provimento 

inicial mediante concurso público de provas (PIAUÍ, 1989); 

• Fortaleza/CE - nos termos dos arts. 92 a 94 da Lei Orgânica do Município, a 

Administração Fazendária do Município, órgão essencial ao funcionamento do ente, 

reger-se-á pelos princípios da Administração Pública. Ela terá por atributos a 

moralidade, a eficiência, a especialidade e a probidade no exercício de suas funções, 

com vista à justiça fiscal e à defesa do interesse público, gozará de lei complementar 

dispondo sobre suas competências e estabelecendo o regime jurídico da carreira de 

Auditor de Tributos Municipais. Ademais, terá suas atividades exercidas, 
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preferencialmente, por servidores de carreiras especificas, com recursos prioritários 

para sua realização e atuação de forma integrada com as demais Administrações 

(FORTALEZA, 1990); 

• João Pessoa/PB e Macapá/AP - conforme o art. 111 da Lei Orgânica do Município 

de João Pessoa e o art. 94 da Lei Orgânica do Município de Macapá, a Administração 

Tributária exerce atividade vinculada, essencial ao Município, e deverá ser dotada de 

recursos humanos e materiais necessários ao exercício de suas atribuições, 

principalmente no que se refere a cadastramento dos contribuintes e das atividades 

econômicas, lançamento dos tributos, fiscalização do cumprimento das obrigações e 

inscrição dos inadimplentes em dívida ativa e respectiva cobrança amigável ou 

encaminhamento para cobrança judicial (JOÃO PESSOA, 1990; MACAPÁ, 1992); 

• Manaus/AM - com respaldo no art. 131, caput e §§ 1º e 2º, da Lei Orgânica do 

Município, a Administração Tributária exerce atividade vinculada e essencial, 

devendo ser dotada de recursos necessários ao exercício de suas atribuições. 

Ademais, ela será exercida, com o auxílio de outros cargos, por meio de Auditores 

Fiscais e Fiscais de Tributos Municipais, autoridades administrativas com 

competência exclusiva para constituir o crédito tributário, elaborar e proferir 

decisões, responder a consultas, realizar diligência, perícia, laudos e despachos, 

prestar assistência à representação judicial do Município, auxiliar na elaboração da 

política fiscal do Município e atuar junto aos órgãos colegiados em matéria tributária, 

econômica, financeira, fiscal, previdenciária, cadastral, creditícia e de planejamento 

e desenvolvimento urbano. Para tanto, editar-se-á a Lei Orgânica do Fisco Municipal, 

que estabelecerá normas específicas dispondo sobre suas atividades e os direitos e 

deveres dos ocupantes da carreira de Auditoria Fiscal (MANAUS, 1990); e 

• Teresina/PI - com esteio nos arts. 75, inc. VIII, e 76, § 1º, da Lei Orgânica do 

Município, a Administração Fazendária do Município e seus Auditores Fiscais terão, 

dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores 

administrativos. Em adição, a carreira de Auditor Fiscal da Receita Municipal é 

privativa de portador de nível superior e exerce atividade de Administração 

Tributária, independentemente dos demais servidores, assegurado aos seus ocupantes 

uma remuneração que promova o incremento da receita, com teto salarial limitado 

ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (TERESINA, 1990). 
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Após o exame do prescrito nas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas 

supramencionadas, consegue-se conceber a primeira propositura de mudança: a inclusão, no 

Título VI da Constituição Federal de 1988 (“Da Tributação e do Orçamento”), de um Capítulo 

III, denominado “Das Administrações Tributárias e Autoridades Fiscais”, composto dos 

dispositivos abaixo elencados. 

“Art. 169-A. Cada ente federativo será dotado de uma Administração Tributária, 

denominada Receita Federal, Distrital, Estadual ou Municipal, conforme o caso, incumbida das 

funções de lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos e julgamento administrativo dos 

processos fiscais, que serão exercidas exclusivamente por Auditores-Fiscais organizados em 

carreira, sem prejuízo da execução de atos acessórios ou preparatórios, que serão realizados por 

servidores de apoio. 

§ 1º As Receitas Federal, Distrital, Estaduais e Municipais, dirigidas por Auditores-

Fiscais dos respectivos entes federativos, são instituições permanentes e essenciais ao 

funcionamento do Estado, com dotação orçamentária própria, assegurada autonomia funcional, 

administrativa e financeira. 

§ 2º As Administrações Tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios e seus Auditores-Fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, 

precedência sobre os demais setores e autoridades administrativas, na forma da lei. 

§ 3º As Receitas Federal, Distrital, Estaduais e Municipais terão recursos prioritários 

para a realização de suas atividades, garantida a alocação de pessoal e materiais necessários ao 

exercício de suas atribuições, e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento 

de cadastros e informações fiscais, na forma de lei ou convênio. 

§ 4º As Administrações Tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios reger-se-ão pelos princípios da Administração Pública, tendo por atributos a 

moralidade, a eficiência, a especialidade e a probidade no exercício de suas funções, com o fito 

de promover a justiça fiscal e a defesa do interesse público, sendo assegurada aos seus 

Auditores-Fiscais uma remuneração que promova o incremento da arrecadação. 

§ 5º O ingresso nas carreiras de Auditor-Fiscal das Receitas Federal, Distrital, Estaduais 

e Municipais, privativas de portador de nível superior e consideradas como essenciais e típicas 

de Estado, se dará mediante concurso público de provas e títulos. 

§ 6º Lei complementar específica tratará da organização e regime jurídico das carreiras 

de Auditor-Fiscal das Receitas Federal, Distrital, Estaduais e Municipais, bem como 

prescreverá normas gerais para disciplinar o funcionamento das Administrações Tributárias. 
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§ 7º A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos 

interesses fazendários nacionais, serão exclusivamente exercidos pela Receita Federal e seus 

Auditores-Fiscais, sem prejuízo da atuação de outros órgãos na qualidade de anuentes.” 

Com a inclusão do capítulo supramencionado, torna-se inócua a manutenção dos incs. 

XVIII e XXII do art. 37 e do caput do art. 237 na CF/1988, que precisariam ser revogados. 

No tocante à edição da Lei Orgânica de que trata o § 6º do pretenso art. 169-A, faz-se 

necessário conceituar, antes de tudo, o que seria tal norma. Para Franco (2011, on-line), “Lei 

Orgânica é o documento legal que determina diretrizes da atuação da carreira, estabelece 

prerrogativas, direitos e deveres, balizando a atuação de seus agentes e garantindo o seu 

desempenho nas estreitas sendas da legalidade”. 

Após o cotejo de três Leis Orgânicas de grande vulto no cenário jurídico nacional (Lei 

Complementar nº 35/1979, Lei nº 8.625/1993 e Lei Complementar nº 80/1994, que tratam, 

respectivamente, da Magistratura, do Ministério Público e da Defensoria Pública), depreende-

se que uma Lei Orgânica deve ter os seguintes pressupostos mínimos de regulação de 

determinada carreira, que serão utilizados como referência no presente estudo: a) atribuições 

do cargo; b) ingresso e promoção; c) vencimentos, vantagens e direitos; d) garantias e 

prerrogativas; e) deveres e vedações (BRASIL, 1979-a; BRASIL, 1993-b; BRASIL, 1994-a). 

Ao prever normas específicas para certa carreira, a Lei Orgânica relega à lei geral 

(Estatuto dos Servidores do ente correspondente) apenas os pontos em que é silente ou não 

vislumbra necessidade de conferir tratamento particular. Exemplificando-se esse cenário, tem-

se que um Juiz Federal sujeitar-se-á, em regra, à LC nº 35/1979; contudo, quando esta for 

omissa sobre determinado assunto, deve-se utilizar, em caráter subsidiário, a Lei nº 8.112/1990, 

que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores da União em geral (BRASIL, 1998-c). 

Dos entes federativos referidos no Quadro 2, seis (11,11%) ostentam normas de regência 

que são designadas e operam efeitos como Leis Orgânicas (Alagoas, Pará, Pernambuco, Rio 

Grande do Sul, Belém - PA e João Pessoa - PB), 11 (20,37%) também estão respaldados por 

Leis Orgânicas, apesar de não adotarem tal nomenclatura (Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, 

Rondônia, Roraima, Sergipe, Aracaju - SE, Campo Grande - MS, Goiânia - GO, Maceió - AL 

e São Luís - MA), enquanto um (1,85%) se encontra na situação inusitada de nomear sua norma 

como Lei Orgânica apesar de, na prática, esta não se constituir como uma (Rio Branco - AC). 

Os dados confirmam o esperado: 37 dos 54 entes (68,52% no total) não dotam suas autoridades 

fiscais de Leis Orgânicas, incluindo a Receita Federal e a Receita do Distrito Federal. Diante 

disso, a necessidade de instituição de uma Lei Orgânica do Fisco de caráter nacional, que 

preveja regras gerais a todas as Administrações Tributárias do Brasil, é imperiosa. 
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Um motivo adicional sustenta a necessidade de todas as autoridades fiscais serem 

regidas por Lei Orgânica própria: o reconhecimento de que as Administrações Tributárias 

exercem atividades singulares, decorrência da inteligência do art. 24 da Lei nº 4.863/1965, que 

classifica como de natureza especial as condições de trabalho a que estão sujeitos os integrantes 

do Grupo Ocupacional Fisco, que posteriormente dariam origem ao cargo de Auditor-Fiscal da 

Receita Federal do Brasil (BRASIL, 1965-b). A especialidade das atribuições exercidas pelos 

Auditores-Fiscais emana diretamente de sua condição de autoridades de Estado. Isso, porque 

fazem parte do que se convencionou chamar de núcleo de carreiras típicas de Estado. A lista de 

integrantes de tal rol diferenciado nunca foi regulada de forma exaustiva pela legislação, razão 

pela qual pode-se chegar às carreiras sob análise por dois métodos diferentes. 

O primeiro consiste em extrair os cargos das entidades de classe afiliadas ao Fórum 

Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (FONACATE, 2022). São eles: 1) Ciclo 

de Gestão Federal; 2) Peritos Criminais; 3) Diplomatas; 4) Delegados de Polícia; 5) Defensores 

Públicos; 6) Advogados Públicos; 7) Auditores Fiscais Federais Agropecuários; 8) Auditores-

Fiscais das Receitas Federal, Distrital, Estaduais e Municipais; 9) Ministério Público; 10) 

Oficiais de Inteligência; 11) Auditores Federais de Controle Externo; 12) Agências de 

Regulação; e 13) Poder Legislativo Federal. Inclui-se no rol, por óbvio, ainda que não façam 

parte do Fórum Nacional, os Juízes Federais e Estaduais. 

A segunda forma consiste em aplicar o critério de distinção que perdurou por décadas, 

de que uma carreira típica de Estado deve, evidentemente, realizar atividades inerentes ao 

Estado e, em especial, sem contrapartida no setor privado. A Lei nº 6.185/1974 (BRASIL, 1974) 

descreveu, em seu art. 2º, quais são as áreas que executam atividades inerentes ao Estado como 

Poder Público, sem correspondência no setor privado. São elas: 1) Segurança Pública (todos os 

policiais, de todos os níveis de escolaridade e corporações); 2) Diplomacia; 3) Tributação, 

Arrecadação e Fiscalização de Tributos Federais (Auditores-Fiscais da Receita Federal do 

Brasil); 4) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 5) Controle Interno (Auditores de Finanças 

e Controle); e 6) Ministério Público. 

Percebe-se que todos os integrantes da primeira lista compõem as áreas da segunda 

listagem, contudo o inverso não acontece. Assim, cotejando ambas, é possível chegar à seguinte 

relação definitiva de cargos típicos de Estado: 1) Magistratura Federal e Estadual (incluindo 

Tribunais de Contas); 2) Membros do Ministério Público; 3) Auditores-Fiscais das Receitas 

Federal, Distrital, Estaduais e Municipais; 4) Auditores de Controle Externo; 5) Auditores de 

Controle Interno; 6) Diplomatas; 7) Defensores Públicos; 8) Advogados Públicos; e 9) Policiais. 

O cargo do item 4 foi incluído por espelhamento, já que o controle externo é de natureza similar 
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ao controle interno, enquanto as carreiras dos itens 7 e 8 foram inseridas por terem sido criadas 

formalmente apenas após 1988 (à exceção dos Procuradores da Fazenda, que já existiam 

anteriormente e, por isso, foram mencionados pela Lei nº 6.185/1974). 

As seguintes leis regulam os direitos e deveres atinentes aos cargos supramencionados: 

 

• Lei Complementar nº 35/1979 - Lei Orgânica da Magistratura (BRASIL, 1979-a); 

• Lei nº 6.880/1980 - Estatuto dos Militares (BRASIL, 1980); 

• Lei nº 8.112/1990 - Estatuto dos Servidores Públicos Federais (BRASIL, 1990); 

• Lei nº 8.443/1992 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (BRASIL, 1992); 

• LC nº 73/1993 - Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União (BRASIL, 1993-a); 

• Lei nº 8.625/1993 - Lei Orgânica do Ministério Público (BRASIL, 1993-b); 

• LC nº 80/1994 - Lei Orgânica da Defensoria Pública (BRASIL, 1994-a); e 

• Lei nº 11.440/2006 - Lei Orgânica do Serviço Exterior (BRASIL, 2006-c). 

 

Depreende-se, das cartas acima, que Juízes, Membros do Ministério Público, 

Diplomatas, Defensores Públicos, Advogados Públicos e Policiais Militares são dotados de lei 

específica instituindo regime jurídico próprio para os respectivos cargos. No entanto, 

Auditores-Fiscais das Receitas Federal, Distrital, Estaduais e Municipais, Auditores de 

Controle Externo, Auditores de Controle Interno e Policiais Civis (Federal, do Distrito Federal 

e Estaduais) estão, todos, sujeitos ao regramento geral (na esfera federal, a Lei nº 8.112/1990, 

Estatuto dos Servidores Públicos Federais). Verifica-se, a partir daí, a necessidade premente de 

ser editada uma Lei Orgânica do Fisco, prevendo regulações próprias às autoridades fiscais, em 

consonância com a condição especial de suas atribuições, exposta pela Lei nº 4.863/1965, pela 

CF/1988 e por toda argumentação desenvolvida até aqui. 

 

4.2 Modernização das Nomenclaturas 

 

Efetuando digressão etimológica no termo “Auditor”, chega-se a, como o nome indica, 

um ofício que tem por objetivo ouvir os demais. Isso vem do fato de que o termo deriva da 

expressão latina audire, que, literalmente, significa “escutar”, de forma que também explica a 

origem da palavra “auditório”, usada para designar um local em que alguém é ouvido, como 

uma sala de aula ou corte de justiça (BALADOUNI, 1984). O trecho na sequência descreve 

satisfatoriamente como o processo de auditoria evoluiu com o transcorrer do tempo: 
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Audire in ancient Rome referred to the “hearing of accounts”, a process in which one 
official compared his records with those of another official. As many of the parties 
interested in the audit findings were illiterate, audits were presented orally. In modern 
times, auditing has evolved into a technical discipline practiced by professional 
auditors (RAMKUMAR; KRAFCHIK, 2007, p. 21). 

 

 O Instituto de Auditoria Independente do Brasil também traça um panorama histórico, 

a fim de identificar a origem do cargo de Auditor e sua evolução, como se pode verificar abaixo: 

 

A atividade de auditor é quase tão antiga quanto a Contabilidade. Podemos remontar 
ao Império Persa, por exemplo, no qual Dario I, ao realizar a reforma político-
administrativa, criou a função de “olhos e ouvidos do rei”, funcionários encarregados 
de vigiar a ação dos sátrapas (governadores das províncias persas), garantir o 
cumprimento das ordens imperiais e fiscalizar a cobrança de impostos e o uso do 
tesouro real. Muitos anos mais tarde, durante o Império Romano, os imperadores 
também nomeavam altos funcionários com a incumbência de supervisionar as 
operações financeiras de seus administradores provinciais e lhes prestar contas 
(INSTITUTO DE AUDITORIA INDEPENDENTE DO BRASIL, 2008, p. 42). 

 

Ademais, o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa elenca cinco utilizações para o 

termo “Auditor”. São elas: a) que ou quem ouve, sinônimo de ouvidor ou ouvinte; b) Juiz civil 

agregado aos Tribunais militares; c) Assessor de Nunciatura (Embaixada da Santa Sé) que 

superintende nas causas eclesiásticas de segunda instância; d) Magistrado Ouvidor encarregado 

de informar uma repartição sobre a aplicação das leis; e) Especialista em assuntos financeiros 

e econômicos que analisa e avalia o estado contábil de uma instituição (PRIBERAM, 2021). 

No âmbito da iniciativa privada, a definição de Auditor como Especialista Financeiro e 

Econômico se amolda quase que com completude. Contudo, tal afirmação não é verdadeira 

quando se analisa o meio público. Nessa esfera, tem-se, conforme já exposto, Auditores atuando 

como magistrados com exercício na Justiça Militar e no Tribunal de Contas da União - apesar 

de ser vislumbrada uma tendência na alteração de tal uso, por conta de mudanças na legislação 

(BRASIL, 2018-f). Há, também, a situação de diversas carreiras públicas de nível superior, das 

mais diversas áreas de fiscalização, que lograram êxito em alterar o nome de seus cargos, como 

Auditores-Fiscais do Trabalho (BRASIL, 2002-b), Auditores Fiscais Federais Agropecuários 

(BRASIL, 2016-c), Auditores Federais de Controle Externo (BRASIL, 2009-c) e Auditores 

Federais de Finanças e Controle (BRASIL, 2016-d). 

Para a situação específica dos Auditores-Fiscais das Receitas Federal, Distrital, 

Estaduais e Municipais, julga-se pertinente mencionar a natureza híbrida dessas carreiras, que 

tanto atuam como peritos em matéria financeira e econômica quanto como magistrados 

administrativos, já que cabe a eles interpretar e aplicar normas e princípios jurídicos ao caso 

concreto, em inequívoco exercício de atividade jurídica, como visto no Capítulo anterior. 



