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Brasília, 16 de setembro de 2022 
 
Ofício PR 263/2022 
 

 
Ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil 
Julio Cesar Vieira Gomes 
Secretário Especial da Receita Federal do Brasil 
Brasília - DF 
 
Assunto: Processo nº 18220.101302/2022-99 

 

Senhor Auditor-Fiscal, 

 

O Sindifisco Nacional, entidade representativa dos Auditores-Fiscais da Receita 
Federal do Brasil, dirige-se com o objetivo de apresentar resposta ao Ofício SEI nº 
230931/2022/ME e ao Ofício SEI nº 234570/2022/ME, que tratam da proposta de mudança 
no Decreto nº 6.641/2008, assunto sensível às autoridades fiscais. 

 

Em complemento ao documento encaminhado previamente, envia-se a presente 
proposta de Decreto, que versa sobre os seguintes temas: a) atribuições dos Auditores-
Fiscais e Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil; b) regulamentação da 
precedência constitucional das autoridades fiscais; c) prerrogativas dos Auditores-Fiscais da 
Receita Federal do Brasil; d) criação do Conselho Superior da Administração Tributária e 
Aduaneira da União; e) criação da Escola Superior da Administração Tributária e Aduaneira 
da União; e f) renomeação de unidades e cargos de confiança da Secretaria Especial da 
Receita Federal do Brasil. 

 

Como já externado em momento anterior, a proposta das atribuições foi examinada e 
aprovada pelo Conselho de Delegados Sindicais do Sindifisco Nacional. As demais 
proposituras, sobretudo no que tange à regulamentação da precedência do cargo, às 
prerrogativas das autoridades fiscais e à nova denominação das unidades e cargos de 
confiança encontra lastro em posição majoritária da categoria, que foi objeto de resposta à 
Pesquisa Auditor em Foco publicada no ano passado, bem como de relatório de Grupo de 
Trabalho acerca da reforma administrativa do órgão, aprovado pelo CDS de 05/2019. 

 

 

Cordialmente, 

 
 

 
Isac Moreno Falcão Santos 

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil 
Presidente do Sindifisco Nacional 

 



DECRETO Nº XX, DE XX DE XXXXXXXX DE 2022 
 

Regulamenta as atribuições dos Auditores-Fiscais 
e Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, 
e dá outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea 
“a”, da Constituição, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Ficam regulamentadas, na forma deste Decreto, as atribuições dos cargos de Auditor-Fiscal da 
Receita Federal do Brasil e de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil. 
 
Parágrafo único. Resguardadas as atividades elencadas no inciso I do artigo 2º deste Decreto, o 
Secretário Especial da Receita Federal do Brasil poderá dispor sobre o detalhamento das atribuições 
dos cargos de que trata o caput. 
 
Art. 2º Compete aos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, na qualidade 
de autoridades administrativas, tributárias e aduaneiras da União: 
 
I - em caráter privativo: 
 
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições; 
 
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo fiscal, bem como em 
processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e contribuições e de reconhecimento 
de benefícios fiscais; 
 
c) presidir e executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação 
específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de mercadorias, bens, 
valores, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados; 
 
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos, entidades, fundos e 
demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código 
Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo diploma legal; 
 
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da legislação tributária; e 
 
f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte; e 
 
II - em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência da Secretaria Especial da 
Receita Federal do Brasil, desde que guardem compatibilidade com o nível elevado de 
responsabilidade do cargo, especialmente as relacionadas com as funções de coordenação, chefia e 
supervisão. 
 
Art. 3º Incumbe aos ocupantes do cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil, 
resguardadas as competências privativas referidas no inciso I do art. 2º: 
 
I - exercer atividades de natureza técnica, acessórias ou preparatórias ao exercício das competências 
privativas dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil; 
 
II - atuar no exame de matérias e processos administrativos, ressalvado o disposto na alínea “b” do 
inciso I do art. 2º; e 
 
III - em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência da Secretaria Especial da 
Receita Federal do Brasil. 
 
