
1 

 

PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA 

PECFAZ 

 

 

 

 

PLANO ESTRATÉGICO: 

 

CRIAÇÃO DA CARREIRA FISCAL 

ADMINISTRATIVA – CFA 

 

E 

 

ADEQUAÇÃO SALARIAL 

 

 

 

 

Outubro/2015 



2 

 

PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA 

PECFAZ 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE LUTA: 

 

Fomentar a criação da Carreira Fiscal Administrativa – 

CFA, com base em análise jurídica comparativa do desvio 

de função, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, a fim de eliminar inconstitucionalidades e 

ilegalidades sofridas pela Administração Pública e pelos 

servidores integrantes do PECFAZ. 

 

 

 

 

 

 

 

Outubro/2015 



3 

 

SUMÁRIO 

 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS ............................................................. 7 

 

2- OBJETIVOS .................................................................................................... 15 

2.1- ESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA FISCAL ADMINISTRATIVA – CAF, 

NO ÂMBITO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – 

SRFB 

 

2.1.1- O atual quadro de pessoal em exercício na SRFB e suas 

inconstitucionalidades e ilegalidades ......................................................... 15 

 

2.1.2- Demonstração da necessidade da estruturação da Carreira Fiscal 

Administrativa – CAF ................................................................................ 19 

 

2.1.3- Aspectos Jurídicos ................................................................................ 20 

 

2.1.3.1- Adequação Constitucional ..................................................... 20 

 

2.1.4- Aspectos Institucionais .......................................................................... 22 

 

2.1.4.1- Capacitação e Eficiência ........................................................... 23 

 

 

2.1.5- Aspectos Funcionais .............................................................................. 23 

 

2.1.5.1- Motivação, Eficiência e Estabilização das Relações Funcionais 

................................................................................................................ 23 



4 

 

 

2.1.6- Panorama Geral da Carreira Fiscal, no âmbito da SRFB ........... 24 

 

2.1.6.1- Quadro Atual .................................................................24 

 

2.1.6.2- Quadro Pretendido ........................................................24 

 

2.2- ADEQUAÇÃO SALARIAL AO NÍVEL E À COMPLEXIDADE DAS 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIDORES PECFAZ ........ 25 

 

2.2.1- Análise das Remunerações dos servidores em exercício na RFB 

................................................................................................................. 25 

 

2.2.2- Demonstração da desproporcionalidade e desarazoabilidade do atual 

quadro de remunerações dos servidores em exercício na RFB 

................................................................................................................. 25 

 

2.2.3- Criação da Carreira Fiscal Administrativa e Estrutura 

Remuneratória ..................................................................................... 26 

 

2.2.4- Demonstração da urgente necessidade da estruturação da Carreira 

Fiscal Administrativa – CFA e da Adequação Salarial, a fim de elidir 

flagrante inconstitucionalidade, especialmente, nos ternos do art. 37, 

II, CF/88 .............................................................................................. 27 

 



5 

 

 

3. ETAPAS .......................................................................................................... 28 

 

3.1- ETAPA 1: Informação e Apoio da categoria 

3.1.1- Apresentação das propostas ao sindicato nacional, que será o agente 

catalizador das ações. 

3.1.2- Difusão informativa e doutrinária para os servidores PECFAZ, a fim de 

construir uma proposta legislativa que atenda aos objetivos estabelecidos 

 

3.2- ETAPA 2: Proposição Legislativa, obedecidos os necessários critérios de 

adequação formal e material 

3.2.1- Elaboração da proposta legislativa que cria a Carreira Fiscal 

Administrativa, com subscrição de todos os servidores PECFAZ em 

exercício nas Agências da SRFB espalhadas em todo o território nacional 

 

3.2.2.- Encaminhamento da proposta à Presidência da República, ao Ministério da 

Fazenda, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e à 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, com prazo estabelecido para 

pronunciamento formal sobre a viabilidade do projeto 

 

3.3- ETAPA 3: Negociação com foco nos Objetivos estabelecidos 

 

3.4- ETAPA 4: Atitudes Coletivas diante de uma eventual frustração da 

negociação 

3.4.1- Abstenção total e imediata de atribuições ilegalmente conferidas aos 

servidores PECFAZ 

3.4.2- Entrega de Cargos e Funções Comissionados de qualquer natureza, bem 

como abstenção de empreender quaisquer esforços adicionais que venham 

a melhorar o funcionamento administrativo e institucional dentro da RFB 



6 

 

3.4.3- Comando de paralizações graduais, desembocando em movimento grevista, 

nos termos do cronograma posteriormente estabelecido pela categoria 

3.4.4- Representação ao Ministério Público Federal quanto ao desvio de função 

existente na RFB, a fim que o MP cumpra sua competência constitucional 

de defesa do ordenamento jurídico, especialmente, diante do 

descumprimento de dispositivos constitucionais e da legislação federal por 

parte da própria União, que se coloca em posição passível de sofrer as 

consequências da Lei de Improbidade Administrativa e demais 

consequências jurídicas de natureza cível. 