36 
 

Ao examinar os dados do Quadro 2, depreende-se que, dentre as autoridades fiscais 

estaduais, as designações mais comuns, por aproximação, são “Auditor-Fiscal da Receita 

Estadual” (57,69% do total), “Auditor-Fiscal de Tributos Estaduais” (23,08% do total) e 

“Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual” (7,69% do total). Já no que tange às autoridades fiscais 

dos municípios, as denominações mais usuais, também por aproximação, são “Auditor-Fiscal 

de Tributos Municipais” (42,31% do total), “Auditor-Fiscal do Tesouro Municipal” (23,08% 

do total) e “Auditor-Fiscal da Receita Municipal” (19,23% do total). Conclui-se que, em 

similitude ao que ocorre nas esferas federal e distrital, há predominância no uso da terminologia 

“Auditor-Fiscal da Receita Estadual ou Municipal”, seguida de “Auditor-Fiscal de Tributos 

Estaduais ou Municipais” e de “Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual ou Municipal”. 

Quanto ao uso de determinado termo na composição da nomenclatura, tem-se a 

utilização de “Auditor” em 96,30% dos casos, de “Fiscal” em 81,48% das vezes e da conjugação 

dos dois (“Auditor-Fiscal”, com ou sem hifenização) em 77,78% das situações. O termo 

“Auditor” figura isoladamente em 18,52% das vezes e, em apenas dois entes (Mato Grosso e 

município do Rio de Janeiro, 3,7% do total), adota-se o uso isolado do nome “Fiscal”. Não 

houve uma ocorrência sequer sem a qual houvesse o emprego do termo “Auditor” ou do termo 

“Fiscal”. Contudo, é patente a predominância do primeiro (em conjunto ou apartado) para 

designar as autoridades tributárias. 

No tocante ao emprego do hífen entre “Auditor” e “Fiscal”, ratifica-se, neste trabalho, 

a posição do Prof. Evanildo Bechara, gramático e membro da Academia Brasileira de Letras (e, 

por conseguinte, a grafia adotada pelo Governo Federal para designar a autoridade tributária e 

aduaneira da União), cujo excerto se reproduz a seguir: 

 

Em rigor, expressões similares mais antigas eram usadas sem hífen, como 'professor 
catedrático' ou 'funcionário interino'. Com o correr do tempo, o quadro funcional 
aumentou, descortinaram-se novas diferenças, e passaram a aparecer expressões que 
se pautaram pelo uso tradicional sem hífen, enquanto outros inovaram com o emprego 
do hífen, à semelhança de 'ouvidor-mor' e aparentados, surgindo as duplicidades [...]. 
A novidade não mereceu ainda a voz oficial dos ortógrafos, o que explica o silêncio 
dos dicionários. Entretanto, sob o peso de fórmulas consagradas como 'ouvidor-mor; 
ano-luz; forma-piloto' e tantos outros, se vão generalizando grafias hifenadas que o 
Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (Volp) da ABL e da Academia das 
Ciências, de Portugal, agasalharam: secretária-geral, secretário-geral, diretor-geral 
[...], o que prenuncia vitória da grafia com hífen (BECHARA, 2011, on-line). 

 

A fim de conferir tratamento equânime às autoridades fiscais, é necessário que cada 

estado ou município redesigne seus cargos para Auditor-Fiscal da Receita Estadual ou 

Municipal, conforme o caso, em consonância com o que já é adotado há mais de duas décadas 

na esfera federal. Nota-se que tal medida é um movimento já em curso, pois, desde a edição da 
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Medida Provisória nº 1.915/1999, que renomeou o cargo de Auditor-Fiscal do Tesouro 

Nacional para Auditor-Fiscal da Receita Federal (BRASIL, 1999), outros 17 entes federativos 

também praticaram ação similar, na seguinte ordem: Santa Catarina (SANTA CATARINA, 

2000), Maranhão (MARANHÃO, 2000), Espírito Santo (ESPÍRITO SANTO, 2003), Goiás 

(GOIÁS, 2004), Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2005), Tocantins (TOCANTINS, 2005), 

Ceará (CEARÁ, 2006), Campo Grande - MS (CAMPO GRANDE, 2007), Teresina - PI 

(TERESINA, 2008), Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2010), Distrito Federal (DISTRITO 

FEDERAL, 2011), Rio Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL, 2014), Mato Grosso do Sul 

(MATO GROSSO DO SUL, 2015), Porto Alegre - RS (PORTO ALEGRE, 2015), Belém - PA 

(BELÉM, 2015), Alagoas (ALAGOAS, 2018) e São Paulo (SÃO PAULO, 2021). 

Tal adequação, contudo, não basta, na medida em que as Administrações Tributárias 

brasileiras, sobretudo no âmbito federal, persistem empregando termos sem qualquer referência 

aos Auditores-Fiscais para nomear os detentores de funções de confiança no órgão, a exemplo 

dos Delegados e Inspetores mencionados no Capítulo 2, cujas nomenclaturas são adotadas há 

pelo menos 130 anos (BRASIL, 1892). Por essa razão, propõe-se a alteração das mais variadas 

terminologias ligadas ao cargo e à instituição, presentes sobretudo no Anexo II do Decreto nº 

9.745/2019 - Regimento do Ministério da Economia (BRASIL, 2019-a), nos moldes a seguir: 

 

• Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil passaria a se chamar apenas Receita 

Federal (com contrapartida, conforme o caso, nos outros entes federativos); 

• Secretário Especial da Receita Federal do Brasil passaria a se chamar Auditor-Geral 

da Receita Federal (também replicado com ajustes nos demais entes); 

• Subsecretarias da Receita Federal do Brasil passariam a ser denominadas 

Subauditorias-Gerais da Receita Federal; 

• Subsecretários da Receita Federal do Brasil e Diretores de Programa passariam a ser 

denominados Subauditores-Gerais da Receita Federal; 

• Coordenações-Gerais e Especiais da Receita Federal do Brasil passariam a ser 

tratadas como Diretorias Tributárias; 

• Coordenadores-Gerais e Especiais da Receita Federal do Brasil, Assessores e Chefes 

de Gabinete ou Assessorias passariam a ser tratados como Auditores-Diretores; 

• Coordenadores da Receita Federal do Brasil e Assessores Técnicos passariam a ser 

nomeados Auditores-Coordenadores; 

• Superintendências Regionais da RFB passariam a se chamar Auditorias Regionais; 
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• Superintendentes Regionais da RFB passariam a se chamar Auditores-Regionais; 

• Delegacias da Receita Federal do Brasil em geral passariam a ser denominadas 

Auditorias Locais, Especializadas ou de Julgamento, no que couber; 

• Delegados da Receita Federal do Brasil, titulares de Delegacias e Alfândegas, 

passariam a ser denominados Auditores-Chefes; 

• Inspetores da Receita Federal do Brasil, Assistentes, Assistentes Técnicos e Chefes 

de Divisões, Escritórios, Projetos ou Serviços passariam a ser tratados como 

Auditores-Divisionários; 

• Assistentes (I e II), Gerentes e Chefes de Seções, Setores, Núcleos ou Equipes (desde 

que autoridades fiscais) passariam a ser nomeados Auditores-Seccionais; e 

• Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil passariam a se chamar apenas 

Auditores-Fiscais da Receita Federal (o mesmo ocorrendo com os cargos de apoio). 

 

4.3 Reserva de Cargos e Funções de Confiança 

 

A fim de conferir base teórica suficiente para facilitar o entendimento do leitor, faz-se 

necessário mencionar como funciona a estrutura organizacional da Administração Tributária 

Federal. Nos termos do Anexo I da Portaria ME nº 284/2020, que fixa o Regimento Interno da 

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (BRASIL, 2020-c), o órgão é composto por 

duas grandes modalidades de unidades: as centrais (localizadas quase que em sua totalidade na 

capital federal) e as descentralizadas (espalhadas pelo território nacional). Dentro das unidades 

centrais, algumas, de assessoramento direto, são diretamente subordinadas ao titular do órgão: 

a Corregedoria, a Ouvidoria, o Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros, cinco Assessorias 

Especializadas e três Coordenações-Gerais (de Pesquisa e Investigação; de Auditoria Interna e 

Gestão de Riscos; e de Planejamento, Organização e Avaliação Institucional). 

As demais unidades centrais, de atividades específicas, estão subordinadas a cinco 

grandes Subsecretarias: a) de Fiscalização (Coordenação-Geral de Fiscalização; Coordenação-

Geral de Programação e Estudos; e Coordenação Especial de Maiores Contribuintes); b) de 

Administração Aduaneira (Coordenação-Geral de Administração Aduaneira; Coordenação-

Geral de Combate ao Contrabando e Descaminho; e Coordenação Especial de Gestão de Riscos 

Aduaneiros); c) de Tributação e Contencioso (Coordenação-Geral de Tributação; e 

Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial); d) de Arrecadação, Cadastros e 

Atendimento (Coordenação-Geral de Arrecadação e de Direito Creditório; Coordenação-Geral 
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de Administração do Crédito Tributário; Coordenação-Geral de Gestão de Cadastros e 

Benefícios Fiscais; e Coordenação-Geral de Atendimento); e) de Gestão Corporativa 

(Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação; Coordenação-Geral de Gestão 

de Pessoas; e Coordenação-Geral de Programação e Logística). 

Desde a edição do Decreto nº 55.770/1965 (BRASIL, 1965-a), o território brasileiro é 

dividido, para fins de controle das unidades descentralizadas da Receita Federal, em dez partes, 

denominadas Regiões Fiscais, cada uma administrada por uma Superintendência. São elas: 1ª) 

Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (com sede em Brasília); 

2ª) Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Acre e Rondônia (com sede em Belém); 3ª) Maranhão, 

Piauí e Ceará (com sede em Fortaleza); 4ª) Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e 

Alagoas (com sede em Recife); 5ª) Sergipe e Bahia (com sede em Salvador); 6ª) Minas Gerais 

(com sede em Belo Horizonte); 7ª) Espírito Santo e Rio de Janeiro (com sede no Rio de Janeiro); 

8ª) São Paulo (com sede em São Paulo); 9ª) Paraná e Santa Catarina (com sede em Curitiba); e 

10ª) Rio Grande do Sul (com sede em Porto Alegre). 

Abaixo das Superintendências Regionais, tem-se as unidades de execução propriamente 

ditas: Delegacias (se a atividade única ou preponderante é a administração de tributos internos) 

e Alfândegas (caso a atividade seja afeta ao controle aduaneiro), podendo as Delegacias serem 

comuns ou especializadas. Há, também, as Delegacias de Julgamento (uma por Região Fiscal), 

responsáveis pelo contencioso administrativo em primeira instância; contudo, estas últimas 

respondem diretamente à Subsecretaria de Tributação e Contencioso. Por último, subordinadas 

às Delegacias ou Alfândegas, tem-se as menores unidades dentro do órgão: Inspetorias, 

Agências e Postos. Enquanto as Agências e Postos limitam-se a executar atividades de 

atendimento aos contribuintes, as Inspetorias têm carga decisória envolvida, pois se encarregam 

também do controle aduaneiro e da vigilância e repressão em sua diminuta jurisdição. 

Nos termos dos Anexos VI a XII da Portaria ME nº 284/2020 (BRASIL, 2020-c), a 

Receita Federal conta, atualmente, com 70 Delegacias (seis na 1ª RF, oito na 2ª RF, quatro na 

3ª RF, cinco na 4ª RF, quatro na 5ª RF, seis na 6ª RF, seis na 7ª RF, 16 na 8ª RF, nove na 9ª RF 

e seis na 10ª RF), além de nove especializadas, e 29 Alfândegas (quatro na 1ª RF, três na 2ª RF, 

uma na 3ª RF, uma na 4ª RF, uma na 5ª RF, uma na 6ª RF, quatro na 7ª RF, quatro na 8ª RF, 

sete na 9ª RF e três na 10ª RF). Subordinadas a essas unidades, o órgão possui, ainda, 43 

Inspetorias (instaladas quase sempre em portos, aeroportos e pontos de fronteira), 266 Agências 

(prédios próprios da instituição) e 52 Postos (com estrutura física em ambiente externo). 

Além de todas as repartições supramencionadas, há quatro postos de Adidos Tributários 

e Aduaneiros (lotados em Assunção, Buenos Aires, Montevidéu e Washington), que atuam 
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como agentes diplomáticos na qualidade de representantes da Administração Tributária e 

Aduaneira do Brasil, ainda que não integrem a carreira diplomática (já que são autoridades 

fiscais). Conforme o art. 6º da Portaria SRF nº 1.451/2000, os Adidos Tributários e Aduaneiros 

devem ser obrigatoriamente Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (BRASIL, 2000-b). 

A Receita Federal possui uma quantidade ínfima de representantes no exterior, quando 

comparada a órgãos como: a) as Forças Armadas, com 80 postos em 44 países (BRASIL, 2004); 

b) a Polícia Federal, que possui 42 postos em 19 países (BRASIL, 2022-c); c) o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com 28 postos em 26 países (BRASIL, 2020-j); e d) a 

Agência Brasileira de Inteligência, dotada de representações em ao menos 19 países (BRASIL, 

2020-l). Nesse sentido, é premente a necessidade de ampliar o número de Adidos Tributários e 

Aduaneiros no exterior, nos termos da proposta abaixo apresentada, baseada na estrutura das 

instituições já referidas. 

 

Quadro 3 - Reestruturação do Quantitativo de Adidos Tributários e Aduaneiros 

País Sede da Embaixada Corpo de Adidos Sugerido 
Alemanha Berlim 1 Adido (Auditor) + 1 Auxiliar de Adido (Analista) 
Argentina Buenos Aires 1 Adido (Auditor) + 1 Auxiliar de Adido (Analista) 
Austrália Camberra 1 Adido (Auditor) + 1 Auxiliar de Adido (Analista) 

África do Sul Pretória 1 Adido (Auditor) + 1 Auxiliar de Adido (Analista) 
Bolívia La Paz 1 Adido (Auditor) + 1 Auxiliar de Adido (Analista) 
Canadá Ottawa 1 Adido (Auditor) + 1 Auxiliar de Adido (Analista) 
China Pequim 1 Adido (Auditor) + 1 Auxiliar de Adido (Analista) 

Colômbia Bogotá 1 Adido (Auditor) + 1 Auxiliar de Adido (Analista) 
Espanha Madri 1 Adido (Auditor) + 1 Auxiliar de Adido (Analista) 

Estados Unidos Washington 1 Adido (Auditor) + 1 Auxiliar de Adido (Analista) 
França Paris 1 Adido (Auditor) + 1 Auxiliar de Adido (Analista) 
Itália Roma 1 Adido (Auditor) + 1 Auxiliar de Adido (Analista) 
Índia Nova Delhi 1 Adido (Auditor) + 1 Auxiliar de Adido (Analista) 
Japão Tóquio 1 Adido (Auditor) + 1 Auxiliar de Adido (Analista) 

México Cidade do México 1 Adido (Auditor) + 1 Auxiliar de Adido (Analista) 
Paraguai Assunção 1 Adido (Auditor) + 1 Auxiliar de Adido (Analista) 

Peru Lima 1 Adido (Auditor) + 1 Auxiliar de Adido (Analista) 
Portugal Lisboa 1 Adido (Auditor) + 1 Auxiliar de Adido (Analista) 

Reino Unido Londres 1 Adido (Auditor) + 1 Auxiliar de Adido (Analista) 
Rússia Moscou 1 Adido (Auditor) + 1 Auxiliar de Adido (Analista) 

Uruguai Montevidéu 1 Adido (Auditor) + 1 Auxiliar de Adido (Analista) 

Total de Adidos e Auxiliares de Adidos 42 (21 Auditores + 21 Analistas) em 21 Países 
 

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 
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 Frise-se que, com a instituição do encargo de Auxiliar de Adido aos servidores de apoio 

às autoridades fiscais do órgão, será necessário promover alteração no cálculo da retribuição no 

exterior previsto na Portaria MF nº 361/2000 (BRASIL, 2000-a), que fixa equivalência entre o 

valor pago aos Auditores-Fiscais da Receita Federal no Brasil com o auferido por Ministros de 

Primeira Classe da carreira diplomática (no tocante à retribuição básica) e com o recebido pelos 

Conselheiros da carreira diplomática (relativamente à indenização de representação). Uma 

solução satisfatória seria implantar, com os ajustes devidos, a sistemática adotada pela Polícia 

Federal (BRASIL, 2010-c), nos moldes a seguir: 

 

Quadro 4 - Alteração no Cálculo da Retribuição no Exterior 

I - Escalonamento Vertical da Retribuição Básica - Anexo I da Lei nº 5.809/1972 

Carreira Diplomática Carreiras da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil Índice 

Ministro de Primeira Classe Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (Classe Especial) 94 

Ministro de Segunda Classe Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (Primeira Classe) 88 

Conselheiro Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (Segunda Classe) 88 

Primeiro Secretário Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil (Classe Especial) 76 

Segundo Secretário Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil (Primeira Classe) 72 

Terceiro Secretário Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil (Segunda Classe) 64 

II - Escalonamento Vertical da Indenização de Representação - Anexo I-A do Decreto nº 71.733/1973 

Carreira Diplomática Carreiras da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil Índice 

Ministro de Primeira Classe Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (Classe Especial) 80 

Ministro de Segunda Classe Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (Primeira Classe) 80 

Conselheiro Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (Segunda Classe) 70 

Primeiro Secretário Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil (Classe Especial) 60 

Segundo Secretário Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil (Primeira Classe) 40 

Terceiro Secretário Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil (Segunda Classe) 35 
 

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 

 

 Retomando a questão da estrutura organizacional da Receita Federal, percebe-se que, 

com a grande quantidade de divisões administrativas (cinco Subsecretarias, cinco Assessorias, 

18 Coordenações-Gerais e Especiais, dez Superintendências, 89 Delegacias em geral, 29 

Alfândegas, 43 Inspetorias, 266 Agências e 52 Postos, cada qual com suas subdivisões), o 

resultado não poderia ser diferente de um elevado número de cargos e funções de confiança 

dentro do órgão, que hoje é de 3.254 posições, nos termos do Anexo II do já mencionado 