§ 1º O disposto no inciso I do caput compreende, especialmente, as seguintes incumbências, a serem 
exercidas sob a supervisão de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil: 



I - executar atividades procedimentais de controle físico aduaneiro sobre a movimentação de veículos, 
cargas e bens, bem como de pessoas em áreas e recintos sob controle aduaneiro, inclusive: 
 
a) proceder a buscas em veículos, necessárias para prevenir e reprimir a ocorrência de infração à 
legislação aduaneira; 
 
b) verificar a aplicação de medidas de controle e segurança em recintos, veículos e cargas sob controle 
aduaneiro, tais como dispositivo de monitoramento remoto, rastreamento e lacração; 
 
c) selecionar, na zona primária, viajantes para a fiscalização de bagagem acompanhada; e 
 
d) selecionar objetos na fiscalização de encomendas postais e remessas despachadas no regime de 
tributação simplificada; 
 
II - realizar verificação física de mercadorias e bens, em conferência aduaneira ou atividades relativas 
à vigilância e repressão; 
 
III - proceder à retenção de mercadorias com indício de infração à legislação aduaneira, com vistas a 
eventual processo de perdimento; 
 
IV - proceder, em conferência aduaneira, à retenção de mercadorias suspeitas de contrafação para fins 
de ulterior notificação do titular da marca; 
 
V - proceder à retenção, no ingresso no País ou na saída deste, de moeda em condição irregular, com 
vistas a eventual processo de perdimento; 
 
VI - inspecionar requisitos técnicos e operacionais para o alfandegamento de locais e recintos e, em 
caso de descumprimento verificado durante avaliação periódica, lavrar o respectivo termo de 
constatação; 
 
VII - executar atividades procedimentais relativas ao Programa Brasileiro de Operador Econômico 
Autorizado; 
 
VIII - verificar a aplicação de lacres, exceto nas hipóteses previstas no art. 36 da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996; 
 
IX - exercer atividades procedimentais de pesquisa e investigação em matérias tributárias e aduaneiras, 
ressalvada a emissão de relatórios conclusivos; 
 
X - executar atividades preparatórias e acessórias à programação e execução da fiscalização, inclusive 
efetuando as diligências determinadas pela autoridade fiscal, exceto na hipótese prevista no art. 20 do 
Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; 
 
XI - executar atividades preparatórias e acessórias de gestão de riscos tributários e aduaneiros; 
 
XII - executar atividades de garantia do crédito tributário e de monitoramento patrimonial, ressalvadas 
as atividades de lavratura, alteração ou cancelamento do Termo de Arrolamento de Bens e Direitos; 
 
XIII - realizar análise preparatória em procedimentos de revisão de obrigações acessórias, inclusive 
mediante elaboração de relatórios; 
 
XIV - efetuar análise preparatória dos pedidos de restituição ou compensação de tributos e 
reconhecimento de benefícios fiscais, bem como, em relação a essas matérias, executar 
procedimentos decorrentes da decisão administrativa expedida por Auditor-Fiscal da Receita Federal 
do Brasil; 
 
XV - executar atividades procedimentais de controle relativas à fruição de benefícios fiscais; 
 
XVI - lavrar termo de revelia e perempção; 
 



XVII - efetuar o controle e a cobrança do crédito tributário, inclusive o sub judice; 
 
XVIII - efetuar a revisão de cobrança de créditos tributários, a pedido do contribuinte ou no interesse 
da Administração, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, exceto os casos que tenham por objeto 
a revisão: 
 
a) do lançamento ou da declaração; 
 
b) de crédito tributário em decorrência de prescrição; ou 
 
c) exclusivamente de juros ou multa de mora; e 
 
XIX - executar atividades procedimentais de ciência pessoal do sujeito passivo. 
 
§ 2º As atividades descritas nos incisos I a XIX do parágrafo anterior serão consubstanciadas em termos 
próprios, lavrados pelo servidor executante, nos moldes de ato específico editado pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil. 
 
