Atribuições dos Analistas-Tributários
da Receita Federal do Brasil
Visão à luz do Mapeamento de
Processos de Trabalho da RFB

MODELAGEM DA SITUAÇÃO ATUAL E ANÁLISE DE ATRIBUIÇÕES NO
MAPEAMENTO
Portaria RFB nº 1.708, de 22 de setembro de 2014:
Art. 8º Os processos de trabalho publicados passam a ser de observância obrigatória.
Parágrafo único. Os processos de trabalho de que trata o caput devem ser refletidos
nos manuais de procedimentos internos.

Portaria RFB nº 2.226, de 22 de dezembro de 2014
Art. 2º A Análise de Atribuições dos cargos e empregos em exercício na RFB consiste na
metodologia de aferição de compatibilidade das atividades desempenhadas e as
atribuições estabelecidas.
Parágrafo único. A Análise de Atribuições deverá considerar o conjunto de atribuições e
responsabilidades determinadas em lei para o cargo público e, em plano ou
regimento da respectiva instituição, para o emprego público.
Art. 3º A Análise de Atribuições vincula-se à gestão de processos de trabalho da
organização.
(…)
§ 4º O processo de trabalho que não tiver realizado a Análise de Atribuições terá menor
prioridade na alocação de pessoas e na aplicação do MDF1.
1

Modelo de Dedicação Funcional, regulamentado pela Portaria RFB nº 720, de 2013

Quadro Funcional Atual da RFB
Existem 127 cargos5 atualmente ativos na RFB;
Foi realizada uma racionalização dos cargos, considerando a
expressividade numérica de alguns deles no âmbito da RFB;
A racionalização resultou na consolidação de 17 cargos a serem
considerados para fins de Análise de Atribuições.
• IMPORTANTE: a racionalização não desobriga a verificação
cotidiana, pelos gestores e executores dos processos, da
compatibilidade entre as atividades e atribuições de seus
subordinados.
5

Fonte: Sistema SA3 – junho/2014.

Consolidação da Extração de Cargos na RFB

Fonte: Sistema SA3 – junho/2014.

ORIGEM E EVOLUÇÃO
DA CARREIRA TRIBUTÁRIA E
ADUANEIRA DA RFB

1985 Decreto-Lei nº 2.225
Cria a Carreira de Auditoria do Tesouro Nacional (ATN), composta pelos
cargos de Técnico do Tesouro Nacional e Auditor-Fiscal do Tesouro
Nacional, para cumprir atividades2 ligadas a:
I - definição e execução de política e administração fiscal do Governo
Federal;
II - normatização, controle e verificação do cumprimento das obrigações
tributárias e da realização e administração da receita federal;
III - aperfeiçoamento do Sistema Tributário Nacional. específicas da
Administração Tributária e Aduaneira.
2

Decreto nº 90.928, de 1985.

ORIGEM E EVOLUÇÃO
DA CARREIRA TRIBUTÁRIA E
ADUANEIRA DA RFB

1999 MP nº 1.915
2002 MP nº 46 (convertida na Lei nº 10.593/2002)
Transforma a Carreira ATN em Carreira Auditoria da Receita Federal
(ARF), composta pelos cargos de Técnico da Receita Federal e AuditorFiscal da Receita Federal, ambos de nível superior.
Define atribuições privativas para os AFRF, com auxílio dos TRF, e
atribuições concorrentes para a Carreira.3
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Regulamentação pelo Decreto nº 3.611, de 2000.