Decreto nº 9.745/2019 (BRASIL, 2019-a). Efetuando o cotejo do quantitativo em escopo com 

os valores de que tratam a Lei nº 11.526/2007 (BRASIL, 2007-d), a Lei nº 13.346/2016 

(BRASIL, 2016-e) e a Lei nº 14.204/2021 (BRASIL, 2021-f), chega-se ao seguinte quadro: 
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Quadro 5 - Distribuição de Cargos e Funções de Confiança na Receita Federal 

Código da Função Quantitativo Percentual Retribuição Adicional Cargos Envolvidos 
Natureza Especial 1 0,03% R$ 10.396,59 [7] 

DAS2 6 2 0,06% R$ 10.166,94 [6] 
DAS 5 7 0,22% R$ 8.174,03 [5] 

DAS 4 ou FCPE3 4 36 1,11% R$ 6.223,98 [4] 
DAS 3 ou FCPE 3 118 3,63% R$ 3.411,33 [3] 
DAS 2 ou FCPE 2 344 10,57% R$ 2.064,45 [2] 
DAS 1 ou FCPE 1 909 27,93% R$ 1.620,88 [1] 

FG4 3 a FG 1 1.837 56,45% R$ 318,07 a R$ 537,55 [0] 
Total Geral 3.254 100% - - 

Legenda para os Cargos Envolvidos 
[7] Secretário Especial 
[6] Secretário Especial Adjunto e Subsecretário-Geral 
[5] Subsecretário e Diretor de Programa 
[4] Coordenador-Geral, Superintendente, Corregedor, Assessor e Chefe (de Gabinete, Centro ou 
Assessoria) 
[3] Coordenador, Superintendente-Adjunto, Corregedor-Adjunto, Delegado, Ouvidor, Assessor 
Técnico e Chefe de Centro 
[2] Delegado (e Adjunto), Gerente, Assistente e Chefe (de Divisão, Escritório ou Centro) 
[1] Delegado (e Adjunto), Inspetor, Agente, Presidente de Turma, Assistente Técnico e Chefe (de 
Serviço, Escritório, Projeto, Centro, Núcleo ou Equipe) 
[0] Delegado-Adjunto, Inspetor, Agente, Gerente, Assistente (I e II) e Chefe (de Laboratório, Posto, 
Centro, Seção, Setor, Núcleo ou Equipe) 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 

 

De acordo com a Portaria ME nº 340/2020, a função de Julgador nas Delegacias de 

Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil “somente pode ser exercida por 

ocupante de cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil” (BRASIL, 2020-h, on-line), 

o que, por derivação, também cria reserva ao mesmo cargo para o exercício dos encargos de 

Presidente de Turma e titular de Delegacia de Julgamento, que, nos termos da mesma norma, 

também exercem a função de Julgador. Regramento similar (Portaria RFB nº 4.300/2020) existe 

para todos os cargos de titular de Delegacias e Alfândegas da Receita Federal, cuja assunção 

“restringe-se aos servidores ocupantes do cargo efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal 

do Brasil” (BRASIL, 2020-f, on-line). 

Apesar de não expressa, também há reserva às autoridades fiscais de funções que 

contenham carga decisória relacionada às suas atribuições privativas - constituição do crédito 

tributário, expedição de decisões em processos administrativos fiscais, presidência de 

 

2 Direção e Assessoramento Superiores. 
3 Funções Comissionadas do Poder Executivo. 
4 Funções Gratificadas. 
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procedimentos fiscais, exame da contabilidade dos contribuintes e interpretação da legislação 

tributária (BRASIL, 2002-b). Assim, a titularidade de Inspetorias da Receita Federal do Brasil, 

às quais compete gerir e executar as atividades de controle aduaneiro, vigilância e repressão 

(BRASIL, 2020-c), só pode ser exercida por Auditores-Fiscais. O órgão, inclusive, ignora, no 

momento presente, uma grave irregularidade em curso, na medida em que três de suas 43 

Inspetorias são, hoje, chefiadas por servidores de apoio, por não serem integradas por 

autoridades fiscais (Inspetorias de Cruzeiro do Sul - AC, Capanema - PR e Quaraí - RS). Diante 

disso, urge que tais unidades sejam prontamente transformadas em Agências, mantendo suas 

funções de atendimento, ao mesmo tempo em que perderão o viés da administração aduaneira, 

que não pode ser exercido sem Auditores-Fiscais nos locais. 

Na mesma esteira, diversos outros cargos também têm que ser ocupados 

necessariamente por autoridades fiscais, ainda que também não haja reserva normativa 

expressa, dado que são responsáveis por expedir atos administrativos de caráter decisório (como 

soluções de consulta e divergência, atos declaratórios executivos e despachos decisórios), que 

“têm por objetivo a interpretação e aplicação de normas ao caso concreto, visando a deferir ou 

a indeferir uma solicitação, autorizar providências, aferir a determinação e a exigência tributária 

e solucionar dúvidas sobre a interpretação da legislação tributária” (BRASIL, 2021-a, on-line). 

São eles (bem como seus Adjuntos e Substitutos): a) Subsecretário-Geral; b) Subsecretários; c) 

Corregedor; d) Coordenadores-Gerais e Especiais; bem como e) Superintendentes. 

Por último, assinala-se que todo e qualquer encargo que estiver em posição superior a 

uma autoridade fiscal, na estrutura administrativa, deve também ser ocupado por outra 

autoridade fiscal. Isso, porque pode-se reputar ilegalidade patente à permissão para que um 

servidor de apoio venha a reexaminar, em sede recursal, ato decisório cuja competência para 

praticar não consta em seu rol de incumbências. O excerto disposto na sequência ilustra 

satisfatoriamente o tema: 

 

4. [...] o rito processual da Lei nº 9.784, de 1999, previu expressamente a possibilidade 
de interposição de recurso administrativo [...]. 26. O recurso hierárquico possui [...] 
efeito devolutivo [...][,] própria essência recursal, uma vez que se consubstancia na 
devolução da matéria questionada para que as autoridades a reexaminem e profiram 
uma nova decisão [...]. 45. [...] A expressão “autoridade” é empregada [...] no sentido 
que a Lei [...] lhe atribui [...]: o [...] agente público dotado de poder de decisão. [...] 
48. [...] Três são as autoridades que, no máximo, poderão reapreciar a questão [...]. 
[...] A primeira [...] é a autora do ato impugnado, que poderá ou não reconsiderar a 
sua decisão. Caso mantenha o seu entendimento, encaminhará o recurso para a 
autoridade hierarquicamente superior [...]. Poderá, ainda este recurso ser apreciado 
por mais uma instância [...], desde que ainda reste autoridade [...] que ainda não tenha 
se manifestado [...]. 49. Nesse sentido, [...] interposto recurso [...] em face de decisão 
proferida por Auditor-Fiscal da RFB, cabe a ele, em primeira instância [...], o juízo de 
reconsideração [...], bem como - em caso [...] negativo - o encaminhamento [...] ao 
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respectivo Delegado [...] para ser apreciado em segunda instância [...]. Caso haja [...] 
recurso em face da decisão [...], o respectivo Superintendente [...] será competente 
para apreciar [...]. 51.4. [...] Nesse sentido, a estrutura da RFB obedece aos ditames 
[...], distinguindo-se claramente o nível de direção (Unidades Centrais [...]) do nível 
de execução (Unidades Descentralizadas e respectivas autoridades como os 
Superintendentes, Delegados e Auditores-Fiscais da RFB [...]). [...] 51.6. Assim, [...] 
conclui-se que [...] os recursos hierárquicos no âmbito da RFB devem ser decididos, 
em última instância, pelos Superintendentes [...], sendo esta decisão definitiva na 
esfera administrativa (BRASIL, 2016-f, pp. 26, 40, 53-55, 57-58). 

 

Faz-se necessário mencionar que os titulares das menores frações administrativas 

autônomas no nível hierárquico da instituição podem, sim, ser servidores de apoio, dado que 

tais unidades (Agências e Postos) limitam-se a praticar ações de atendimento e orientação aos 

contribuintes (BRASIL, 2020-c), atividades nitidamente acessórias e preparatórias às decisões. 

Nos termos da Portaria RFB nº 1.471/2014, os dirigentes de Agência deverão ser, 

preferencialmente, Analistas-Tributários ou, na sua ausência, quaisquer outros servidores 

administrativos com exercício no órgão (BRASIL, 2014-b). Quando se fala em “exercício no 

órgão”, intenta-se, aqui, dar concretude a mandamento legal que apenas reputa regular a 

nomeação, para cargos em comissão ou funções de confiança, de ocupantes (ativos ou 

aposentados) de cargos efetivos da Receita Federal (BRASIL, 2007-a), ou seja, não há qualquer 

margem para indicações políticas de terceiros aos postos de chefia da instituição, à exceção dos 

destinados ao assessoramento direto e ao gabinete do dirigente do órgão. 

Aproveitando o ensejo, o único cargo de envergadura na Receita Federal que, hoje, pode 

ser ocupado por personagens estranhos à Administração Tributária e Aduaneira é justamente o 

de Secretário Especial, nomeado pelo Presidente da República, que apenas necessita ser 

“escolhido entre brasileiros de reputação ilibada e ampla experiência na área tributária” 

(BRASIL, 2007-a, on-line). Historicamente, contudo, o posto de dirigente geral tem sido 

ocupado quase que exclusivamente por autoridades fiscais (a única exceção nos últimos 20 anos 

foi a gestão do economista Marcos Cintra, em 2019, que durou pouco mais de oito meses). Há 

necessidade de que tal situação fática seja cristalizada na legislação, da mesma forma como 

ocorreu com a Polícia Federal, cujo cargo de Diretor-Geral, após 2014, passou a ser privativo 

de Delegado de Polícia Federal de Classe Especial (BRASIL, 2014-c). 

Outra alteração que se mostra premente diz respeito a cargos elevados dentro da 

instituição que, por falta de pessoal, acabaram sendo destinados, no momento em que se redige 

este estudo, a servidores de apoio, como os de Chefe da Assessoria de Comunicação 

Institucional (DAS 4), Ouvidor (DAS 3), Coordenador de Logística (DAS 3), Coordenador de 

Gestão Integrada (DAS 3) e Chefe do Centro Nacional de Formação e Educação Corporativa 

(DAS 3), além das mais diversas titularidades de Divisões e Serviços de área-meio do órgão, 
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nos termos de pesquisa interna realizada pelo autor do presente estudo. Para se constituir base 

de comparação, invoca-se novamente o teor do Quadro 5, que explicita que os cargos de DAS 

4 são destinados a apenas 36 pessoas (1,11% do total de chefias) e os de DAS 3, a apenas 118 

integrantes (3,63% do total). Utiliza-se o padrão DAS 4 para remunerar autoridades do nível 

estratégico da Receita Federal, como Coordenadores-Gerais e Superintendentes, e o DAS 3 para 

retribuir, exemplificando-se, Superintendentes-Adjuntos e titulares de Delegacias e Alfândegas 

de grande porte, o que demonstra sua total incompatibilidade com as atividades de média 

complexidade exercidas por servidores de apoio. 

Ademais, torna-se imperioso indicar os mais diversos dispositivos dos Fiscos dos 

demais entes federativos que objetivam constituir reserva às autoridades fiscais de seus 

respectivos órgãos para a assunção em cargos e funções de confiança, inclusive de direção geral. 

 

• Goiás: “É privativo de funcionário fiscal em atividade, o exercício dos cargos ou 

funções da administração tributária [...], especialmente [...] de conselheiro [...]; [...] 

representante [...]; [...] julgador [...]; [...], Superintendente e Gerente [...]; [...], 

Delegado [...] e Supervisor de Fiscalização” (GOIÁS, 1998, on-line); 

• Pará: “A Administração Tributária [...] poderá ser dirigida pelo Subsecretário [...], 

nomeado pelo Chefe do Poder Executivo Estadual dentre os integrantes de lista 

composta por ocupantes do cargo de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais ativos com 

mais de dez anos de exercício” (PARÁ, 2011, on-line); 

• Pernambuco: “Os cargos comissionados e as funções gratificadas [...] relacionados 

com as atividades de tributação, fiscalização, arrecadação [...], serão preenchidos, 

exclusivamente, pelos titulares de cargos do GOATE [Grupo Ocupacional 

Administração Tributária do Estado]” (PERNAMBUCO, 2008, on-line); 

• Rio Grande do Sul: “A Receita Estadual será dirigida pelo Subsecretário da Receita 

Estadual, designado dentre os Auditores-Fiscais da Receita Estadual ativos com mais 

de 8 (oito) anos de exercício” (RIO GRANDE DO SUL, 2010, on-line); 

• Roraima: “ [...] os cargos de Diretor do Departamento da Receita, Chefe da Divisão 

de Fiscalização do Departamento da Receita e membros representantes da Fazenda 

no Conselho de Recursos Fiscais [...] são privativos de Auditores Fiscais de Tributos 

Estaduais” (RORAIMA, 1994, on-line); 

• São Paulo: “Somente poderá ser designado para as funções de Subsecretário da 

Receita Estadual, Subsecretário Adjunto [...], Coordenador [...], Diretor, Delegado e 
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Inspetor, privativas de Auditor Fiscal da Receita Estadual, aquele que conte [...] com 

5 (cinco) anos de efetivo exercício” (SÃO PAULO, 2008, on-line); 

• Belém - PA: “Os cargos [...] em comissão das Diretorias vinculadas à Administração 

Tributária [...] serão privativamente preenchidos por servidores integrantes da 

Carreira de Auditor Fiscal da Receita Municipal” (BELÉM, 2015, on-line); e 

• Porto Alegre - RS: “A Receita Municipal será dirigida pelo superintendente da 

Receita Municipal, [...] escolhido entre os auditores-fiscais da Receita Municipal 

ativos” (PORTO ALEGRE, 2015, on-line). 

 

Por todo o exposto, propõe-se a adoção das seguintes medidas: a) alteração legislativa 

de modo a promover a reserva do cargo de dirigente máximo da Receita Federal exclusivamente 

aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil de Classe Especial; e b) alteração infralegal 

a fim de garantir às autoridades fiscais da Receita Federal todos os cargos de confiança cujo 

código da função seja DAS ou FCPE 1 ou superior, além das FG 1 a 3 que estejam atreladas a 

áreas de atuação privativas do cargo de Auditor-Fiscal, descritas no art. 6º, inc. I, da Lei nº 

10.593/2002 (BRASIL, 2002-b), a exemplo da titularidade de Inspetorias de Classe B. 

Em tempo: a elevada quantidade de chefias (3.254), em contraponto à soma atual de 

agentes públicos no órgão (a saber, 7.404 Auditores, 5.644 Analistas e 3.412 Administrativos, 

totalizando 16.460 - números extraídos via sistema interno da RFB pelo autor deste trabalho), 

na proporção de um cargo de confiança a cada cinco pessoas; a ausência de preponderância da 

atividade-fim da instituição sobre a atividade-meio; e a grande soma de cargos e funções de 

confiança na área-meio, sobretudo em Brasília, dão conta de demonstrar o quão necessária é a 

promoção de uma readequação urgente no Regimento Interno da Receita Federal neste sentido. 

 

4.4 Conselho Superior das Autoridades Fiscais 

 

Ao promover-se exame pormenorizado na estrutura administrativa da Receita Federal, 

percebe-se a ausência de uma instância relevante, que encontra paralelo em diversos Fiscos 

estaduais e municipais: o Conselho Superior das Autoridades Fiscais. Exemplos de tal 

implementação são encontrados na sequência. 

 

• Pará: o Conselho Superior da Administração Tributária do Estado do Pará, órgão 

consultivo, é composto, dentre outras autoridades, por três Auditores Fiscais de 

Receitas Estaduais (PARÁ, 2011); 
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• Paraná: o Conselho Superior dos Auditores Fiscais é o órgão consultivo sobre as 

questões relacionadas à carreira, sendo integrado por cinco Auditores Fiscais em 

efetivo exercício e com no mínimo dez anos no cargo (PARANÁ, 2010); 

• Rio de Janeiro: o Conselho Superior da Fiscalização Tributária é composto, dentre 

outros, por três Auditores Fiscais da Receita Estadual e pelo Presidente do Sindicato 

dos Auditores Fiscais da Receita do Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 1990); 

• Rio Grande do Sul: o Conselho Superior da Receita Estadual é composto, em adição 

a outras autoridades, por três Auditores-Fiscais da Receita Estadual indicados pelo 

Subsecretário, e por quatro Auditores-Fiscais da Receita Estadual escolhidos em 

processo eleitoral pelos pares (RIO GRANDE DO SUL, 2010); e 

• Belém - PA: o Conselho Superior da Administração Tributária do Município de 

Belém, órgão consultivo, é integrado, dentre outros, por três Auditores Fiscais da 

Receita Municipal eleitos pela respectiva carreira (BELÉM, 2015). 

 

Outros órgãos públicos federais, como a Polícia Federal, a Advocacia-Geral da União e 

a Defensoria Pública da União, adotam conselhos de natureza similar: o Conselho Superior de 

Polícia (BRASIL, 2018-d), o Conselho Superior da Advocacia-Geral da União (BRASIL, 1993-

a) e o Conselho Superior da Defensoria Pública da União (BRASIL, 1994-a), respectivamente. 

Há, inclusive, previsão para que o Conselho Superior da Advocacia-Geral da União seja 

integrado por um representante eleito de cada carreira da Advocacia-Geral da União (e 

respectivo suplente) e para que o Conselho Superior da Defensoria Pública da União seja 

composto por representantes estáveis da carreira de Defensor Público Federal, dois por 

categoria, eleitos pelo voto direto, plurinominal, obrigatório e secreto de seus integrantes. 

Abaixo consta propositura de redação para ato infralegal destinado a regular a 

constituição e o funcionamento do Conselho Superior das Autoridades Fiscais da Receita 

Federal, cuja elaboração se baseou nas diversas normas referidas até então. 