Art. 4º Os ocupantes do cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil, em caráter geral, 
poderão ainda exercer atribuições inespecíficas, desde que inerentes às competências da Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil, em especial: 
 
I - executar atividades pertinentes às áreas de programação e de execução orçamentária e financeira, 
contabilidade, licitação e contratos, material, patrimônio, recursos humanos e serviços gerais; 
 
II - executar atividades na área de informática, inclusive as relativas à prospecção, avaliação, 
internalização e disseminação de novas tecnologias e metodologias; 
 
III - executar procedimentos que garantam a integridade, a segurança e o acesso aos dados e às 
informações da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; 
 
IV - atuar nas auditorias internas das atividades dos sistemas operacionais da Secretaria Especial da 
Receita Federal do Brasil; e 
 
V - integrar comissão de processo administrativo disciplinar, exceto quando o acusado ou indiciado for 
ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. 
 
Art. 5º Os servidores e empregados públicos em exercício na Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil, não integrantes dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil ou de Analista 
Tributário da Receita Federal do Brasil, poderão executar atividades técnicas, administrativas, 
logísticas e de atendimento inerentes às competências do órgão, observada a legislação própria de 
cada cargo e resguardadas as atribuições especificadas neste Decreto. 
 
Art. 6º Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, na qualidade de servidores fiscais da 
Administração Fazendária Federal, gozam de precedência sobre os demais órgãos ou autoridades 
públicas, dentro de sua área de competência e jurisdição. 
 
Parágrafo único. A precedência referida no caput implica em: 
 
I - primazia, legalmente assegurada ao presidente do procedimento fiscal, para apuração e lançamento 
do crédito tributário, não devendo sua atividade ser obstaculizada, nem serem criados artifícios ou 
embaraços ao pleno exercício de suas atribuições; 
 
II - prerrogativa para examinar, preferencialmente, livros, documentos, arquivos magnéticos, 
mercadorias, bens e outros objetos de interesse fiscal, quando convergirem ou conflitarem ações ou 
processos administrativos conjuntos, concomitantes ou concorrentes entre órgãos ou autoridades do 
Poder Público; 
 
III - obrigação, por parte dos demais órgãos ou autoridades, de prestar auxílio imediato, sempre que 
requisitado, disponibilizando pessoas, equipamentos ou instalações necessários à ação fiscal; 



IV - obrigatoriedade de prestação de informação, pelos órgãos ou autoridades competentes, acerca de 
fatos e desdobramentos resultantes de investigações realizadas pelo Poder Público ou elementos 
constantes em bancos de dados, quando envolverem assunto de natureza ou interesse fiscal; e 
 
V - competência para disciplinar a entrada, a permanência, a movimentação e a saída de pessoas, 
veículos, unidades de carga e mercadorias nas áreas de portos, aeroportos, pontos de fronteira e 
recintos alfandegados, bem como em outras áreas nas quais se autorize carga e descarga de 
mercadorias, ou embarque e desembarque de viajantes, procedentes do exterior ou a ele destinados, 
no que interessar à Fazenda Nacional, sem prejuízo das atribuições de outros órgãos ou autoridades, 
desde que observado o regramento imposto pelas autoridades aduaneiras. 
 
Art. 7º São prerrogativas dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, no exercício de suas 
competências, sem prejuízo daquelas previstas em outras normas: 
 
I - possuir autonomia técnica e independência funcional no desempenho de suas atribuições, com livre 
convencimento na apreciação dos elementos materiais sob apreciação em auditoria fiscal, indicando 
em suas decisões as razões da formação de seu convencimento; 
 
II - requisitar auxílio de força policial; 
 
III - gozar, em razão de serviço, de ingresso e trânsito livres em qualquer recinto público ou privado, 
mediante a apresentação da identidade funcional, para examinar mercadorias, bens, livros e arquivos, 
eletrônicos ou não, com efeitos comerciais ou fiscais, bem como outros elementos que julgar 
necessários ao desenvolvimento da ação fiscal ou ao desempenho de suas atribuições, podendo 
proceder à sua apreensão, retenção ou lacração, respeitados os direitos e garantias individuais; 
 
IV - intimar todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, incluindo órgãos ou autoridades 
públicas, a apresentar as informações, os esclarecimentos e os documentos exigidos, no interesse da 
fiscalização tributária e aduaneira; 
 
V - acessar de forma irrestrita, por intermédio de perfil de usuário único e exclusivo ao cargo, as 
informações, dados e sistemas eletrônicos da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, sem 
necessidade de prévia autorização, objetivando pesquisas e investigações em busca de indícios de 
ilícitos fiscais, observado o controle e monitoramento de acesso; e 
 
VI - usar as insígnias privativas do cargo. 
 