ORIGEM E EVOLUÇÃO
DA CARREIRA TRIBUTÁRIA E
ADUANEIRA DA RFB

2003 Emenda Constitucional nº 42
Inclui o inciso XXII no art. 37 da Constituição da República para a
definição das atividades da administração tributária como essenciais ao
funcionamento do Estado, com exercício por servidores de carreiras
específicas, recursos prioritários e atuação de forma integrada entre
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

ORIGEM E EVOLUÇÃO
DA CARREIRA TRIBUTÁRIA E
ADUANEIRA DA RFB

2007 Lei nº 11.457
Cria a Secretaria da Receita Federal do Brasil (Super-Receita)
Cria a Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil, composta dos
cargos de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil e de AuditorFiscal da Receita Federal do Brasil, ambos de nível superior.
Define atribuições privativas para os AFRFB, com exercício de
atividades de natureza técnica pelos ATRFB, e atribuições
concorrentes para a Carreira.4
4

Regulamentação pelo Decreto nº 6.641, de 2008.

ORIGEM E EVOLUÇÃO
DA CARREIRA TRIBUTÁRIA E
ADUANEIRA DA RFB

2017 MP nº 765 (convertida na Lei nº 13.464/2017)
Define a RFB como órgão essencial ao funcionamento do Estado, de
caráter permanente, estruturado de forma hierárquica e diretamente
subordinado ao Ministro de Estado da Fazenda, que tem por finalidade a
administração tributária e aduaneira da União.
Declara como essenciais e indelegáveis as atividades da administração
tributária e aduaneira da União exercidas pelos servidores dos quadros
funcionais da RFB.
Afirma que os AFRFB são autoridades tributárias e aduaneiras da União,
no exercício das atribuições previstas no inciso I do art. 6º da Lei nº
10.593, de 6 de dezembro de 2002.

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS
DA CARREIRA TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Fases do Mapeamento:
Fase 1 - Críticas ao Fluxo do Processo de Trabalho
Fase 2 - Análise de Atribuições (Port. RFB nº 2.226/2014)
Fase 3 - Diagnóstico de Atribuições (Port RFB nº 554/2016)

Campo de atuação prioritária do Mapeamento:
Portaria RFB nº 535, de 13 de abril de 2015
Art. 1º As atividades de Modelagem da Situação Atual e Análise de
Atribuições de que tratam, respectivamente, as Portarias RFB nº 1.708,
de 22 de setembro de 2014, e nº 2.226, de 22 de dezembro de 2014, de
processos de trabalho que contemplem atividades referidas nos arts. 2º,
inciso I, 3º, inciso I e 4º, do Decreto nº 6.641, de 10 de novembro de
2008, deverão ser concluídas até:
I – 31 de maio de 2015, para as atividades de Modelagem da Situação
Atual; e
II – 30 de junho de 2015, para as atividades de Análise de Atribuições.

Objeto Inicial:
Atividades referidas no Decreto nº 6.641/2008:
- art. 2º, inciso I (privativas dos AFRFB)
- art. 3º, inciso I (acessórias ou preparatórias dos ATRFB)
- art. 4º (concorrentes da Carreira)

Resultado da Análise de Atribuições dos Processos de
Trabalho Mapeados pela RFB, em 30/03/2016:
143 processos de trabalho modelados pela RFB
3.952 atividades
433 atividades com erros graves na definição de atribuições
– Destaque para 32 atividades que se encontram sem
definição precisa do cargo responsável

CINCO MACROPROBLEMAS que aglutinam a maior parte dos erros
de interpretação da lei e da norma, em 30/03/2016*:
1) casos de atribuições acessórias e preparatórias interpretadas como
privativas dos AFRFB: 90 atividades
2) casos de atividades da Carreira sem definição do responsável: 32
atividades
3) casos de atividades da Carreira permitidas a outros cargos: 34
atividades
4) reserva de chefia para AFRFB: 255 atividades
5) problemas de modelagem ou de definição de atribuições: 22
atividades

* alguns processos de trabalho já foram alterados

ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
RECONHECIDAS AOS ANALISTAS-TRIBUTÁRIOS
NO ÂMBITO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES CONCORRENTES
COM OS AUDITORES-FISCAIS

1) Chefia privativa dos servidores da Carreira Tributária e Aduaneira da RFB
em atividades-fins;
2) Decisão em processo administrativo regido pela Lei nº 9.784/99, inclusive
de forma monocrática nos casos de revisão do crédito tributário;
3) Análise conclusiva nas atividades de apuração de regularidade fiscal;
4) Análise e atuação do crédito tributário sub judice;
5) Orientação ao sujeito passivo para a aplicação da legislação tributária.

ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA RECONHECIDAS AOS ATRFB
1) CHEFIA PRIVATIVA DA CARREIRA EM ATIVIDADES-FINS
Processo de trabalho “02.01.01-04. CONTROLAR PARCELAMENTO:

ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA RECONHECIDAS AOS ATRFB
7. Metodologia de Análise de Atribuições: “Atividade de chefia”
A coluna “Cargo” da planilha “Cargos por atividade” está preenchida com a expressão
"Atividade de chefia". O que significa isso?
R: Conforme o Manual de Análise de Atribuições (MAA), aprovado pela Portaria RFB
2.226/2016, as atividades classificadas como “Atividade de chefia” são aquelas
desempenhadas por ocupantes de Cargos em Comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores – DAS e Funções Gratificadas – FG. São atividades
inerentes à função de chefia e não ao cargo que a chefia ocupa. Exemplos de atividade:
Encaminhar representações para órgãos externos; Informar Ministério das Relações
Exteriores sobre o início das negociações. Para saber quais cargos poderão ocupar tal
chefia, faz-se necessária uma análise completa das atividades desempenhadas pela
referida chefia, uma vez que, se no conjunto de tarefas desempenhadas pelo chefe uma
já apontar, por exemplo, a necessidade de ser executada privativamente pelo cargo de
AFRFB, consequentemente, o chefe assim o será. Neste contexto, importante destacar
que há uma variável da classificação “Atividade de chefia”, que ocorre quando a atividade
a ser desempenhada pelo ocupante de Cargo em Comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores – DAS e Funções Gratificadas – FG é privativa do cargo de
AFRFB. Importante: a Análise de Atribuições analisa a atividade, assim, a definição de
“Atividade de chefia – AFRFB” classifica a atividade como privativa de AFRFB.
(Esclarecimentos prestados pela RFB sobre a publicação dos modelos de processos e
atribuições, para aplicação do disposto na Portaria RFB nº 554, de 12 de abril de 2016,
que dispõe sobre ajustes necessários decorrentes da análise de atribuições dos processos

ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA RECONHECIDAS AOS ATRFB
2) ATUAÇÃO E DECISÃO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – LEI 9.784/99
• Processo de trabalho “02.01.01-04. CONTROLAR PARCELAMENTO:

• Processo de trabalho “02.01.01-07. REVISAR DÉBITOS”:

ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA RECONHECIDAS AOS ATRFB
2) ATUAÇÃO E DECISÃO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – LEI 9.784/99
• Processo de trabalho “02.01.01-06. REVISAR DÉBITOS INSCRITOS”:

ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA RECONHECIDAS AOS ATRFB
3. O que significa “Em andamento junto aos órgãos externos, com vista à clarificação
dos normativos atuais”?
Algumas atividades tiveram os campos Cargo e Reserva Legal preenchidos com o termo
"Em andamento junto aos órgãos externos, com vista à clarificação dos normativos atuais".
Nesses casos, estão sendo feitas tratativas junto a órgãos externos para definir se essas
atividades podem ser executadas por Técnicos e Analistas do Seguro Social. Não há
dúvidas que elas podem ser executadas por Auditores e Analistas.
12. Servidores do Seguro Social
Devo já realocar os servidores do Seguro Social (Analista do Seguro Social e Técnico do
Seguro Social) em exercício na Instituição?
R: Apenas os Analistas do Seguro Social (ASS) e Técnicos do Seguro Social (TSS)
no desempenho das 32 atividades com a Análise de Atribuições "Em andamento junto aos
órgãos externos, com vista à clarificação dos normativos atuais" não deverão ser
realocados no momento. Esses deverão aguardar a finalização das tratativas junto
aos órgãos externos para a etapa de análise e necessidades de ajustes. Ressalta-se,
novamente, que não há dúvidas que as referidas tarefas podem ser executadas por
AFRFB e ATRFB.
(Esclarecimentos prestados pela RFB sobre a publicação dos modelos de processos e
atribuições, para aplicação do disposto na Portaria RFB nº 554, de 12 de abril de 2016,
que dispõe sobre ajustes necessários decorrentes da análise de atribuições dos processos
de trabalho mencionados na Portaria RFB nº 535, de 13 de abril de 2015)

ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA RECONHECIDAS AOS ATRFB

Produto do Mapeamento em decorrência dos processos de trabalho
“02.01.01-06. REVISAR DÉBITOS INSCRITOS” e “02.01.01-07. REVISAR
DÉBITOS”:
Portaria RFB nº 719, de 5 de maio de 2016: a RFB reconhece igualmente
o poder de decisão dos ATRFB, em caráter concorrente com os AFRFB,
nas atividades de revisão da cobrança do crédito tributário:
Art. 3º Observado o disposto no art. 2º [reserva ao AFRFB, quando a revisão, alteração
ou anulação no lançamento ou na declaração implicar alterações na base de cálculo
dos débitos], a revisão da cobrança de créditos tributários, a pedido do
contribuinte ou no interesse da administração, inscritos ou não em DAU, será
efetuada por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil ou por AnalistaTributário da Receita Federal do Brasil.
§ 1º Quando a revisão implicar a suspensão da exigibilidade de crédito tributário ou o
cancelamento de cobrança em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais), até R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), o servidor submeterá o
resultado da análise à chefia imediata.
§ 2º Quando a revisão implicar a suspensão da exigibilidade de crédito tributário ou o
cancelamento de cobrança em valor total superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões
de reais), o servidor submeterá o resultado da análise à chefia imediata e ao
Delegado da Receita Federal do Brasil ou ao Inspetor-Chefe da Receita Federal do
Brasil.

ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA RECONHECIDAS AOS ATRFB
3) ANÁLISE CONCLUSIVA NA REGULARIZAÇÃO FISCAL
Processo de trabalho “02.01.03-02. Analisar Comprovação de Regularidade Fiscal”:

ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA RECONHECIDAS AOS ATRFB
4) ANÁLISE E ATUAÇÃO EM DECISÕES JUDICIAIS
Processo de trabalho “02.01.01-05. CONTROLAR CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUB JUDICE”:

ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA RECONHECIDAS AOS ATRFB
5) PLANTÃO FISCAL – ORIENTAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
Processo de trabalho
“06.02.01-02. Prestar Orientação – Equipe de Orientação”:

ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA RECONHECIDAS AOS ATRFB

Fase 3 - Diagnóstico de Atribuições – Port. RFB 554/2016
“11. A hierarquia de atribuições definida no mapeamento é (da menor
para a maior):
a) Empregados do SERPRO;
b) PECFAZ NI – Técnicos do Seguro Social (TSS), Assistente TécnicoAdministrativos de Nível Intermediário (ATA NI) e Agentes
Administrativos);
c) PECFAZ NS – Analistas do Seguro Social (ASS) e Analistas TécnicoAdministrativos de Nível Superior (ATA NS);
d) Analistas-Tributários; e
e) Auditores-Fiscais.
12. Exemplificando, um Auditor-Fiscal deve ser alocado,
preferencialmente, em atividades privativas do cargo; um AnalistaTributário, em atividades privativas da Carreira ARFB; e assim por
diante.”

PASSO A PASSO
PARA ACESSAR O MAPEAMENTO

“O entendimento de si mesmo
ajuda na autoestima e
deixa qualquer um
mais seguro para encarar a vida.”
(autor desconhecido)

CONTATO:

atribuicoes@sindireceita.org.br