“Art. 1º O Conselho Superior das Autoridades Fiscais da Receita Federal, entidade 

consultiva e de assessoramento sobre as questões relacionadas aos Auditores-Fiscais da Receita 

Federal do Brasil e às funções institucionais da Administração Tributária e Aduaneira da União, 

possui a seguinte composição: 

I - Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, que exercerá a Presidência; 

II - Subsecretário da Receita Federal do Brasil de Fiscalização, que exercerá a Vice-

Presidência; 
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III - Subsecretário da Receita Federal do Brasil de Administração Aduaneira; 

IV - Subsecretário da Receita Federal do Brasil de Tributação e Contencioso; 

V - dois Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil estáveis indicados pelas 

entidades de classe; e 

VI - três Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil estáveis eleitos pelo voto direto, 

plurinominal e secreto de seus pares. 

§ 1º O Conselho Superior das Autoridades Fiscais da Receita Federal reunir-se-á, 

ordinariamente, uma vez por trimestre e, extraordinariamente, a qualquer tempo, por 

convocação do seu Presidente. 

§ 2º Todos os membros do Conselho Superior das Autoridades Fiscais da Receita 

Federal têm direito a voto, cabendo ao Presidente o de desempate. 

§ 3º O mandato dos membros eleitos e indicados é de dois anos, admitida uma única 

recondução. 

§ 4º É requisito para cumprimento do mandato de que trata o § 3º estar em efetivo 

exercício na Administração Tributária e Aduaneira Federal. 

§ 5º São membros natos do Conselho Superior das Autoridades Fiscais da Receita 

Federal os elencados nos incisos I a IV. 

§ 6º É vedado aos titulares das diretorias das entidades de classe integrarem o Conselho 

Superior das Autoridades Fiscais da Receita Federal até um ano, a contar do término do 

mandato classista. 

§ 7º É vedado aos ocupantes de cargos e funções de confiança no âmbito da 

Administração Tributária e Aduaneira Federal concorrerem à eleição ou indicação para membro 

do Conselho Superior das Autoridades Fiscais da Receita Federal até um ano, a contar da data 

da exoneração. 

§ 8º Os membros do Conselho Superior das Autoridades Fiscais da Receita Federal 

serão nomeados por ato do dirigente do órgão. 

§ 9º As atividades técnico-administrativas do Conselho Superior das Autoridades 

Fiscais da Receita Federal serão exercidas por sua Secretaria Executiva, composta de servidores 

de apoio e conduzida por um Secretário Executivo, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, 

indicado pela Presidência. 

Art. 2º Compete ao Conselho Superior das Autoridades Fiscais da Receita Federal: 

I - elaborar e aprovar seu Regimento Interno e alterações; 
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II - manifestar-se, em caráter consultivo, sobre matérias referentes à Administração 

Tributária e Aduaneira Federal e seus agentes públicos, exarando orientações e proposituras de 

medidas necessárias ao seu disciplinamento; 

III - zelar pela respeitabilidade e credibilidade da Receita Federal, propondo medidas 

que visem a sanear ocorrências negativas à imagem da instituição ou ao seu funcionamento, 

garantindo a manutenção da missão, da visão e dos valores institucionais; 

IV - reexaminar matérias administrativas conflitantes, com vistas a manter a unidade de 

orientação da Administração Tributária e Aduaneira Federal; 

V - pronunciar-se sobre alterações na organização e estrutura do órgão, no sistema 

tributário nacional e nas atividades concernentes à administração, fiscalização e arrecadação de 

tributos federais e ao controle aduaneiro, bem como sobre providências que lhe pareçam 

reclamadas pelo interesse público ou pelas conveniências do serviço; 

VI - propor medidas necessárias ao funcionamento regular da Administração Tributária 

e Aduaneira Federal, a fim de assegurar a plena consecução de seus fins, bem como promover 

a melhoria de seu desempenho, inclusive participando da edição do planejamento anual de 

atividades do órgão a serem desenvolvidas para o alcance da previsão de receitas; 

VII - assessorar a elaboração e acompanhar a previsão de receitas tributárias para o 

exercício seguinte e a estimativa de despesas relativas ao custeio da Administração Tributária 

e Aduaneira Federal, a fim de subsidiar a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual; 

VIII - manifestar-se, resolutivamente, sobre matérias conflitantes referentes à Receita 

Federal e suas autoridades fiscais, exarando orientações, diretivas e procedimentos, bem como 

indicando as medidas necessárias ao seu disciplinamento; 

IX - realizar estudos técnicos visando ao aperfeiçoamento da carreira de Auditor-Fiscal 

da Receita Federal do Brasil; 

X - participar da elaboração e acompanhar a aplicação da Política de Capacitação e 

Desenvolvimento de Pessoas no âmbito da Receita Federal, abrangendo, inclusive, a 

formatação e ministração do Curso de Formação das carreiras da Receita Federal; 

XI - propor, organizar e dirigir os concursos de ingresso nas carreiras da Receita Federal; 

XII - elaborar o regulamento do estágio probatório das autoridades fiscais e pronunciar-

se sobre o desempenho de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil em estágio probatório; 

XIII - pronunciar-se nos processos disciplinares em que Auditor-Fiscal da Receita 

Federal do Brasil figure como indiciado, após o relatório e antes do julgamento administrativo; 

XIV - exercer funções de consultoria em matéria de ética funcional e normas 

disciplinares, propondo ações relativas às atividades funcionais das autoridades fiscais e 
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servidores de apoio da Receita Federal, inclusive com vistas a aprimorar a redação do Código 

de Conduta dos Agentes Públicos em exercício na Receita Federal; 

XV - decidir acerca da destituição do Corregedor da Receita Federal, por voto de dois 

terços de seus membros, assegurada ampla defesa; 

XVI - manifestar-se sobre a concessão de licença para capacitação às autoridades fiscais 

com exercício na Receita Federal; 

XVII - manifestar-se acerca da remoção de ofício de integrante da carreira de Auditor-

Fiscal da Receita Federal do Brasil; 

XVIII - propor modelo de carteira funcional e distintivos a serem utilizados pelos 

integrantes das carreiras da Receita Federal; 

XIX - fiscalizar o pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade 

Tributária e Aduaneira, bem como propor ao Comitê Gestor do Programa de Produtividade da 

Receita Federal a adoção de alterações na definição do índice de eficiência institucional; 

XX - propor concessão de elogio a Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil; 

XXI - apreciar processos de promoção de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, 

quando provocado; e  

XXII - deliberar sobre outras questões de interesse da Administração Tributária e 

Aduaneira Federal, propostas por qualquer autoridade fiscal ou terceiros.” 

 

4.5 Autonomia Técnica e Independência Funcional 

 

A autonomia técnica e a independência funcional são pressupostos que declaradamente 

regem a atuação dos Auditores-Fiscais dos seguintes entes:  

 

• Distrito Federal - art. 5º, inc. I, da Lei nº 4.717/2011 (DISTRITO FEDERAL, 2011); 

• Acre - art. 15 da Lei nº 1.702/2006 (ACRE, 2006); 

• Ceará - art. 153-A da Constituição do Estado (CEARÁ, 1989); 

• Espírito Santo - art. 11, inc. I, da LC nº 737/2013 (ESPÍRITO SANTO, 2013); 

• Pará - arts. 4º e 57, inc. III, da LC nº 78/2011 (PARÁ, 2011); 

• Pernambuco - art. 16, inc. II, da LC nº 107/2008 (PERNAMBUCO, 2008); 

• Rio Grande do Sul - art. 3º, parágrafo único, da LC nº 13.452/2010 (RIO GRANDE 

DO SUL, 2010); 

• Sergipe - art. 3º da LC nº 283/2016 (SERGIPE, 2016); 



51 
 

• Belém/PA - art. 52, incs. X e XI, da Lei nº 9.154/2015 (BELÉM, 2015); 

• Campo Grande/MS - art. 12, inc. II, da LC nº 101/2007 (CAMPO GRANDE, 2007); 

• Curitiba/PR - art. 3º, inc. I, da Lei nº 13.770/2011 (CURITIBA, 2011); 

• Goiânia/GO - art. 29, inc. I, da Lei nº 10.268/2018 (GOIÂNIA, 2018); 

• Maceió/AL - art. 9º, inc. II, da Lei nº 5.689/2008 (MACEIÓ, 2008); 

• Porto Alegre/RS - art. 18 da LC nº 765/2015 (PORTO ALEGRE, 2015); 

• Rio Branco/AC - art. 5º da LC nº 30/2017 (RIO BRANCO, 2017); e 

• São Luís/MA - art. 10, incs. III, IX e XII, da Lei nº 6.033/2016 (SÃO LUÍS, 2016).  

 

Na esfera federal, contudo, há comando que rege expressamente que a Administração 

da Receita Federal, integrada por Auditores-Fiscais, garantirá o pleno e inviolável exercício das 

atribuições das autoridades fiscais responsáveis pela presidência dos procedimentos fiscais - 

art. 2º, § 6º, do Decreto nº 3.724/2001 (BRASIL, 2001-b) - o que se amolda aos conceitos de 

autonomia técnica e, ainda que em parte, independência funcional. 

Outra fonte relevante é o Decreto nº 90.928/1985, que, textualmente, preceitua que 

incumbe os antigos Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional (hoje, Auditores-Fiscais da Receita 

Federal do Brasil) da realização de atividades de nível superior relacionadas com: a) direção 

das unidades do órgão; b) execução e supervisão de auditoria fiscal de grande complexidade; 

c) normatização, controle e verificação do cumprimento das obrigações tributárias; d) definição 

e execução de política e administração fiscal do Governo Federal; e) execução de tarefas de 

grandes complexidade e responsabilidade, envolvendo situações altamente diversificadas, com 

ampla autonomia em pesquisa, análise, interpretação e aplicação da legislação tributária 

(BRASIL, 1985-b). 

Cavalcante e Lotta (2015, pp. 232-233) ratificam tal entendimento, na medida em que 

externam que, na Receita Federal, as autoridades fiscais “possuem grande autonomia 

operacional [...] para organizarem o trabalho e criarem ferramentas e processos”. O Tribunal de 

Contas da União, apesar de enxergar com ressalvas tal autonomia, corrobora essa visão, 

declarando que: 

 

134. [...] conceito internamente adotado pela RFB [...]: Autoridade Tributária. 135. 
Conforme esse conceito, os atos praticados pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do 
Brasil na condição de ‘autoridade tributária’ normalmente não são revisados, nem 
hierarquicamente, nem por pares. [...] 136. A equipe [...] constatou essa prática em 
reuniões [...], nas quais foi afirmado que os auditores-fiscais se declaram autoridades 
e que os atos emanados internamente [...] não poderiam ser revistos, tendo em vista 
que ‘o que autoridade tributária escreve não pode ser alterado’, ou seja, inexiste uma 
reanálise do mérito no processo de fiscalização. 137. De fato, várias atribuições 
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designadas a servidores que ocupam a função de ‘chefe da unidade da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil’ constante do Decreto 7.574, de 29/9/2011, que trata de 
processos de determinação e existência de crédito tributários, entre outros assuntos 
correlatos, foram alteradas para ‘Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil’, com 
redação dada pelo Decreto 8.853, de 22/9/2016, corroborando essa ideia de autoridade 
tributária, a exemplo do ocorrido nos arts. 31, 40, 43, 44, 112 e 117. 138. De outro 
modo, em resposta às comunicações expedidas [...], também foi possível identificar a 
atribuição do conceito ‘autoridade tributária’ como atributo de todos os AFRFB pelo 
Órgão. A seguir, trazemos ao conhecimento trecho extraído da Nota Audit/Diaex 25 
[...]: ‘Uma vez que as equipes regionais de auditoria fazem suas fiscalizações a partir 
de dossiês elaborados por distintas autoridades tributárias, ou seja, por Auditores-
Fiscais que fazem a seleção de contribuintes [...], foi necessário discutir como a área 
de programação se organizaria [...]’ [...] 139. Dessa forma, por se entenderem 
‘autoridades’, os auditores da Receita Federal não aceitam que seus atos sejam 
revistos pelos superiores hierárquicos (BRASIL, 2020-e, pp. 17-18). 

 

No tocante à conceituação de autonomia técnica e independência funcional, tem-se que: 

a) a autonomia técnica faz menção à possibilidade de a autoridade pública determinar-se quanto 

às atividades técnicas desempenhadas, ou seja, cabe a ela e somente ela definir qual método de 

trabalho utilizará na realização de seu mister; e b) a independência funcional refere-se à 

ausência de ingerência no relacionamento entre as autoridades de uma mesma instituição, 

independentemente de cargo ou função de confiança ocupados (SILVA, 2009). A definição, 

assim, reforça o motivo pelo qual ambas são tão relevantes às atribuições exercidas pelos 

Auditores-Fiscais de todos os entes federativos. 

Contudo, apesar do explícito comando do mencionado art. 2º, § 6º, do Decreto nº 

3.724/2001, na prática, o órgão segue tolhendo, ainda que parcialmente, a autoridade de seus 

Auditores-Fiscais. O último mapeamento realizado internamente pelo Sindicato Nacional dos 

Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, datado de 03/02/2022 e de lavra do autor da 

presente monografia, evidenciou 394 competências concentradas ilegalmente em ocupantes de 

cargos em comissão e funções de confiança, que deveriam ser prontamente devolvidas às 

autoridades fiscais. O número, contudo, já foi bem maior em passado recente. 

O tema em escopo guarda relevante ligação com o primeiro tópico tratado neste Capítulo 

(Lastro Constitucional e Lei Orgânica do Fisco), já que a proposta de alteração constitucional 

apresentada menciona especificamente a autonomia funcional, administrativa e financeira das 

Receitas Federal, Distrital, Estaduais e Municipais, assim como, por derivação, a autonomia e 

independência de suas autoridades fiscais, que deve expressamente constar na Lei Orgânica do 

Fisco quando de sua edição. 

Por fim, é imperativo reforçar que nem todas as autoridades públicas podem ser 

destinatárias da autonomia técnica e independência funcional intentadas às autoridades fiscais. 

Recentemente, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou sobre alterações nas 
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Constituições Estaduais de Santa Catarina e Rondônia e na Lei Orgânica do Distrito Federal, 

todas declaradas inconstitucionais. O tribunal deixou claro que o status de carreira jurídica 

dotada de independência funcional é incompatível com o cargo de Delegado de Polícia, pois 

afronta o que preceitua o art. 144, § 6º, da CF/1988, que subordina as Polícias Civis aos 

Governadores. Logo, ao integrar a estrutura institucional do Poder Executivo, a Polícia Civil 

(e, por consequência, suas autoridades policiais) é dependente e subordinada administrativa, 

funcional e financeiramente ao dirigente superior da Administração Pública estadual ou distrital 

(BRASIL, 2019-d; 2021-d; 2021-e). No ano corrente, houve decisão similar, declarando a 

inconstitucionalidade de dispositivo incluído na Constituição do Estado de São Paulo, 

externando que a Constituição Federal de 1988 foi taxativa quanto à necessidade fundamental 

de submissão das Polícias Civis aos Governadores e que qualquer norma com o fito de conferir 

autonomia e/ou independência aos Delegados de Polícia incorre em ofensa aos arts. 129, incs. 

I, VI e VIII, e 144, § 6º, da CF/1988 (BRASIL, 2022-b). 

 

4.6 Estruturação de Gabinetes e Apoio Administrativo 

 

Ao mencionar os Auditores-Fiscais, utilizando a denominação “servidores fiscais das 

Administrações Fazendárias”, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, inc. XVIII, 

consolida o entendimento de que cada autoridade fiscal possui sua área de competência e 

jurisdição (BRASIL, 1988, on-line). Tal preceito deriva de comandos como o do Decreto-Lei 

nº 739/1938, que prescreve que os estados brasileiros, para efeito de fiscalização tributária, 

deveriam ser divididos em circunscrições e que competia às Delegacias realizar a distribuição 

dos Agentes Fiscais (hoje, Auditores) em cada circunscrição. Contudo, nos locais em que 

existisse mais de um Agente Fiscal, deveria haver a divisão das áreas administrativas em seções, 

sendo cada uma provida de uma autoridade fiscal (BRASIL, 1938). Nota-se, pela redação, o 

cuidado do legislador em não permitir que houvesse mais de um Auditor-Fiscal por divisão 

administrativa, já que o ideal seria existir uma autoridade tributária e aduaneira chefiando cada 

setor, dotada de uma equipe para apoiá-la em suas fiscalizações. 

Em respeito ao moderno princípio da economicidade, a Administração deve se abster 

de demandar de agentes públicos com maior envergadura de atribuições (e, portanto, que 

auferem maior remuneração) atos de menor complexidade, que poderiam ser executados por 

servidores de apoio, menos custosos ao Erário. Por isso, inserir mais de um Auditor-Fiscal na 

mesma seção, que inevitavelmente não poderá ser chefiada por duas ou mais pessoas 

simultaneamente, ocasionará em mais autoridades fiscais executando procedimentos acessórios 
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e preparatórios, ao passo que haverá menos autoridades fiscais efetivamente presidindo e 

supervisionando os feitos. 

A Administração Tributária e Aduaneira da União, por meio da já mencionada Instrução 

Normativa RFB nº 971/2009, deixou claro o modo como entende a definição constitucional da 

jurisdição fiscal: é a divisão territorial na qual se assenta o poder de fiscalização e julgamento 

de uma autoridade administrativa - que a própria norma, em seu art. 468, designa como sendo 

o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (BRASIL, 2009-f). Ocorre que, com o avançar 

dos tempos, as sucessivas reestruturações administrativas intentadas pelo órgão acabaram por 

situar suas autoridades fiscais na etapa de execução das fiscalizações, ao invés da presidência 

destas. Os setores passaram a ser integrados por diversos Auditores (ao invés de apenas um), 

cada qual responsável por todas as fases dos procedimentos fiscais sob a sua carga. 