Parágrafo único. A carteira de identidade funcional dos ocupantes do cargo de que trata o caput é válida 
como documento de identidade para todos os fins legais e tem fé pública em todo o território nacional. 
 
Art. 8º Fica criado o Conselho Superior da Administração Tributária e Aduaneira da União, entidade 
consultiva e deliberativa sobre as questões relacionadas às funções institucionais da Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil, possuindo a seguinte composição: 
 
I - três Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil estáveis indicados pelo Secretário Especial da 
Receita Federal do Brasil; e 
 
II - seis Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil estáveis eleitos pelo voto direto, plurinominal e 
secreto de seus pares. 
 
§ 1º O Conselho Superior da Administração Tributária e Aduaneira da União reunir-se-á, 
ordinariamente, uma vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que necessário. 
 
§ 2º Todos os membros do Conselho Superior da Administração Tributária e Aduaneira da União têm 
direito a voto, cabendo ao Presidente, eleito por seus pares, o de desempate. 
 
§ 3º O mandato dos membros do Conselho Superior da Administração Tributária e Aduaneira da União 
é de dois anos, admitida, por indicação ou votação, uma única recondução. 
 



§ 4º O mandato do Presidente do Conselho Superior da Administração Tributária e Aduaneira da União 
é de um ano, não admitida recondução. 
 
§ 5º É requisito para cumprimento dos mandatos de que tratam os §§ 3º e 4º estar em efetivo exercício 
na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 
 
§ 6º Os membros do Conselho Superior da Administração Tributária e Aduaneira da União serão 
nomeados por ato do Secretário Especial da Receita Federal do Brasil. 
 
§ 7º O Conselho Superior da Administração Tributária e Aduaneira da União integrará a estrutura da 
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, ficando vinculado ao Gabinete do Secretário Especial 
da Receita Federal do Brasil. 
 
§ 8º As atividades técnico-administrativas do Conselho Superior da Administração Tributária e 
Aduaneira da União serão exercidas por sua Secretaria Executiva, composta de servidores de apoio e 
coordenada por um Secretário Executivo, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, indicado pelo 
Presidente. 
 
Art. 9º Compete ao Conselho Superior da Administração Tributária e Aduaneira da União: 
 
I - elaborar e aprovar seu Regimento Interno e alterações; 
 
II - zelar pela respeitabilidade e credibilidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, 
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; 
 
III - avaliar as medidas necessárias ao funcionamento regular da Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil, inclusive no que tange ao acompanhamento do trabalho de seu corpo funcional, a fim de 
assegurar a plena consecução de seus fins, bem como propor os ajustes necessários; 
 
IV - manifestar-se, com poder de veto, sobre alterações substanciais na organização e estrutura da 
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como no tocante a novos projetos que impactem 
significativamente a atuação institucional; 
 
V - manifestar-se, resolutivamente, sobre conflitos entre atos da Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil e as competências de suas autoridades fiscais, exarando orientações, diretivas e 
procedimentos, bem como indicando as medidas necessárias ao seu disciplinamento; 
 
VI - propor e organizar os concursos de ingresso ao cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do 
Brasil; 
 
VII - avaliar a aplicação da Política de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas no âmbito da 
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, abrangendo, inclusive, a formatação do curso de 
formação das autoridades fiscais; e 
 
VIII - manifestar-se, com poder de veto, sobre propostas de remoção de ofício de integrante do cargo 
de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, quando provocado. 
 
Art. 10. Fica criada a Escola Superior da Administração Tributária e Aduaneira da União, integrante da 
estrutura da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e diretamente subordinada ao Secretário 
Especial da Receita Federal do Brasil, com sede em Brasília, Distrito Federal. 
 