Tal alocação fere, antes de tudo, a legislação de regência, que é inequívoca ao conceituar 

o Auditor-Fiscal como sendo o responsável pela presidência (e não apenas a execução) das 

auditorias e fiscalizações. Exemplificando-se, tem-se que: 

 

• “A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de 

fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do 

procedimento” - art. 196 da Lei nº 5.172/1966 (BRASIL, 1966-a, on-line); 

• “A autoridade aduaneira que proceder ou presidir a qualquer procedimento fiscal 

lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento” - art. 

23 do Decreto nº 6.759/2009 (BRASIL, 2009-a, on-line); 

• “As atividades de fiscalização do imposto [sobre produtos industrializados] serão 

presididas e executas pela autoridade administrativa competente” - art. 507 do 

Decreto nº 7.212/2010 (BRASIL, 2010-a, on-line); 

• “O procedimento fiscal relativo ao despacho aduaneiro será presidido e executado 

pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil” - art. 1º, § 3º, da IN SRF nº 

680/2006 (BRASIL, 2006-a, on-line); 

• “Quando as infrações à legislação tributária forem constatadas após análise das 

informações apresentadas pelo sujeito passivo, [...] será lavrado auto de infração pelo 

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil [...] que presidir e executar o 

procedimento” - art. 2º, § 2º, da IN RFB nº 958/2009 (BRASIL, 2009-d, on-line); 
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• “A autoridade administrativa competente para a lavratura do Auto de Infração [...] é 

o AFRFB que presidir e executar o procedimento fiscal” - art. 468 da IN RFB nº 

971/2009 (BRASIL, 2009-f, on-line); e 

• “As atividades de fiscalização da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição 

para o PIS/Pasep-Importação, da Cofins e da Cofins-Importação serão presididas e 

executadas pela autoridade administrativa competente” - art. 763 da IN RFB nº 

1.911/2019 (BRASIL, 2019-f, on-line). 

 

São dois os óbices apresentados como justificativas atuais para a impossibilidade da 

estruturação de equipes de fiscalização sob a presidência e chefia de um Auditor-Fiscal. 

O primeiro deles é o elevado número de autoridades fiscais com exercício na Receita 

Federal e a diminuta quantidade de servidores auxiliares (algo que convencionou-se chamar, 

internamente, de “pirâmide invertida”). No momento da criação do cargo de Técnico do 

Tesouro Nacional pelo DL nº 2.225/1985 (BRASIL, 1985-a), oriundo da transformação dos 

Técnicos de Atividades Tributárias que já existiam no Fisco Federal para apoiar os trabalhos 

das carreiras de nível superior (à época, o Controlador da Arrecadação Federal e o Fiscal de 

Tributos Federais, que depois seriam transpostos para o cargo de Auditor-Fiscal), o objetivo foi 

criar uma carreira que auxiliasse nas fiscalizações e estivesse lado a lado com os Auditores, 

compondo equipes de auditoria chefiadas pelos últimos, tal qual ocorre na Polícia Federal com 

Delegados e Agentes ou Escrivães, que, inclusive, guardam praticamente a mesma relação 

remuneratória existente na Receita Federal - vide Lei nº 13.371/2016 (BRASIL, 2016-g) e Lei 

nº 13.464/2017 (BRASIL, 2017-c). Vislumbra-se esse ponto ao analisar o quantitativo de 

autoridades fiscais e servidores de apoio fixado originalmente pelo Decreto-Lei em seu Anexo 

I (8.000 Auditores e 18.000 Técnicos - hoje, Analistas). Tal fato, contudo, foi sendo 

paulatinamente desvirtuado, até que se chegou à composição atual, já mencionada previamente, 

de 7.404 Auditores-Fiscais, 5.644 Analistas-Tributários e 3.412 Administrativos em geral. 

A segunda justificativa segue a linha de raciocínio de que a execução de todos os atos 

definidos na legislação específica como integrantes de um procedimento fiscal, como o exame 

da contabilidade e a apreensão de itens, está no escopo das atribuições privativas do Auditor, 

em conformidade com o disposto no art. 6º, inc. I, da Lei nº 10.593/2002 (BRASIL, 2002-b). 

Ocorre que a Portaria RFB nº 6.478/2017, a despeito de elencar a instauração de procedimentos 

de fiscalização no campo de atuação privativa das autoridades fiscais (art. 2º), insere comando 

interessante em seu art. 14, autorizando o auxílio ao Auditor-Fiscal, por parte de servidores de 

apoio devidamente identificados, no curso do procedimento. Viabiliza-se, assim, por servidores 
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administrativos, a adoção de atos como a lavratura de termos de retenção e demais 

demonstrativos auxiliares de subsídio ao procedimento fiscal, sempre sob a supervisão do 

Auditor que presidir o feito (BRASIL, 2017-e). Referendando tal posicionamento, existe, 

inclusive, comando legal - art. 50 do Decreto-Lei nº 37/1966 - autorizando a verificação de 

mercadorias sob controle aduaneiro por Analista-Tributário, desde que conte com a supervisão 

de uma autoridade fiscal (BRASIL, 1966-b). Trata-se de uma das raras incumbências 

direcionadas efetivamente aos Analistas, enquanto praticamente todas as demais tarefas de 

apoio à fiscalização podem (desde que mantida a supervisão do Auditor) ser indistintamente 

realizadas por todas as carreiras auxiliares integrantes da Receita Federal. 

A solução para os problemas apontados passa pelo incremento nos concursos públicos 

para os cargos de Analista-Tributário e, principalmente, Assistente Técnico-Administrativo 

(este último é responsável por exercer atividades de nível intermediário a um custo muito mais 

baixo em comparação com cargos de nível superior) (BRASIL, 2006-b). Em adição, sugere-se 

que os certames para provimento de Auditores-Fiscais tenham suas vagas sensivelmente 

reduzidas, a fim de propiciar apenas a desejável oxigenação do conhecimento dentro do órgão 

e a rotatividade nas unidades de difícil acesso. Tais ações viabilizariam, na sequência, a 

estruturação de equipes de apoio à fiscalização, chefiadas por Auditores, que poderão, assim, 

dispor de estrutura humana suficiente para incrementar sensivelmente o número de fiscalizados, 

valorizando os princípios do interesse público e da economicidade. 

Derivando da situação descrita acima, tem-se, ainda, a necessidade de haver uma 

estrutura física diferenciada à disposição da autoridade fiscal. Conforme se verificou no curso 

de todo este trabalho, as características específicas das atribuições desempenhadas pelos 

Auditores-Fiscais, no exercício de sua missão constitucional, permitem determinar as 

atividades executadas como sendo de grande complexidade e responsabilidade, classificação 

que consta, inclusive, no bojo do já mencionado Decreto nº 90.928/1985 (BRASIL, 1985-b). 

A Norma Regulamentadora nº 17 do atual Ministério do Trabalho e Previdência, com 

redação dada por intermédio da Portaria MTP nº 423/2021, preceitua, dentre outros temas, que 

a concepção dos postos de trabalho, incluindo mobiliário, assentos e iluminação, deve estar 

sempre adequada à natureza das atividades exercidas (itens 17.4.5, 17.6.1, 17.6.6 e 17.8.1). O 

item 17.8.4, especificamente, menciona que “nos locais de trabalho em ambientes internos onde 

são executadas atividades que exijam manutenção da solicitação intelectual e atenção 

constantes, devem ser adotadas medidas de conforto acústico” (BRASIL, 2021-h, on-line).  

Conforme a Norma Brasileira (NBR) nº 10.152/1987, de lavra da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas, que trata dos níveis de ruído para conforto acústico, escritórios (salas de 
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gerência, projetos e administração) devem ser dotados de um nível de pressão sonora que oscile 

entre 35 e 45 dB(A) (decibéis corrigidos para contagem de audição humana) (ABNT, 1987). 

Um estudo recente, voltado para a análise do desconforto acústico em escritórios abertos, 

contudo, concluiu que mesmo ruídos relativamente baixos (40 decibéis, o que está dentro da 

média para escritórios, proposta na NBR nº 10.152/1987) prejudicam a memória de curto prazo, 

a capacidade de raciocínio e a sensação de bem-estar. O trabalho apontou que escritórios de 

plano aberto, amplamente utilizados no mundo corporativo contemporâneo, não trazem a 

devida privacidade a certos cargos que necessitam de grande esforço intelectual para a 

consecução de suas atividades, promovendo incômodo auditivo e acarretando outros distúrbios 

laborais (DIAS et al., 2012). 

A Receita Federal utiliza, hoje, na maioria de seus prédios, grandes salões abertos, com 

mesas e computadores dispostos com e sem divisórias, inserindo na distribuição física o mesmo 

espaço para autoridades fiscais e demais servidores administrativos, o que se mostra 

contraproducente. Diante disso, a estruturação de gabinetes individuais destinados a cada 

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, que necessariamente estará responsável pela chefia 

de uma equipe de fiscalização composta por servidores de apoio, reveste-se como medida ideal 

para conferir o adequado nível de concentração e privacidade às autoridades tributárias e 

aduaneiras. Essa adequação certamente incrementará a qualidade das atividades em prol da 

instituição e de toda a sociedade, além de resguardar a qualidade de vida no trabalho. 

Note-se que a opção por escritórios individuais é amplamente adotada para autoridades 

do Poder Público, estando disponível para virtualmente todos os magistrados e membros do 

Ministério Público. A Ordem de Serviço nº 111/2016, por exemplo, emitida pela Corregedoria-

Geral da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que trata dos procedimentos de inspeção e 

correição no órgão, elenca, em seu Anexo, como desejável, no tocante à estrutura dos locais, a 

existência de um gabinete para cada Defensor Público Estadual (RIO DE JANEIRO, 2016). 

Com relação à docência, também é corriqueira a presença de gabinetes destinados a professores 

universitários, que, inclusive, é um dos itens a serem inspecionados quando da lavratura de 

relatórios de avaliação das instituições pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2002-a). 

A própria Receita Federal, ao estabelecer, por intermédio da Portaria RFB nº 143/2022, 

normas gerais e procedimentos para o alfandegamento de locais e recintos, menciona a 

necessidade de instalação, mediante manifestação da unidade de jurisdição, de área segregada 

de escritório de uso privativo do órgão, destinada à realização das atividades administrativas de 

expediente, contendo equipamentos de informática, mobiliário e materiais, observadas as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, quando aplicáveis (BRASIL, 2022-a). 
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Levando-se isso em consideração, grande parte dos recintos de zona primária e secundária 

estruturou as áreas das autoridades aduaneiras com gabinetes individuais, dotados de toda a 

infraestrutura prevista no ato administrativo do órgão, conforme ilustrado na fotografia abaixo, 

capturada em 2014, que apresenta escritório destinado a Auditor-Fiscal da Receita Federal do 

Brasil que exercia suas atribuições junto a recinto alfandegado descontinuado em 2017 

(BRASIL, 2017-d). Frise-se que não é razoável conceber que a própria instituição ofereça às 

suas autoridades instalações inferiores às disponibilizadas pelos particulares. 

 

Imagem 1 - Gabinete de Autoridade Aduaneira em Recinto Alfandegado 

 
Fonte: fotografada pelo autor (2014). 

 

Por meio do que foi exposto, é altamente recomendável a alocação de Auditores-Fiscais 

da Receita Federal do Brasil - tão logo o contingente esteja reduzido e, portanto, haja estrutura 

física suficiente para tanto - em gabinetes instalados nos prédios do órgão, ficando os escritórios 

de plano aberto destinados a abrigar as equipes de apoio à fiscalização, cujas atividades 

demandam menor esforço intelectual, de forma que seus servidores poderão, portanto, auferir 

os benefícios da integração, sem a contrapartida da diminuição da capacidade laboral. 



59 
 

O estudo capitaneado por Almeida e Silva (2019) sintetiza com maestria como deverá 

se dar a reestruturação da Administração Tributária e Aduaneira da União, a fim de cumprir o 

disposto na Carta Magna, nos termos do que foi extensivamente tratado no presente tópico: 

 

Hoje, a [...] Receita Federal [...] está organizada em 10 regiões fiscais, cada qual 
gerenciada por uma Superintendência. [...] Cada Superintendência possui várias 
unidades [...], como as Alfândegas e as Inspetorias, [...] além das Delegacias [...]. Em 
cada [...], há diversos setores em que estão lotados, além dos Auditores-Fiscais, [...] 
servidores [...] como: analistas-tributários, assistentes técnico-administrativos, [...] e 
[...] mais. Pelo dispositivo constitucional [...] (art. 37, inc. XVIII, CF/1988), observa-
se [...] que, tanto a “administração fazendária” como o corpo de “servidores fiscais” 
[...] são dotados de (e devem se organizar e atuar por) “áreas de competência” e 
“jurisdição específica” para desempenhar suas atribuições legais. [...] Desta forma, o 
Auditor-Fiscal, na qualidade de servidor fiscal, [...], passa a ter um papel 
preponderante a cumprir [...], devendo, para tanto, assumir a mediação na relação 
jurídico-tributária estabelecida entre Fisco e contribuinte [...]. [...] Tendo em vista os 
ditames constitucionais [...], não resta dúvida ser o cargo de Auditor-Fiscal da Receita 
Federal do Brasil, [...] profissional especialista da atividade de auditoria fiscal, o mais 
indicado a conduzir os desígnios da Administração Tributária [...]. Reforça-se, 
portanto, a necessidade de que a organização [...] dos trabalhos seja estabelecida por 
áreas de competência e jurisdição [...]. Ou seja, as atividades de cada um dos setores 
de atuação finalística devem ser particionadas em equipes de trabalho menores, que 
seriam compostas por um único Auditor-Fiscal [...], formalmente designado para a 
direção [...], e vários auxiliares, responsáveis por tratar [...] os casos que necessitam 
de intervenção direta. Assim, o Auditor-Fiscal, em primeira instância, responderia por 
uma ampla carteira de contribuintes [...], todos a ele [...] jurisdicionados, no âmbito 
da qual ficaria responsável por auditar [...] e acompanhar a evolução da arrecadação 
desse universo, selecionando rotineiramente um percentual adequado, para aferições 
mais acuradas, de acordo com critérios pré-estabelecidos [...]. Por sua vez, encerradas 
as ações a cargo da pasta [...], devem os processos ser encaminhados ao setor 
competente para que sejam implementadas e operacionalizadas as decisões proferidas, 
bem assim para que o crédito [...] constituído seja acompanhado, retornando os 
processos à autoridade [...] sempre que necessário proferir novas decisões [...]. Em 
suma, a nova estrutura organizacional deveria [...] prever a instalação de gabinetes 
[...] de trabalho, para os quais seriam remetidos os processos conclusos para decisão, 
ou ainda, distribuídos os dossiês [...] para execução dos respectivos procedimentos 
fiscais. Seriam, portanto, institucionalizadas as “Auditorias Fiscais Especializadas por 
Área de Competência e Jurisdição”, como legítimas repartições fazendárias, nos 
termos da Constituição Federal e do CTN, dotadas de [...] autonomia funcional e 
flexibilidade de atuação, passando tais instâncias decisórias a ser partes integrantes, 
de natureza singular, na estrutura organizacional da Administração Tributária e 
Aduaneira (ALMEIDA; SILVA, 2029, pp. 59-60, 64-65). 

 

Um ente federativo que já iniciou o processo de organização de sua Administração 

Tributária em consonância com o que prevê a Constituição Federal de 1988 é o estado do Rio 

de Janeiro, ao dotar sua estrutura de 14 Auditorias-Fiscais Especializadas e 12 Auditorias-

Fiscais Regionais, cada uma com sua Coordenadoria e integrando a Subsecretaria Adjunta de 

Fiscalização, braço de área-fim da Subsecretaria de Estado de Receita (equivalente à Receita 

Federal, no âmbito da União). As Auditorias são titularizadas por Auditores Chefes e têm 

jurisdição sobre determinados setores econômicos, no caso das Auditorias Especializadas, ou 

áreas territoriais, no caso das Auditorias Regionais (RIO DE JANEIRO, 2019). 
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4.7 Controle de Frequência e Jornada de Trabalho 

 

A jornada de trabalho na Administração Pública da União encontra previsão inicial no 

Estatuto dos Servidores Públicos Federais, Lei nº 8.112/1990, que, em seu art. 19, preceitua que 

“os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos 

respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e 

observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente” 

(BRASIL, 1990, on-line). A fim de conceder ao Poder Público ferramentas para a aferição do 

adequado cumprimento da supramencionada jornada de trabalho, o Decreto nº 1.590/1995, 

utilizando seu poder regulamentar, instituiu, em seu art. 6º, três mecanismos de fiscalização de 

frequência: o controle mecânico, o controle eletrônico e a folha de ponto. O primeiro deles foi 

utilizado de forma pontual dentro do Poder Executivo Federal, tendo havido a predominância 

das duas últimas modalidades de controle (BRASIL, 1995). 

O mesmo ato administrativo, contudo, insere, nos §§ 4º e 6º do mesmo dispositivo, duas 

exceções à utilização dos mecanismos de controle de assiduidade: a) o caso de servidores cujas 

atividades sejam executadas fora da sede do órgão em que tenham exercício e em condições 

materiais que impeçam o registro diário de ponto (atividade externa); e b) ao se realizar 

programa de gestão envolvendo servidores e unidades, com acompanhamento trimestral de 

resultados efetivamente mensuráveis (BRASIL, 1995). Posteriormente, houve a publicação do 

Decreto nº 1.867/1996, instituindo o ponto eletrônico como mecanismo principal de controle 

de jornada, em substituição às duas modalidades supramencionadas. Houve a fixação de prazo 

máximo para a implantação do novo modelo de frequência, por meio do art. 1º, § 1º, 

solenemente ignorado pela maioria das instituições públicas. Em seu art. 3º, a norma reforça a 

situação dos servidores cujas atividades são executadas externamente, expressando de forma 

cristalina a condição de dispensa de controle de ponto aos agentes públicos envolvidos, desde 

que se mantenham permanentemente avaliados pelas chefias imediatas (BRASIL, 1996-b). 

Relativamente à primeira modalidade de dispensa de controle de assiduidade (atividade 

externa), assinala-se que foi regulamentada internamente, no âmbito da Secretaria Especial da 

Receita Federal do Brasil, por meio da Portaria RFB nº 84/2021, promovendo efeitos para as 

atividades de: a) fiscalização tributária; b) fiscalização aduaneira; c) vigilância e repressão 

aduaneira; e d) inteligência e contrainteligência. O controle e registro da assiduidade é realizado 

com o envio, pelos agentes públicos envolvidos, de boletim semanal, encaminhado 

mensalmente pela chefia imediata para a área de gestão de pessoas da respectiva unidade 

(BRASIL, 2021-i). No tocante ao programa de gestão, segunda hipótese, como vimos, de 
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dispensa de controle de assiduidade, foi regulado para todo o Executivo Federal por intermédio 

da Instrução Normativa ME/SEDGG/SGP nº 65/2020 (BRASIL, 2020-d). Internamente, no 

âmbito do Ministério da Economia, sua implementação foi autorizada pela Portaria ME nº 

334/2020 (BRASIL, 2020-g). Atualmente, a Portaria RFB nº 68/2021 disciplina o 

funcionamento do programa de gestão dentro da Receita Federal (BRASIL, 2021-g). 

Quanto ao ponto eletrônico referido no Decreto nº 1.867/1996, após razoável lapso 

temporal, houve a publicação, em setembro de 2018, da Instrução Normativa MPDG/SGP nº 

2/2018, ratificando o comando do Decreto nº 1.867/1996 e proclamando como “obrigatório o 

controle eletrônico de frequência do servidor público em exercício na Administração Pública 

Federal direta, autárquica e fundacional” (art. 7º). Foi textualmente reiterada a dispensa do 

controle de frequência aos servidores participantes do programa de gestão (art. 8º, § 2º), contudo 

a Instrução Normativa não realizou qualquer menção à dispensa por atividade externa de que 

trata o art. 6º, § 4º, do Decreto nº 1.590/1995 (BRASIL, 2018-c, on-line). Tal lapso, contudo, 

de nenhuma forma restringiu a aplicação de tal dispositivo, já que, pelo princípio da hierarquia 

dos atos administrativos, o Decreto da Presidência da República se encontra em posição 

superior ao ato editado por um Ministro de Estado. 

No ano seguinte, em julho de 2019, foi expedida a Portaria ME nº 371/2019, em que o 

titular da pasta objetivou instalar o controle eletrônico de frequência em todo o Ministério da 

Economia e órgãos subordinados, com previsão para implantação em até seis meses (BRASIL, 

2019-b), sem excepcionalizar, entretanto, os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, 

autoridades públicas que exercem atribuições específicas de Estado e que, para a adequada 

consecução dos trabalhos, necessitam de maior flexibilidade no que tange ao controle de 

assiduidade. O cronograma de implantação foi sucessivamente prorrogado por diversos atos 

infralegais, estando atualmente vigente a Norma de Execução ME/SGC nº 12/2021, que 

classificou o controle eletrônico de frequência para a Receita Federal (e outros órgãos do 

Ministério da Economia) como “em experiência piloto”, com conversão em modelo definitivo 

“em 30 (trinta) dias contados após o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional decorrente do coronavírus (COVID-19)” (BRASIL, 2021-b, on-line). 

Note-se que há patente incompatibilidade entre o regime de controle eletrônico de 

frequência (e mesmo a sua confirmação via folha de ponto) e o tipo de atividade desenvolvida 

pelos Auditores-Fiscais, completamente diferenciada da burocracia em geral. Os atos editados 

recentemente, assim, violaram os princípios constitucionais da isonomia, proporcionalidade e 

razoabilidade, atentando, inclusive, contra o interesse público. As atribuições dos Auditores-

Fiscais da Receita Federal do Brasil, consolidadas pela Lei nº 10.593/2002, conforme 
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repetidamente pontuado neste estudo, abrangem, dentre outros feitos, a presidência e execução 

de procedimentos de fiscalização, inclusive os relacionados ao controle aduaneiro, apreensão 

de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados (BRASIL, 2002-

b), sendo flagrantemente conflitantes com o controle rígido de assiduidade. 

Existem diversas decisões judiciais retirando determinadas autoridades públicas da 

União desse monitoramento mais estrito, por vislumbrarem prejuízos ao exercício de suas 

incumbências legais, a exemplo do acórdão de 08/05/2007, que declarou que “a submissão dos 

procuradores a ponto eletrônico [...] desnatura a singularidade do ofício e promove restrição 

indevida [...]. Os Decretos [...] bem dispõem sobre diversa forma de controle de frequência para 

os [...] que exercem suas atividades em ambiente externo” (BRASIL, 2007-b, p. 5), e do acórdão 

de 14/09/2011, cuja ementa se inclui abaixo: 

 

I. Entre as atribuições constitucionais da polícia federal, estão (art. 144, § 1º, da 
Constituição Federal) (I) a apuração das infrações penais; (II) a prevenção e a 
repressão do tráfico ilícito de entorpecentes e de drogas afins, bem como do 
contrabando e do descaminho; (III) o exercício das funções de polícia marítima, 
aeroportuária e de fronteiras; e (IV) o exercício das funções de polícia judiciária da 
União. II. O Decreto n. 1.590/1995, ao dispor sobre a jornada de trabalho dos 
servidores da Administração Pública Federal, fora expresso em prever que (art. 6º, § 
7º) os ocupantes de cargos (alínea ‘a’) de natureza especial estão entre as categorias 
dispensadas do controle de frequência. Ademais, da simples análise das atribuições 
da polícia federal, constata-se que o regime de controle eletrônico de frequência não 
é compatível com o tipo de atividade desenvolvida pelos Delegados de Polícia 
Federal. III. A genérica alegação da possibilidade de subordinação de um delegado a 
outro não se mostra suficiente a justificar o controle em análise, mormente diante da 
não-demonstração de que a sua ausência pudesse causar algum prejuízo concreto à 
estrutura hierárquica [...]. IV. No momento em que se afasta o controle eletrônico, não 
se está a impedir qualquer outro tipo de controle, mormente os que tenham por base a 
quantidade e qualidade do trabalho realizado, mas apenas se evoca a ideia de que é 
lícito que se conceda a determinadas categorias de servidores a necessária autonomia 
para o desenvolvimento de suas atividades, [...] que há de se reverter em favor da 
própria qualidade do trabalho prestado e, consequentemente, da própria eficiência da 
Administração Pública (CF, art. 37, caput) (BRASIL, 2011, p. 1). 

 

As decisões cujos excertos foram colacionados demonstram que, para determinadas 

autoridades, o controle de assiduidade e horários - através de folhas de frequência, ponto 

eletrônico ou quaisquer outros meios - se mostra absolutamente inadequado, contraproducente 

e, primordialmente, ineficaz. Isso, porque os trabalhos desenvolvidos pelos Auditores-Fiscais 

da Receita Federal do Brasil são de natureza eminentemente intelectual, além de dependerem 

de flexibilidade para sua consecução, não sendo possível e nem razoável pretender-se medi-los 

em horas de permanência no interior das repartições. Ademais, segundo o art. 3º da Lei nº 

11.890/2008, as autoridades tributárias e aduaneiras da União são impedidas de exercer, fora 

do horário de expediente, outra atividade (pública ou privada) potencialmente causadora de 
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conflito de interesses (BRASIL, 2008-b). O conflito mais conhecido é o mencionado pela Lei 

nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), que dita que a advocacia é incompatível com a atividade 

de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos (BRASIL, 1994-b). 

A própria Receita Federal, por intermédio de sua Coordenadoria-Geral de Fiscalização, 

opinou pela incompatibilidade da vinculação das autoridades fiscais aos controles de 

frequência, como se depreende da leitura dos atos elencados na sequência: 

 

15. Manobras contábeis, [...] utilização de interpostas pessoas [...] e blindagens 
patrimoniais [...] são exemplos clássicos que tornam imperiosa a atuação do Auditor-
Fiscal da Receita Federal em campo externo, de forma a buscar e construir robustos 
elementos de prova, que darão sustentação à constituição e garantia do crédito 
tributário. 16. Além de todo o exposto, não se pode olvidar que a presença física [...] 
na sede da empresa e nas demais diligências necessárias para os procedimentos 
supracitados, bem como o contato direto do Auditor-Fiscal da RFB com os sócios-
gerentes da empresa, geralmente resulta no pagamento e/ou parcelamento do crédito 
tributário, ao contrário do que ocorre nas situações onde a intimação é somente por 
meio postal ou eletrônica. [...] O relato pessoal do Auditor-Fiscal da RFB é essencial 
para a caracterização das situações mais complexas de fraudes, sonegações e 
planejamentos abusivos. 17. Por todos esses motivos, a fiscalização externa depende 
e continuará a depender cada vez mais do trabalho de campo para ter efetividade no 
cumprimento de seu papel institucional. E, por isso, deve ser aplicada a legislação que 
excetua o preenchimento de ponto (BRASIL, 2018-a, pp. 5-6). 

 

12. A dosimetria da busca por elementos [...] é feita pelo responsável pela ação fiscal 
a cada procedimento pelo qual fica encarregado. E é justamente nessa 
discricionariedade de decidir o momento [...] de buscar inovar em […] ações externas 
e quais elementos de prova necessita para efetuar um lançamento [...] consistente e 
para realizar o combate à fraude de forma eficaz é que reside a autoridade do 
responsável pelo lançamento. O Auditor-Fiscal [...] deve fazer o planejamento da ação 
[...], definir a melhor estratégia e as diligências necessárias para instruir o processo 
[...] com elementos comprobatórios suficientes para sustentar definitivamente o Auto 
de Infração em todas as esferas do contencioso [...], não havendo outro momento mais 
adequado para isso. Portanto, não é compreensível que a Administração Tributária 
reduza tais tentativas e buscas de inovar, por meio de regras de gestão que limitem 
essa discricionariedade para estabelecer a rotina mais efetiva de atuação em cada tipo 
de atividade fiscal, incluindo a possibilidade de, ocasionalmente, realizar as atividades 
de auditoria por meio de acesso remoto à base de dados [...]. 16. [...] Não constitui 
uma opção pessoal da autoridade lançadora a escolha do local onde deverá ser 
realizado o procedimento de fiscalização (se interno, externo, virtual [...]), pois esta 
escolha decorre da natureza de seu trabalho e não de sua vontade. É a cada nova 
operação, a cada contato com os indícios individuais do caso concreto que caberá ao 
Auditor-Fiscal o planejamento [...] da ação e a execução dos procedimentos. Cabe à 
administração tributária fornecer todas as condições necessárias para o melhor 
cumprimento do exercício da autoridade fiscal [...], como já prevê a legislação que 
excetua o preenchimento de ponto (BRASIL, 2019-c, pp. 3-4). 

 

Apesar de as notas serem circunscritas às autoridades fiscais com exercício nos setores 

de fiscalização externa de tributos internos, a interpretação do órgão é clara, no sentido de que 

constitui-se em procedimento fiscal, passível de ser instaurado e conduzido por um Auditor-

Fiscal, todo processo afeto a despacho aduaneiro, vigilância e repressão ao contrabando e 



64 
 

descaminho, revisão interna das declarações, escriturações, documentos fiscais e informações 

disponíveis nas bases da RFB, auditoria de reconhecimento de direito creditório e análise de 

pedido de revisão de débitos, dentre outras atividades (art. 10 da Portaria RFB nº 6.478/2017), 

ainda que haja a dispensa de emissão de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal para a 

sua execução (BRASIL, 2017-e). Assim, todos os Auditores em exercício no órgão exercem 

atividades que se enquadram na hipótese da dispensa do controle de frequência. 

Não por menos, a Advocacia-Geral da União, em Relatório Final acostado ao Processo 

de Sindicância nº 00406.000262/2007-96 (que deu origem à Nota Técnica nº 50/2008 da 

Corregedoria-Geral da Advocacia da União, acolhida pela Nota Técnica nº 11 do Advogado-

Geral da União), em fragmento reproduzido em decisão judicial do Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região, concluiu que: 

 

3. [...] os membros [...] da Advocacia da União estão sujeitos a um regime especial de 
dedicação integral (inciso I do art. 28 da Lei Complementar n. 73/93). [...] Ora, quem 
tem dedicação exclusiva não deve ter controle de horário, pois a equação se inverte: 
controla-se o horário de quem não tem obrigação de fazer mais do que o devido; quem 
tem que cumprir todo o devido (trabalho) de acordo com o atual estágio técnico e 
jurisprudencial, não importando data, hora e local, não pode se controlar horário, mas 
sim trabalho. [...] A partir do processo eletrônico então não se pode mais falar em 
assiduidade [...]. A pontualidade permanece, no sentido de cumprimento dos prazos 
judiciais ou administrativos, mas o comparecimento regular e frequente (leia-se: estar 
o dia inteiro presente, à disposição) à repartição desaparece. [...] A defesa da União 
será feita pelo advogado e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade. O advogado é 
que deverá se municiar de elementos para a defesa estejam eles onde estiverem. Se 
for necessário pesquisar numa biblioteca, que assim seja. Se for conveniente conhecer 
o local dos fatos, assim deve ser. E assim por diante. Não se pode compatibilizar, 
então, independência na atuação jurídico-processual com controle e horários e 
exigência de presença constante na repartição (BRASIL, 2012-b, p. 365). 

 

Com base no relatório suprarreferido, o órgão expediu uma sequência de atos que 

culminaram na dispensa do controle de frequência tradicional para os seus advogados públicos. 

O primeiro deles foi a Nota AGU/CGAU nº 51/2008, com trechos replicados abaixo: 

 

1. [...] o Advogado-Geral da União reconheceu que não comete falta disciplinar o 
advogado público que não registra os horários de entrada e saída [...] na tradicional 
“folha de ponto”. 2. A decisão [...] está em perfeita consonância com o disposto no 
Parecer GQ-24, vinculante, porque aprovado pelo Presidente da República. Nessa 
manifestação consta a seguinte menção: “A sujeição dos advogados servidores 
públicos federais à carga horária, por força de lei, não imprime convicção de que 
estejam compelidos a cumpri-la exclusivamente no recinto da repartição”. 3. A 
Corregedoria-Geral da União já decidiu conclusivamente [...] no seguinte sentido: “O 
Advogado da União, assim como o Procurador da Fazenda Nacional e o Procurador 
Federal, não convive com horário de trabalho fixo (ou inflexível), próprio de servidor 
público cujas funções não envolvem trabalho intelectual de pesquisa e produção de 
manifestações técnicas. [...] Importa, eis o aspecto efetivamente fundamental, o 
cumprimento da carga horária (e não, do horário de trabalho normal ou padrão) em 
favor do serviço jurídico desempenhado” (BRASIL, 2008-a, on-line). 
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Munida dos entendimentos em escopo, a Advocacia-Geral da União, por meio da 

Portaria Interministerial AGU/MF/BACEN nº 19/2009, disciplinou a folha de registro de 

atividades, relatório de periodicidade mensal destinado a externar as atividades funcionais 

praticadas por seus integrantes (BRASIL, 2009-b) e, logo depois, com a publicação da Instrução 

Normativa Conjunta CGAU/PGF nº 2/2009, declarou que “o preenchimento da folha de registro 

de atividades dispensa o registro de ponto” (BRASIL, 2009-e, on-line). Tal fato, inclusive, 

repercutiu seus efeitos aos Procuradores da Fazenda Nacional, servidores que fazem parte, 

juntamente com as autoridades fiscais da Receita Federal, da estrutura administrativa do 

Ministério da Economia, promovendo, assim, tratamento desigualitário no âmbito ministerial. 

A tese concebida sob a égide da AGU, justamente o órgão responsável pelo 

assessoramento jurídico da União, encontra total compatibilidade com as atribuições exercidas 

pelas autoridades fiscais da RFB, já que: a) a submissão dos Auditores a controles de frequência 

e a horários rígidos é, além de contraproducente e prejudicial à qualidade dos trabalhos, um 

desrespeito à condição jurídica de autoridade de Estado do cargo, desnaturando a singularidade 

do ofício e promovendo restrição indevida e incompatível à sua atuação; b) autoridades fiscais 

e integrantes da Advocacia-Geral da União encontram-se enquadrados no mesmo regime 

jurídico estabelecido pela Lei nº 8.112/1990 e, em consequência, à carga semanal de 40 horas 

de trabalho; c) a sujeição dos Auditores à carga horária aludida não determina que sejam 

compelidos a cumpri-la exclusivamente no recinto da repartição, face às atribuições intelectuais 

de pesquisa e produção de manifestações técnicas por eles exercidas; e d) a já mencionada Lei 

nº 11.890/2008 estabelece, de modo expresso, que os Auditores são impedidos de exercer, fora 

do horário de expediente, outra atividade potencialmente causadora de conflito de interesses, 

ou seja, estão amparados por regime de relativa dedicação exclusiva. 

Essas são as razões pelas quais o presente trabalho opina pelo impedimento à 

implementação do controle eletrônico de assiduidade nos moldes propostos pelo Ministério da 

Economia, bem como repudia a sujeição dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil a 

qualquer um dos controles de frequência estabelecidos no art. 6º do Decreto nº 1.590/1995 

(BRASIL, 1995). A fim de propor solução para o impasse, propõe-se a edição de ato normativo 

interno, a ser expedido pelo dirigente da Receita Federal, com o seguinte teor: 

“Art. 1º Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil com exercício na Secretaria 

Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) encontram-se enquadrados no regime jurídico 

específico estabelecido pela Lei nº 8.112, de 1990, e, em consequência, à carga semanal de 40 

(quarenta) horas de trabalho. 
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Art. 2º A sujeição dos Auditores-Fiscais da RFB à carga horária aludida no art. 1º não 

determina que sejam compelidos a cumpri-la exclusivamente no recinto da repartição, face às 

atribuições intelectuais de pesquisa e produção de manifestações técnicas por eles exercidas. 

§ 1º As autoridades referidas no caput estão dispensadas dos controles de assiduidade e 

pontualidade referidos no art. 6º do Decreto nº 1.590, de 1995, devendo preencher relatório de 

registro de atividades com periodicidade mensal, a ser entregue em formato digital. 