Parágrafo único. A Escola Superior da Administração Tributária e Aduaneira da União será 
administrada por: 
 
I - um Auditor-Diretor designado pelo Secretário Especial da Receita Federal do Brasil; 
 
II - um Conselho de Administração, composto dos seguintes membros: 
 



a) o Auditor-Diretor da Escola Superior da Administração Tributária e Aduaneira da União, na qualidade 
de Presidente; 
 
b) o Auditor-Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas da Secretaria Especial da Receita Federal do 
Brasil, na qualidade de Vice-Presidente; 
 
c) o Auditor-Coordenador de Cursos da Escola Superior da Administração Tributária e Aduaneira da 
União; e 
 
d) 4 (quatro) representantes com exercício na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, 
indicados pelo Secretário Especial da Receita Federal do Brasil; 
 
III - 3 (três) Coordenações, dirigida cada qual por um Auditor-Coordenador: 
 
a) Coordenação de Cursos; 
 
b) Coordenação de Atividade Especiais; e 
 
c) Coordenação Administrativa. 
 
Art. 11. A Escola Superior da Administração Tributária e Aduaneira da União tem por finalidade: 
 
I - ministrar, em sua sede, o curso de formação inicial presencial dirigido aos Auditores-Fiscais da 
Receita Federal do Brasil e demais cargos do órgão recém-empossados; 
 
II - participar da elaboração e aplicar a Política de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas no 
âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, promovendo programa de treinamento 
sistemático, progressivo e ajustado às necessidades do órgão em suas diversas áreas de atuação, 
inclusive ministrando cursos de pós-graduação; 
 
III - executar projetos e atividades de capacitação que venham a ser convencionados com órgãos 
nacionais e internacionais; 
 
IV - propor e organizar os concursos de ingresso aos cargos da Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil, à exceção dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil; 
 
V - formatar o curso de formação dos cargos da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, à 
exceção dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil; e 
 
VI - executar outros projetos que venham a ser determinados pelo Secretário Especial da Receita 
Federal do Brasil. 
 
§ 1º A Escola Superior da Administração Tributária e Aduaneira da União poderá desenvolver suas 
atividades regionais por intermédio de unidades subsidiárias denominadas Núcleos Avançados. 
 
§ 2º Os serviços prestados pela Escola Superior da Administração Tributária e Aduaneira da União, em 
virtude de convênio, acordo ou ajuste, poderão ser remunerados pelos órgãos beneficiados. 
 
§ 3º O Secretário Especial da Receita Federal do Brasil baixará o Regimento Interno da Escola Superior 
da Administração Tributária e Aduaneira da União dentro do prazo de 90 (noventa) dias a partir da 
publicação deste Decreto. 
 
Art. 12. Fica revogada a alínea “b” do inciso VI do § 1º do art. 1º do Anexo I do Decreto nº 10.369, de 
22 de maio de 2020. 
 
Art. 13. O Anexo I ao Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
 
“Art. 2º ............................ 
 



..................................... 
 
II - ................................ 
 
..................................... 
 
c) .................................. 
 
1. Diretoria de Arrecadação, Cadastros e Atendimento; 
 
2. Diretoria de Tributação e Contencioso; 
 
3. Diretoria de Fiscalização; 
 
4. Diretoria de Administração Aduaneira; e 
 
5. Diretoria de Gestão Corporativa. 
 
..................................... 
 
Art. 66. À Diretoria de Arrecadação, Cadastros e Atendimento compete planejar, coordenar e 
supervisionar as atividades de: 
 
..................................... 
 
Art. 67. À Diretoria de Tributação e Contencioso compete: 
 
..................................... 
 
III - supervisionar as atividades dos Conselhos de Julgamento da Receita Federal. 
 
..................................... 
 
Art. 68. À Diretoria de Fiscalização compete avaliar, direcionar e monitorar, no âmbito da Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil, as atividades relativas: 
 
..................................... 
 
Art. 69. À Diretoria de Administração Aduaneira compete: 
 
..................................... 
 
Art. 70. À Diretoria de Gestão Corporativa compete avaliar, direcionar e monitorar, no âmbito da 
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, as atividades relativas:” 
 
Art. 14. O Anexo II ao Decreto nº 9.745, de 2019, passa a vigorar com as alterações constantes do 
Anexo Único a este Decreto. 
 
Art. 15. Ficam revogados os seguintes dispositivos do Anexo I ao Decreto nº 9.745, de 2019: 
 
I - os subitens 1.1 a 1.5 do item 1 da alínea “c” do inciso II do art. 2º; e 
 
II - o art. 64. 
 
Art. 16. O Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 
“Art. 6º ............................ 
 
..................................... 
 



§ 7º ................................ 
 
..................................... 
 
f) de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.” 
 
Art. 17. O Ministério da Economia deverá, no prazo de até 90 (noventa) dias após a vigência deste 
Decreto, implementar o aqui exposto, por intermédio de alteração no Regimento Interno da Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil. 
 
Parágrafo único. Ao promover a alteração de que trata o caput, incumbe ao Ministério da Economia 
assegurar a preponderância da atividade-fim sobre a atividade-meio nas unidades descentralizadas do 
órgão, sobretudo no tocante à distribuição dos cargos em comissão e funções de confiança. 
 
Art. 18. Compete à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, no prazo de até 90 (noventa) dias 
após a vigência da alteração de seu Regimento Interno, readequar seus atos internos de modo a 
contemplar as novas nomenclaturas de cargos em comissão, funções de confiança e unidades. 
 
Art. 19. São privativos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil os cargos em comissão e funções 
de confiança de Secretário Especial Adjunto, Auditor-Diretor, Auditor-Coordenador-Geral, Auditor-
Coordenador, Auditor-Regional, Auditor-Regional Adjunto, Auditor-Chefe, Auditor-Chefe Adjunto, 
Corregedor, Corregedor Adjunto e Ouvidor. 
 
Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 

ANEXO ÚNICO 
 

“a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA 
DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA: 
 
..................................... 



SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1 Secretário Especial NE

2 Secretário Especial Adjunto DAS 101.6

1 Auditor-Diretor DAS 103.5

2 Auditor-Coordenador-Geral DAS 102.4

Gabinete 1 Auditor-Diretor DAS 103.5

2 Auditor-Chefe DAS 102.2

Divisão 1 Auditor-Chefe FCPE 101.2

Equipe 3 Chefe FG-1

Ouvidoria 1 Ouvidor DAS 101.3

Corregedoria 1 Corregedor DAS 101.4

1 Corregedor Adjunto DAS 101.3

Coordenação 1 Auditor-Coordenador DAS 101.3

Divisão 3 Auditor-Chefe FCPE 101.2

Escritório 10 Auditor-Chefe FCPE 101.2

Serviço 2 Auditor-Chefe DAS 101.1

Serviço 1 Chefe DAS 101.1

Seção 1 Chefe FG-1

Assessoria Especial 1 Auditor-Coordenador-Geral DAS 101.4

1 Auditor-Coordenador FCPE 101.3

3 Auditor-Chefe DAS 102.1

Assessoria de Relações Internacionais 1 Auditor-Coordenador-Geral DAS 101.4

Divisão 4 Auditor-Chefe FCPE 101.2

Assessoria de Comunicação Institucional 1 Auditor-Coordenador-Geral DAS 101.4

Divisão 3 Auditor-Chefe FCPE 101.2

Serviço 1 Chefe DAS 101.1

Assessoria de Cooperação e Integração Fiscal 1 Auditor-Coordenador-Geral DAS 101.4

Divisão 1 Auditor-Chefe FCPE 101.2



Assessoria Legislativa 1 Auditor-Coordenador-Geral DAS 101.4

Escola Superior da Administração Tributária e Aduaneira da União 1 Auditor-Diretor DAS 101.4

Coordenação 3 Auditor-Coordenador DAS 101.3

Seção 3 Chefe FG-1

Coordenação-Geral de Planejamento, Organização e Avaliação Institucional 1 Auditor-Coordenador-Geral DAS 101.4