§ 2º A chefia imediata encaminhará mensalmente para a área de gestão de pessoas de 

sua unidade o ateste de recebimento dos relatórios de registro de atividades dos Auditores-

Fiscais da RFB envolvidos, para o devido registro da assiduidade. 

Art. 3º Compete aos titulares de unidades centrais e descentralizadas da RFB definir a 

forma de funcionamento de suas respectivas repartições, estabelecendo inclusive como se dará 

a distribuição das atividades inerentes à unidade, especialmente aquelas que demandem ou 

recomendem a presença física dos Auditores-Fiscais. 

Art. 4º Será adotado, como o documento de que trata o § 1º do art. 2º, o Relatório de 

Registro de Atividades das Autoridades Fiscais (RRAAF), cujas especificações serão definidas 

em ato conjunto da Subsecretaria de Fiscalização (Sufis), da Subsecretaria de Administração 

Aduaneira (Suana), da Subsecretaria de Tributação e Contencioso (Sutri), da Subsecretaria de 

Arrecadação, Cadastros e Atendimento (Suara), da Coordenação-Geral de Pesquisa e 

Investigação (Copei), da Coordenação-Geral de Auditoria Interna e Gestão de Riscos (Audit) e 

da Corregedoria (Coger). 

§ 1º O RRAAF será composto por módulos de forma a contemplar as particularidades 

de cada macroprocesso de trabalho em que atuem os Auditores-Fiscais da RFB. 

§ 2º A fim de conferir tratamento isonômico às autoridades referidas no parágrafo 

anterior, independentemente da área de atuação, os módulos do RRAAF deverão guardar 

compatibilidade mínima em forma, conteúdo e grau de detalhamento de informações prestadas. 

§ 3º O RRAAF deverá estar disponível aos Auditores-Fiscais da RFB no prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, prorrogável justificadamente por igual período. 

§ 4º Até que o RRAAF esteja devidamente disponível para acesso ou para os casos de 

indisponibilidade técnica do relatório ou inexistência de módulo compatível com as atribuições 

exercidas, os Auditores-Fiscais da RFB preencherão, em substituição e mantidos os mesmos 

efeitos legais, Relatório Simplificado de Registro de Atividades (RSRA). 

Art. 5º A lavratura do RRAAF ou do RSRA dispensam o Auditor-Fiscal, a contar da 

vigência desta Portaria, da entrega dos demais relatórios institucionais previamente instituídos 

no âmbito da RFB, em especial, mas sem limitar-se a eles, os descritos na sequência: 
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I - Registro de Horas Aplicadas nas Atividades de Pesquisa e Investigação (RHAPI), de 

que trata o art. 2º da Portaria Copei nº 4, de 2019; 

II - Relatório de Horas Aplicadas à Programação Fiscal (RHAPF), referido pelo art. 2º, 

inc. II, da Portaria Copes nº 33, de 2020; 

III - Relatório de Horas Aplicadas às Atividades Fiscais (RHAF), discriminado no art. 

2º da Portaria Sufis nº 11, de 2021; 

IV - Relatório de Horas do Monitoramento dos Maiores Contribuintes (RHMMC), 

regido pelo art. 4º da Portaria Comac nº 18, de 2021; 

V - Relatório Individual de Trabalho (RIT), mencionado no art. 2º, inc. X, da Portaria 

Conjunta Coana/Corad nº 57, de 2021; e 

VI - Formulário de Registro de Atividades (FRA) e Relatório de Horas Aplicadas 

(RHAP), previstos no art. 2º, incs. I e II, da Portaria Suara nº 13, de 2021. 

Art. 6º O regime de trabalho diferenciado ao qual estão submetidos os Auditores-Fiscais 

com exercício na RFB reputa-se incompatível, a partir da vigência da presente Portaria, com: 

I - a adesão ao programa de gestão regido pela Portaria RFB nº 68, de 2021 e pela 

Portaria RFB nº 2.383, de 2017; e 

II - o preenchimento do boletim semanal de que trata a Portaria RFB nº 84, de 2021.” 

Por fim, faz-se saber que, no que tange ao tema deste tópico, ao menos dois estados, 

textualmente, já conferem a suas autoridades fiscais a não sujeição aos controles usuais de 

assiduidade e pontualidade. Conforme o art. 23, inc. I, da Lei nº 13.266/1998, a frequência dos 

Auditores-Fiscais de Goiás, quando no exercício de suas atividades privativas, é apurada pela 

apresentação de relatório de atividade fiscal (GOIÁS, 1998). Além disso, nos termos do art. 25, 

§ 1º, da LC nº 62/2005, ressalvados os casos de atividade interna, as autoridades tributárias do 

Piauí ficam obrigadas exclusivamente à apresentação de relatório de atividade de fiscalização, 

estando dispensadas do cumprimento da jornada de trabalho (PIAUÍ, 2005). 

 

4.8 Aspectos dos Concursos Públicos 

 

Como regra geral, a Constituição Federal de 1988 preceitua que a investidura em cargo 

público depende de aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. O mesmo 

diploma, contudo, prescreve exceções, adstringindo a certos agentes públicos o provimento 

apenas via concurso de provas e títulos. Nos termos dos arts. 93 (inc. I), 129 (§ 3º), 131 (§ 2º), 

132, 134 (§ 1º), 206 (inc. V) e 236 (§ 3º), são eles: magistrados, membros do Ministério Público, 

advogados públicos, defensores públicos, docentes e tabeliães (BRASIL, 1988). 
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Na Receita Federal, o ingresso como Auditor-Fiscal segue a regra geral, facultando a 

adoção de concurso de provas ou provas e títulos (BRASIL, 2002-b). Tal dispositivo, contudo, 

afronta o art. 37, inc. II, da CF/1988, na medida em que desrespeita a adoção do critério de 

natureza e complexidade do cargo para a formatação do certame (BRASIL, 1988). Outros entes 

federativos, contudo, corrigem tal situação, estabelecendo reserva para provimento de suas 

autoridades fiscais somente por intermédio de concurso de provas e títulos. São eles: 

 

• Bahia - art. 8º da Lei nº 8.210/2002 (BAHIA, 2002); 

• Ceará - art. 153-A, § 3º, da Constituição do Estado (CEARÁ, 1989); 

• Espírito Santo - art. 8º da LC nº 737/2013 (ESPÍRITO SANTO, 2013); 

• Piauí - art. 12, § 2º, da LC nº 62/2005 (PIAUÍ, 2005); 

• Sergipe - art. 7º, § 1º, da LC nº 67/2001 (SERGIPE, 2001);  

• Belém/PA - art. 50 da Lei nº 9.154/2015 (BELÉM, 2015); 

• Campo Grande/MS - art. 18 da LC nº 101/2007 (CAMPO GRANDE, 2007); 

• Florianópolis/SC - art. 2º da LC nº 483/2014 (FLORIANÓPOLIS, 2014-a); e 

• São Luís/MA - art. 14 da Lei nº 6.033/2016 (SÃO LUÍS, 2016). 

 

Em adição, a restrição de ingresso apenas por concurso de provas e títulos também foi 

imposta para determinados cargos federais, a exemplo dos Delegados de Polícia Federal e dos 

Peritos Criminais Federais (BRASIL, 1996-a), dos Policiais Rodoviários Federais (BRASIL, 

1998-b) e dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (BRASIL, 1989). 

Assim, constata-se que há necessidade, pela motivação exposta, da fixação de concurso público 

de provas e títulos como requisito para o provimento como Auditor-Fiscal da Receita Federal. 

No tocante à formação universitária necessária para ingresso nos cargos, os entes 

federativos também possuem interpretação destoante quanto à sua aplicação prática. Enquanto 

a União, acompanhada pelo Distrito Federal e outros estados e municípios, exige curso superior 

em nível de graduação, em qualquer área, para ser empossado como Auditor-Fiscal da Receita 

Federal do Brasil (BRASIL, 2002-b), outros entes adotam posicionamento diverso, a saber: 

 

• Rondônia, Boa Vista - RR, Florianópolis - SC, João Pessoa - PB, Palmas - TO e 

Vitória - ES: Formação em Direito, Economia, Contabilidade ou Administração 

(RONDÔNIA, 2002; BOA VISTA, 2003; FLORIANÓPOLIS, 2014-a; JOÃO 

PESSOA, 2012; PALMAS, 2009; VITÓRIA, 2006); 
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• Rio Grande do Sul: Formação em Direito, Economia, Contabilidade, Administração, 

Engenharias ou Tecnologia da Informação (RIO GRANDE DO SUL, 2010);  

• Porto Velho - RO: Formação em Direito, Economia, Contabilidade, Administração, 

Engenharias ou Informática (PORTO VELHO, 2004); 

• Bahia: Formação em Direito, Economia, Contabilidade, Administração, 

Engenharias, Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Informática ou 

Processamento de Dados (BAHIA, 2002); 

• Sergipe: Formação em Direito, Economia, Contabilidade, Administração, 

Engenharias, Estatística, Sistemas de Informação ou Ciência da Computação 

(SERGIPE, 2001); 

• Salvador - BA: Formação em Direito, Economia, Contabilidade, Administração, 

Engenharias, Ciência da Computação, Análise de Sistemas, Processamento de 

Dados, Informática, Arquitetura, Estatística ou Matemática (SALVADOR, 2014-a); 

• Tocantins: Formação em Direito, Economia, Contabilidade, Administração, 

Administração Pública, Sistemas de Informação ou Ciência da Computação 

(TOCANTINS, 2005); 

• Curitiba - PR: Formação em Direito, Economia, Contabilidade, Administração, 

Administração Pública, Gestão Pública, Gestão Tributária, Engenharia Civil, 

Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação, 

Ciência da Computação, Ciência da Informação, Computação ou Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas (CURITIBA, 2011); 

• Paraíba: Formação geral, com ciclo não inferior a quatro anos (PARAÍBA, 2007); 

• Rio de Janeiro: Formação geral, com ciclo não inferior a quatro anos ou 2.100 

horas/aula (RIO DE JANEIRO, 1990); e 

• Goiânia - GO, Porto Alegre - RS, Rio Branco - AC e São Paulo - SP: Formação geral, 

desde que Bacharelado ou Licenciatura (GOIÂNIA, 2018; PORTO ALEGRE, 2015; 

RIO BRANCO, 2017; SÃO PAULO, 2006). 

 

Extrai-se, das informações supracitadas, que 19 estados e municípios (35,19% do total) 

optaram por exigir curso superior específico - ou geral com restrições - como requisito para 

posse. Cotejando tais dados com a premissa desenvolvida por Bianco, Colbari e Silva Neto 

(2010) de que a diversidade de formações, sob o pretexto de enriquecer a carreira de Auditor-

Fiscal da Receita Federal do Brasil, também culmina em seu enfraquecimento, na medida em 
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que esvazia o sentimento de pertencimento a uma única categoria profissional, propõe-se, no 

âmbito da Lei Orgânica do Fisco ou mediante alteração legislativa no âmbito de cada ente, a 

uniformização no critério de ingresso. Considerando a predominância de tais formações na lista 

acima, sugere-se a implementação de graduação específica para ingresso nos cargos de Auditor-

Fiscal das Receitas Federal, Distrital, Estaduais e Municipais, circunscrita aos cursos de: a) 

Direito; b) Contabilidade; c) Economia e d) Administração (Geral e Pública). As provas 

previstas nos editais dos certames, além disso, devem passar a contemplar conhecimentos em 

nível de pós-graduação, melhor condizentes com as responsabilidades e prerrogativas das 

autoridades fiscais, espelhando o que ocorre com cargos do ciclo de gestão (BRASIL, 1998-a). 

Quanto à periodicidade dos concursos públicos, o quadro a seguir ilustra a questão. 

 

Quadro 6 - Últimos Certames por Ente Federativo 

Ente Federativo Último Concurso Público Realizado 
União Edital ESAF nº 18/2014 (BRASIL, 2014) 

Distrito Federal Edital SEEC nº 1/2019 (DISTRITO FEDERAL, 2019) 
Acre Edital SGA/SEFAZ nº 120/2009 (ACRE, 2009) 

Alagoas Edital SEFAZ nº 1/2021 (ALAGOAS, 2021) 
Amapá Edital GTAF nº 1/2010 (AMAPÁ, 2010) 

Amazonas Edital SEFAZ nº 1/2022 (AMAZONAS, 2022) 
Bahia Edital SAEB nº 1/2019 (BAHIA, 2019) 
Ceará Edital SEFAZ nº 1/2021 (CEARÁ, 2021) 

Espírito Santo Edital SGRH/SEFAZ nº 1/2021 (ESPÍRITO SANTO, 2021) 
Goiás Edital SEFAZ nº 1/2018 (GOIÁS, 2018) 

Maranhão Edital SEGEP nº 2/2016 (MARANHÃO, 2016) 
Mato Grosso Edital SEFAZ nº 1/2002 (MATO GROSSO, 2002) 

Mato Grosso do Sul Edital SAD/SEFAZ nº 1/2013 (MATO GROSSO DO SUL, 2013) 
Minas Gerais Edital SEPLAG/SEF/ESAF nº 2/2005 (MINAS GERAIS, 2005-b) 

Pará Edital SEAD/SEFA nº 1/2013 (PARÁ, 2013) 
Paraíba Edital SEAD/SER nº 4/2006 (PARAÍBA, 2006) 
Paraná Edital SEAP nº 95/2012 (PARANÁ, 2012) 

Pernambuco Edital PC SAD/SEFAZ nº 70/2014 (PERNAMBUCO, 2014) 
Piauí Edital SEFAZ S/N de 2014 (PIAUÍ, 2014) 

Rio de Janeiro Edital SEFAZ nº 7/2013 (RIO DE JANEIRO, 2013) 
Rio Grande do Norte Edital ESAF nº 71/2004 (RIO GRANDE DO NORTE, 2004) 
Rio Grande do Sul Edital SEFAZ nº 1/2018 (RIO GRANDE DO SUL, 2018) 

Rondônia Edital GCP/SEGEP nº 242/2017 (RONDÔNIA, 2017) 
Roraima Edital SEFAZ nº 1/2021 (RORAIMA, 2021) 

Santa Catarina Edital SEF/DIAT nº 1/2018 (SANTA CATARINA, 2018) 
São Paulo Edital DRH nº 1/2013 (SÃO PAULO, 2013) 
Sergipe Edital SEFAZ nº 1/2021 (SERGIPE, 2021) 

Tocantins Não Localizado 
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Ente Federativo Último Concurso Público Realizado 
Aracaju - SE Edital PMA nº 1/2020 (ARACAJU, 2020) 
Belém - PA Não Localizado 

Belo Horizonte - MG Edital SMFA nº 5/2021 (BELO HORIZONTE, 2021) 
Boa Vista - RR Edital PMBV nº 1/2004 (BOA VISTA, 2004) 

Campo Grande - MS Edital SMG nº 1/2019 (CAMPO GRANDE, 2019) 
Cuiabá - MT Edital PM/SMF nº 1/2016 (CUIABÁ, 2016) 
Curitiba - PR Edital SMRH nº 7/2019 (CURITIBA, 2019) 

Florianópolis - SC Edital SMA nº 3/2014 (FLORIANÓPOLIS, 2014-b) 
Fortaleza - CE Edital ESAF nº 13/2008 (FORTALEZA, 2008) 
Goiânia - GO Edital SEMAD nº 2/2015 (GOIÂNIA, 2015) 

João Pessoa - PB Não Localizado 
Macapá - AP Não Localizado 
Maceió - AL Edital SMF nº 1/2002 (MACEIÓ, 2002) 
Manaus - AM Edital SEMEF nº 1/2019 (MANAUS, 2019) 

Natal - RN Edital ESAF S/N de 2008 (NATAL, 2008) 
Palmas - TO Edital PMP nº 1/2014 (PALMAS, 2014) 

Porto Alegre - RS Edital CSI/DGPES/SMPG nº 115/2019 (PORTO ALEGRE, 2019) 
Porto Velho - RO Edital SEMAD nº 46/2009 (PORTO VELHO, 2009) 

Recife - PE Edital PCR nº 1/2014 (RECIFE, 2014) 
Rio Branco - AC Edital PMRB nº 1/2007 (RIO BRANCO, 2007) 

Rio de Janeiro - RJ Edital SMF nº 1/2010 (RIO DE JANEIRO, 2010) 
Salvador - BA Edital SEMGE nº 1/2014 (SALVADOR, 2014-b) 
São Luís - MA Edital SEMAD nº 1/2018 (SÃO LUÍS, 2018) 
São Paulo - SP Edital SEMPLA/SF nº 1/2014 (SÃO PAULO, 2014) 
Teresina - PI Edital SEMF nº 3/2016 (TERESINA, 2016) 
Vitória - ES Edital PMV nº 3/2007 (VITÓRIA, 2007) 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022). 

 

Dos 54 entes federativos envolvidos (União, Distrito Federal, 26 estados e 26 capitais), 

50 (92,59%) publicaram editais de concurso nos últimos 20 anos (2002-2022), 44 (81,48%) nos 

últimos 15 anos (2007-2022), 36 (dois terços do total, 66,67%) nos últimos 10 anos (2012-

2022) e 19 (35,18%) mais recentemente, no período de cinco anos (2017-2022). Verifica-se, 

assim, que boa parcela dos Fiscos repôs seus quadros funcionais na última década. 