Coordenação 1 Auditor-Coordenador DAS 101.3

Divisão 2 Auditor-Chefe FCPE 101.2

Escritório 2 Auditor-Chefe FCPE 101.2

5 Auditor-Chefe DAS 103.1

Coordenação-Geral de Auditoria Interna e Gestão de Riscos 1 Auditor-Coordenador-Geral DAS 101.4

Coordenação 1 Auditor-Coordenador DAS 101.3

Divisão 2 Auditor-Chefe FCPE 101.2

Escritório 4 Auditor-Chefe FCPE 101.1

Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação 1 Auditor-Coordenador-Geral DAS 101.4

Coordenação 2 Auditor-Coordenador DAS 101.3

Divisão 2 Auditor-Chefe FCPE 101.2

Escritório 10 Auditor-Chefe FCPE 101.2

Núcleo 5 Auditor-Chefe FCPE 101.1

Serviço 1 Auditor-Chefe DAS 101.1

Laboratório 1 Auditor-Chefe FG-1

Seção 2 Chefe FG-1

Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros 1 Auditor-Coordenador-Geral DAS 101.4

Coordenação 2 Auditor-Coordenador DAS 101.3

Divisão 5 Auditor-Chefe FCPE 101.2

DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, CADASTROS E ATENDIMENTO 1 Auditor-Diretor DAS 101.5

3 Auditor-Coordenador DAS 102.3



1 Auditor-Chefe DAS 102.2

1 Assistente DAS 102.1

Divisão 1 Auditor-Chefe FCPE 101.2

Seção 3 Chefe FG-1

Equipe 3 Chefe FG-1

Coordenação-Geral de Administração do Crédito Tributário 1 Auditor-Coordenador-Geral DAS 101.4

Coordenação 1 Auditor-Coordenador FCPE 101.3

Divisão 6 Auditor-Chefe FCPE 101.2

Coordenação-Geral de Arrecadação e Direito Creditório 1 Auditor-Coordenador-Geral DAS 101.4

Coordenação 1 Auditor-Coordenador DAS 101.3

Divisão 4 Auditor-Chefe FCPE 101.2

Coordenação-Geral de Atendimento 1 Auditor-Coordenador-Geral DAS 101.4

Coordenação 1 Auditor-Coordenador DAS 101.3

Divisão 5 Auditor-Chefe FCPE 101.2

3 Assistente DAS 102.1

Coordenação-Geral de Gestão de Cadastros e Benefícios Fiscais 1 Auditor-Coordenador-Geral DAS 101.4

Coordenação 1 Auditor-Coordenador DAS 101.3

Divisão 5 Auditor-Chefe FCPE 101.2

DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E CONTENCIOSO 1 Auditor-Diretor DAS 101.5

1 Auditor-Coordenador DAS 102.3

1 Auditor-Chefe DAS 102.2

1 Assistente DAS 102.1

Divisão 1 Auditor-Chefe FCPE 101.2

Seção 3 Chefe FG-1

Coordenação-Geral de Tributação 1 Auditor-Coordenador-Geral DAS 101.4

Coordenação 4 Auditor-Coordenador DAS 101.3

Divisão 12 Auditor-Chefe FCPE 101.2



Serviço 1 Chefe DAS 101.1

Seção 1 Chefe FG-1

Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial 1 Auditor-Coordenador-Geral DAS 101.4

Coordenação 1 Auditor-Coordenador DAS 101.3

Divisão 4 Auditor-Chefe FCPE 101.2

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO 1 Auditor-Diretor DAS 101.5

1 Auditor-Coordenador DAS 102.3

1 Auditor-Chefe DAS 102.2

1 Assistente DAS 102.1

Divisão 1 Auditor-Chefe FCPE 101.2

Seção 3 Chefe FG-1

Coordenação 1 Auditor-Coordenador DAS 101.3

Divisão 2 Auditor-Chefe FCPE 101.2

Coordenação-Geral de Fiscalização 1 Auditor-Coordenador-Geral DAS 101.4

Coordenação 3 Auditor-Coordenador DAS 101.3

Divisão 8 Auditor-Chefe FCPE 101.2

Coordenação-Geral de Programação e Estudos 1 Auditor-Coordenador-Geral DAS 101.4

Coordenação 2 Auditor-Coordenador DAS 101.3

Divisão 6 Auditor-Chefe FCPE 101.2

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 1 Auditor-Diretor DAS 101.5

1 Auditor-Coordenador DAS 102.3

1 Auditor-Chefe DAS 102.2

1 Assistente DAS 102.1

Divisão 1 Auditor-Chefe FCPE 101.2

Seção 3 Chefe FG-1

Coordenação 1 Auditor-Coordenador DAS 101.3



Divisão 2 Auditor-Chefe FCPE 101.2

Seção 1 Auditor-Chefe FG-1

Coordenação-Geral de Administração Aduaneira 1 Auditor-Coordenador-Geral DAS 101.4

Coordenação 2 Auditor-Coordenador DAS 101.3

Divisão 5 Auditor-Chefe FCPE 101.2

Centro 1 Auditor-Chefe FCPE 101.2

Seção 4 Auditor-Chefe FG-1

Coordenação-Geral de Combate ao Contrabando e Descaminho 1 Auditor-Coordenador-Geral DAS 101.4

Coordenação 1 Auditor-Coordenador DAS 101.3

Centro 1 Auditor-Chefe FCPE 101.2

Divisão 3 Auditor-Chefe FCPE 101.2

Centro 1 Auditor-Chefe DAS 101.1

DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA 1 Auditor-Diretor DAS 101.5

1 Auditor-Coordenador DAS 102.3

1 Auditor-Chefe DAS 102.2

1 Assistente DAS 102.1

Divisão 1 Auditor-Chefe FCPE 101.2

Seção 3 Chefe FG-1

Coordenação-Geral de Programação e Logística 1 Auditor-Coordenador-Geral DAS 101.4

Coordenação 3 Auditor-Coordenador DAS 101.3

Divisão 8 Auditor-Chefe FCPE 101.2

Serviço 1 Chefe DAS 101.1

Seção 6 Chefe FG-1

Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação 1 Auditor-Coordenador-Geral DAS 101.4

Coordenação 3 Auditor-Coordenador DAS 101.3

Divisão 9 Auditor-Chefe FCPE 101.2

Serviço 3 Chefe DAS 101.1

Seção 8 Chefe FG-1



Equipe 16 Chefe FG-1

Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas 1 Auditor-Coordenador-Geral DAS 101.4

Coordenação 2 Auditor-Coordenador DAS 101.3

Centro 1 Auditor-Coordenador DAS 101.3

Divisão 8 Auditor-Chefe FCPE 101.2

Serviço 1 Chefe DAS 101.1

Seção 2 Chefe FG-1

80 FG-1

5 FG-2

20 FG-3

Unidades Descentralizadas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil: 
Auditorias Regionais, Auditorias Locais, Auditorias Especializadas, Conselhos de 
Julgamento, Alfândegas, Inspetorias, Agências e Postos
Auditorias Regionais com sede em Brasília, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre

10 Auditor-Regional DAS 101.4

70
Auditor-Regional Adjunto e Auditor-
Chefe

DAS 101.3

42
Auditor-Chefe e Auditor-Chefe 
Adjunto

DAS 101.2

251

Auditor-Chefe, Auditor-Chefe 
Adjunto, Presidente de Turma, 
Chefe de Agência, de Centro, de 
Serviço e de Equipe

DAS 101.1

157
Auditor-Chefe e Auditor-Chefe 
Adjunto

FCPE 101.2

610

Auditor-Chefe, Auditor-Chefe 
Adjunto, Presidente de Turma, 
Chefe de Agência, de Centro, de 
Serviço e de Equipe

FCPE 101.1

11 Auditor-Chefe e Assistente DAS 102.1



1.070

Auditor-Chefe, Auditor-Chefe 
Adjunto, Chefe de Agência, de 
Seção, de Centro e de Equipe e 
Assistente

FG-1

332
Auditor-Chefe, Chefe de Agência, 
de Setor, de Centro e de Equipe e 
Assistente

FG-2

267
Auditor-Chefe, Chefe de Posto, de 
Centro, de Equipe e de Núcleo e 
Assistente

FG-3