O lançamento de editais seguiu, dos mais próximos para os mais distantes, a seguinte 

ordem: Amazonas (02/2022), Sergipe (12/2021), Belo Horizonte - MG (10/2021), Roraima 

(08/2021), Alagoas (07/2021), Espírito Santo (05/2021), Ceará (05/2021), Aracaju - SE 

(08/2020), Porto Alegre - RS (10/2019), Distrito Federal (09/2019), Campo Grande - MS 

(03/2019), Manaus - AM (02/2019), Curitiba - PR (02/2019), Bahia (02/2019), Rio Grande do 

Sul (09/2018), Goiás (06/2018), São Luís - MA (05/2018), Santa Catarina (2018), Rondônia 

(10/2017), Cuiabá - MT (01/2016), Maranhão (2016), Teresina - PI (2016), Goiânia - GO 
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(10/2015), Salvador - BA (09/2014), Recife - PE (07/2014), Pernambuco (07/2014), Palmas - 

TO (03/2014), União (03/2014), Florianópolis - SC (02/2014), Piauí (2014), São Paulo - SP 

(2014), Mato Grosso do Sul (10/2013), Pará (07/2013), Rio de Janeiro (2013), São Paulo 

(2013), Paraná (08/2012), Rio de Janeiro - RJ (07/2010), Amapá (01/2010), Porto Velho - RO 

(07/2009), Acre (06/2009), Natal - RN (05/2008), Fortaleza - CE (03/2008), Rio Branco - AC 

(07/2007), Vitória - ES (03/2007), Paraíba (2006), Minas Gerais (03/2005), Rio Grande do 

Norte (10/2004), Boa Vista - RR (03/2004), Mato Grosso (11/2002) e Maceió - AL (10/2002). 

Não foram localizados atos para os quatro entes que não realizaram concursos nos 

últimos 20 anos (Tocantins, Belém - PA, João Pessoa - PB e Macapá - AP), o que denota a 

possibilidade de esses nunca terem realizado provimento via concurso público, procedimento 

que passou a ser mandatório somente após a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). 

 

4.9 Prerrogativas Adicionais Residuais 

 

Diversos Fiscos asseguram às suas autoridades fiscais certas prerrogativas funcionais, a 

fim de reforçar a autonomia e independência durante o exercício de suas atribuições legais. 

Destacar-se-ão as prescritas abaixo: 

 

• Tomar ciência pessoal de atos e termos dos processos em que atuar. Confere-se tal 

direito aos Auditores-Fiscais do Paraná (PARANÁ, 2010), do Rio de Janeiro (RIO 

DE JANEIRO, 1990), de Rondônia (RONDÔNIA, 2002), de Roraima (RORAIMA, 

1994), de Sergipe (SERGIPE, 2001) e de Aracaju - SE (ARACAJU, 2014); 

• Em complemento à previsão acima, é também prerrogativa do Auditor-Fiscal 

representar e recorrer das decisões contrárias aos interesses da Fazenda, nos termos 

das normas de Sergipe (SERGIPE, 2001) e de Aracaju - SE (ARACAJU, 2014); 

• Possibilidade de examinar autos de processos administrativos tributários, findos ou 

em andamento, copiando peças e tomando apontamentos, com fulcro nas legislações 

do Pará (PARÁ, 2011) e de Belém - PA (BELÉM, 2015); 

• Gozar de inviolabilidade do teor de manifestações processuais ou procedimentos, nos 

limites de sua autonomia técnica, conforme normas do Pará (PARÁ, 2011), de Belém 

- PA (BELÉM, 2015) e de São Luís - MA (SÃO LUÍS, 2016); e 

• Ter sua prisão imediatamente comunicada ao dirigente do órgão, sob pena de 

responsabilidade do executor que deixar de fazê-lo. Tal direito é concedido aos 
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Auditores-Fiscais do Pará (PARÁ, 2011), Paraná (PARANÁ, 2010), Pernambuco 

(PERNAMBUCO, 2008) e Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 1990). 

 

Ademais, outros direitos e prerrogativas são conferidos, ainda que de forma pontual, a 

certas autoridades tributárias de determinados entes federativos, a exemplo de: 

 

• Novos ingressos na carreira somente devendo ocorrer na classe de Auditor 

Substituto, tal qual existe comumente nas carreiras jurídicas - art. 7º, § 1º, da LC nº 

67/2001 de Sergipe (SERGIPE, 2001); 

• Assento reservado na comissão do concurso ao representante da entidade sindical dos 

Auditores-Fiscais do ente federativo - art. 6º, § 2º, da LC nº 139/2006 de Cuiabá - 

MT (CUIABÁ, 2006); 

• Assento reservado na comissão do concurso ao representante da Ordem dos 

Advogados do ente federativo, escolhido pelo Governador em lista tríplice 

apresentada pela entidade - art. 14, § 4º, da LC nº 67/2001 (SERGIPE, 2001); 

• Acesso irrestrito às informações, dados e sistemas eletrônicos do Fisco, sem a 

necessidade de justificativa ou motivação, objetivando pesquisas e investigações em 

busca de indícios de ilícitos fiscais, observado o controle de acesso e o perfil do 

usuário - art. 9º, inc. III, da Lei nº 6.033/2016 de São Luís - MA (SÃO LUÍS, 2016); 

• Concessão de 60 dias de férias anuais, como ocorre atualmente com a magistratura 

(BRASIL, 1979-a) e o Ministério Público (BRASIL, 1993-b), e já vigorou para a 

Defensoria Pública da União (BRASIL, 1994-a) - art. 11-B da LC nº 35/2001 de 

Natal - RN (NATAL, 2001); e 

• Declaração de que as atividades exercidas pelas autoridades fiscais constituem 

atividade de risco - art. 22 da Lei nº 8.904/2010 de Goiânia - GO (GOIÂNIA, 2010). 

 

Além da desejável extensão dos direitos descritos acima aos Auditores-Fiscais da 

Receita Federal do Brasil, tem-se, em adição, um conjunto de garantias hoje somente aplicáveis 

às carreiras jurídicas que, caso implementadas às autoridades tributárias e aduaneiras da União, 

também reforçariam a prática de sua missão constitucional. São elas: 

 

• Vitaliciedade - aplicável aos magistrados (BRASIL, 1979-a) e membros do 

Ministério Público (BRASIL, 1993-b); 
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• Inamovibilidade - aplicável aos magistrados (BRASIL, 1979-a), membros do 

Ministério Público (BRASIL, 1993-b) e defensores públicos (BRASIL, 1994-a); 

• Ser considerado órgão da instituição à qual pertence - aplicável aos magistrados 

(BRASIL, 1979-a), membros do Ministério Público (BRASIL, 1993-b) e defensores 

públicos (BRASIL, 1994-a); 

• Ser considerado membro, ao invés de apenas servidor - aplicável aos magistrados 

(BRASIL, 1979-a), membros do Ministério Público (BRASIL, 1993-b), defensores 

públicos (BRASIL, 1994-a) e advogados públicos federais (BRASIL, 1993-a); 

• Ser ouvido como testemunha em dia, hora e local previamente ajustados com a 

autoridade competente - aplicável aos magistrados (BRASIL, 1979-a), membros do 

Ministério Público (BRASIL, 1993-b), defensores públicos (BRASIL, 1994-a) e 

advogados públicos federais (BRASIL, 2016-d); 

• Ser preso somente por ordem judicial escrita, salvo flagrante de crime inafiançável, 

caso em que será comunicado o dirigente do órgão - aplicável aos magistrados 

(BRASIL, 1979-a), membros do Ministério Público (BRASIL, 1993-b), defensores 

públicos (BRASIL, 1994-a) e advogados públicos federais (BRASIL, 2016-d); 

• Quando, em investigação, houver indício de prática de crime, a autoridade policial 

comunicará imediatamente o dirigente do órgão - aplicável aos magistrados 

(BRASIL, 1979-a), membros do Ministério Público (BRASIL, 1993-b), defensores 

públicos (BRASIL, 1994-a) e advogados públicos federais (BRASIL, 2016-d); e 

• Receber o mesmo tratamento jurídico e protocolar dispensado aos magistrados - 

aplicável aos membros do Ministério Público (BRASIL, 1993-b), defensores 

públicos (BRASIL, 1994-a), advogados públicos federais (BRASIL, 2016-d) e 

delegados de polícia (BRASIL, 2013-c). 

 

Duas dessas prerrogativas (quinta e sétima), inclusive, constavam originalmente no 

Projeto de Lei nº 5.864/2016, que resultou de acordo salarial firmado entre as entidades 

classistas dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e o Governo Federal em 2016. A 

pauta não remuneratória de tal acordo, contudo, foi desfigurada quando de sua tramitação no 

Congresso Nacional, o que ocasionou sua derrocada. Entretanto, sua oferta pela Administração 

demonstra a plena viabilidade da implementação das medidas no futuro (BRASIL, 2016-b). 
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5 CONCLUSÃO 

 

Encerra-se a presente monografia com a expectativa de que as propostas aqui elencadas 

possam contribuir com o fortalecimento da Administração Tributária e Aduaneira Federal, bem 

como com o resgate da autonomia e independência de suas autoridades fiscais. Aproveita-se o 

ensejo para retomar a problemática desenvolvida por Bianco, Colbari e Silva Neto (2010), que, 

em artigo publicado pela Fundação Getúlio Vargas, chegaram às seguintes conclusões: a) a 

identidade profissional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, replicando o que 

ocorre com outras categorias profissionais, está em processo constante de construção; b) as 

autoridades fiscais da Administração Tributária e Aduaneira da União enxergam a instituição 

menos como parceira de suas atividades e mais como um ente que quer mitigar a importância 

de seus trabalhos; e c) apesar de ostentarem a mesma denominação e estarem abarcados em um 

único cargo, os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil são dotados de uma diversidade 

ímpar que, se, por um lado, enriquece a carreira, por outro, enfraquece o sentimento de 

pertencimento a uma única categoria profissional. 

Destaca-se, ainda, a ampla pesquisa conduzida com o fito de mapear percepções, 

demandas e significados compartilhados pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil 

sobre a identidade profissional e as condições de exercício do cargo, cujos resultados 

corroboram as percepções dos autores supramencionados e conferem robustez às proposituras 

trazidas neste trabalho (SINDIFISCO NACIONAL; PSYCH, 2021). São eles: 

 

• A carreira dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil é rica e diversa, com 

origem remontando aos tempos do Império, tendo passado por diversas fases e 

mudanças, de forma que é muito mais antiga do que a própria instituição que a abriga; 

• 74,42% dos Auditores concentram sua primeira graduação em apenas cinco cursos: 

Engenharias (22,06%), Administração (15,74%), Contabilidade (15,26%), Economia 

(11,18%) e Direito (10,18%). Quanto à segunda graduação, três são as formações 

majoritárias: Direito (57,89%), Contabilidade (14,90%) e Administração (12,61%); 

• Pautas como o fortalecimento da autoridade do cargo, a promulgação da Lei Orgânica 

do Fisco, a desconcentração do poder decisório, a estrutura da carreira e a revisão das 

métricas foram elencadas como prioritárias por, respectivamente, 59,89%, 48,06%, 

38,35%, 25,32% e 20,31% dos respondentes; 
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• Com relação aos índices atrelados às atividades realizadas, 45,14% dos Auditores-

Fiscais julgam que não estão dimensionados adequadamente e 41,38% acreditam que 

a quantidade de controles de produtividade no órgão é excessiva; 

• No tocante ao tempo gasto com atividades acessórias ou preparatórias em 

contraponto às atividades privativas do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal 

do Brasil, na maioria dos estratos estimou-se a proporção aproximada de 60% para 

atividades privativas contra 40% de atividades acessórias ou preparatórias, o que 

representa um investimento e dedicação expressivos das autoridades fiscais nas 

atividades de apoio, sem qualquer cunho decisório; 

• 73,07% dos Auditores-Fiscais se sentem desconfortáveis ao presenciar norma 

infralegal que estabeleça que determinada decisão deva ser tomada pelo titular da 

unidade, em infringência aos comandos constitucionais e legais, e gostariam que 

houvesse a devolução do poder decisório às autoridades fiscais; 

• 60,14% dos Auditores acreditam que servidores auxiliares devem compor equipes de 

apoio, efetuando pesquisas e anexando-as aos processos na atividade de instrução, a 

fim de que a autoridade fiscal se concentre em suas atribuições privativas; 

• 81,42% dos Auditores-Fiscais julgam correto que devem exercer exclusivamente as 

atividades-fim, desde que as diretrizes do órgão assegurem a preponderância destas 

sobre as atividades-meio ou, caso não seja garantida tal preponderância, acreditam 

que os Auditores devem exercer as chefias regionais e nacionais das atividades-meio. 

73,76% dos respondentes acreditam que os setores responsáveis pelas atividades-

meio não devem ter a mesma importância dos setores responsáveis pelas atividades-

fim na estrutura da Receita Federal; 

• 70,31% e 45,92% dos respondentes sinalizam que a RFB necessita de mais 

Assistentes Técnico-Administrativos e Analistas-Tributários, respectivamente; e 

• 80,51% dos Auditores consideram que haveria significativa valorização da carreira 

caso os cargos de chefia da Receita Federal incorporassem o termo “Auditor-Fiscal” 

em sua designação (o que levaria a expressões como “Auditor-Fiscal Seccional”, em 

vez de Delegado; “Auditor-Fiscal Regional”, no lugar de Superintendente; “Auditor-

Fiscal Geral”, em vez de Secretário etc.). 77,02% dos Auditores acreditam que 

haveria significativa valorização institucional, caso as unidades da instituição fossem 

nomeadas de acordo com a autoridade do órgão (Auditorias da Receita Federal). 
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Ademais, não há dúvida de que as carreiras típicas de Estado, essenciais ao serviço 

público e à existência da sociedade organizada, são responsáveis pelas atividades que requerem 

maior capacitação e concentração na área pública, sobretudo as que militam nos campos da 

auditoria, gestão e assessoria jurídica (PEREIRA, 2004). Hoje, a carreira de Auditor-Fiscal da 

Receita Federal do Brasil é ampla, tendo incorporado diversas funções exercidas historicamente 

por vários outros cargos esparsos, o que ampliou a atuação dos seus membros e, por 

conseguinte, a heterogeneidade das atribuições e práticas de trabalho. Não obstante a existência 

de tal incremento de poder estatal nas mãos do cargo, a estrutura da Receita Federal segue 

altamente verticalizada e hierarquizada (CAVALCANTE; LOTTA, 2015). Isso provoca um 

efeito colateral deletério: apesar de os Auditores-Fiscais serem os integrantes da carreira que 

efetivamente fornece os quadros para os postos mais elevados da Receita Federal, ou seja, 

detêm o monopólio de cargos em comissão em sua área de atuação, tal fato não atinge os níveis 

mais elevados (acima de Secretário e, ocasionalmente, até a própria titularidade do órgão, que 

já foi mais de uma vez exercida por integrantes estranhos à instituição). Nesse sentido, pode-se 

afirmar que a carreira não é fonte natural de poder, isto é, ela, isoladamente, não confere aos 

seus membros acesso automático aos cargos do topo do Poder Executivo Federal, senão quando 

associada a critérios políticos (LOUREIRO; ABRUCIO; ROSA, 1998). 

Somente será possível extirpar o modelo patrimonialista da Administração Pública, 

voltado para o benefício de poucos em prejuízo da coletividade e que ainda se faz presente 

atualmente em muitos órgãos públicos (REK, 2014), quando efetivamente houver dotação de 

um aparelho de Estado forte e com carreiras livres de injunções políticas. Nesse contexto, as 

autoridades fiscais, responsáveis justamente por arrecadar as somas necessárias ao custeio da 

máquina pública, revestem-se de condição especial dentro do referido processo de valorização 

e resgate de autonomia e independência. Jaz aí a essência das propostas formuladas no âmbito 

deste estudo, que podem ser resumidas no rol inserido a seguir: 

 

• Inclusão, na Constituição Federal de 1988, de capítulo próprio, estabelecendo 

instruções básicas de estruturação das Administrações Tributárias dos entes 

federativos e atribuições de suas autoridades fiscais;  

• Edição de uma Lei Orgânica do Fisco, que trate do regime jurídico atinente às 

autoridades fiscais e do funcionamento das Administrações Tributárias em nível 

nacional, expressamente declarando a autonomia técnica e independência funcional 

dos Auditores-Fiscais; 
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• Redesignação das autoridades fiscais dos entes federativos, para que passem a ser 

denominadas “Auditor-Fiscal da Receita Federal, Distrital, Estadual ou Municipal”, 

conforme o caso; 

• Modernização das nomenclaturas dos diversos cargos e funções de confiança da 

Receita Federal, bem como das unidades e divisões administrativas que titularizam; 

• Reestruturação do quantitativo de Adidos Tributários e Aduaneiros, assim como 

alteração do cálculo da retribuição das autoridades e servidores de apoio no exterior; 

• Reserva do encargo de dirigente máximo da Receita Federal exclusivamente aos 

Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil de Classe Especial; 

• Reserva, às autoridades fiscais, de todos os cargos de confiança abrangidos pelos 

códigos DAS e FCPE 1 ou superior, além das FG 1 a 3 que estejam atreladas às áreas 

de atuação privativas do cargo de Auditor-Fiscal; 

• Readequação do Regimento Interno da Receita Federal, a fim de reduzir a quantidade 

de chefias e promover a preponderância da atividade-fim sobre a atividade-meio; 

• Instituição do Conselho Superior das Autoridades Fiscais; 

• Devolução, aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, das atuais 394 

competências concentradas ilegalmente em ocupantes de cargos de confiança; 

• Promoção da “inversão da pirâmide” no órgão, reduzindo o quantitativo de 

autoridades fiscais e ampliando sobremaneira o número de servidores de apoio; 

• Estruturação de equipes de fiscalização presididas por Auditores-Fiscais e dotadas 

de recursos humanos destinados às atividades auxiliares; 

• Remodelação da estrutura física do órgão, a fim de alocar as autoridades fiscais em 

gabinetes (salas individuais) e os servidores de apoio em escritórios de plano aberto; 

• Fim da sujeição das autoridades fiscais aos controles usuais de assiduidade e 

pontualidade, reservando a elas rito próprio de comprovação de frequência; 

• Fixação de concurso público de provas e títulos como requisito para provimento na 

carreira de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil; 

• Implementação de graduação específica para ingresso como autoridade fiscal, 

circunscrita aos cursos de Direito, Contabilidade, Economia e Administração; 

• Reformulação das provas previstas nos editais dos certames, para que passem a 

contemplar conhecimentos em nível de pós-graduação; e 

• Definição de diversas prerrogativas, garantias e direitos adicionais, a fim de reforçar 

a autonomia técnica e a independência funcional das autoridades fiscais. 
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