3.4.5- Demandas judiciais coletivas visando reconhecimento do desvio de função, 

com pagamento da diferença salarial dos últimos 5 anos e visando a 

responsabilização individual dos administradores, que respondem 

solidariamente pelo desvio de função praticado pelos seus subordinados.



7 

 

 

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A presenta análise se justifica diante do que se segue, CONSIDERANDO QUE: 

 

1- A Constituição Federal prevê que a natureza e a complexidade dos 

cargos e empregos públicos devem ser estabelecidas por lei: 

 

Constituição Federal de 1998: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e 

Eficiência e, também, ao seguinte (grifo nosso): 

(...) 

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com 

a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 

lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração (grifo nosso). 

 

2- A Constituição Federal prevê, ainda, que a administração tributária deve 

ser exercida por servidores de carreiras específicas: 

 

Constituição Federal de 1998: 

Art. 37: 

(...) 

XXII – as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, 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, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações 

fiscais, na forma da lei ou convênio (grifo nosso). 
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3- A Lei 5172/1966 (Código Tributário Nacional), que restringiu a 

amplitude da expressão “administração tributária” à Fiscalização, à Dívida Ativa e às 

Certidões Negativas (vide art. 194 e seguintes), deve ser interpretada à luz da 

Constituição Federal de 1988 e das Leis editadas posteriormente, que trataram a matéria 

de modo mais abrangente e mais complexo. 

 

4- A Lei 10.683/2003 dispõe sobre a organização da Presidência da 

República e dos Ministérios, prevendo, inclusive, as competências do Ministério da 

Fazenda: 

 

Art. 27. Os assuntos que constituem áreas de competência de cada 

Ministério são os seguintes: 

(...) 

XII – Ministério da Fazenda: 

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, 

seguros privados e previdência privada aberta; 

b) política, administração, fiscalização e arrecadação tributária e 

aduaneira (grifo nosso); 

c) administração financeira e contabilidade públicas; 

d) administração das dívidas públicas interna e externa; 

e) negociações econômicas e financeiras com governos, organismos 

multilaterais e agências governamentais; 

f) preços em geral e tarifas públicas e administradas; 

g) fiscalização e controle do comércio exterior; 

h) realização de estudos e pesquisas para acompanhamento da conjuntura 

econômica; 

i) autorização, ressalvadas as competências do Conselho Monetário 

Nacional. 

 

5- A Lei 11.457/2007 (criação da “Super-Receita”) trata da Administração 

Tributária Federal e prevê que cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil, além das 

atribuições já previstas pela legislação vigente, o planejamento, a execução e a 

avaliação de atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança 

e recolhimento das contribuições sociais previstas. 
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6- O Decreto 7482/2011 aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da 

Fazenda, prevendo as competências do Ministério da Fazenda, em especial, as 

competências de Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB: 

 

ANEXO I 

Art. 1º O Ministério da Fazenda, órgão da administração federal direta, tem 

como área de competência os seguintes assuntos: 

I - moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, 

seguros privados e previdência privada aberta; 

II - política, administração, fiscalização e arrecadação tributária federal, 

inclusive a destinada à previdência social, e aduaneira (grifo nosso); 

III - atualização do plano de custeio da seguridade social, em articulação 

com os demais órgãos envolvidos; 

IV - administração financeira e contabilidade pública; 

V - administração das dívidas públicas, interna e externa; 

VI - negociações econômicas e financeiras com governos, organismos 

multilaterais e agências governamentais; 

VII - preços em geral e tarifas públicas e administradas; 

VIII - fiscalização e controle do comércio exterior; 

IX - realização de estudos e pesquisas para acompanhamento da conjuntura 

econômica; 

X - proposição de reformas que visem aperfeiçoar as instituições que 

regulamentam o funcionamento da economia brasileira; e 

XI - autorização, ressalvadas as competências do Conselho Monetário 

Nacional. 

 

7- A Portaria MF 203/2012 aprova o Regimento Interno da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, prevendo, em especial, as competências de suas Delegacias 

e Agências: 

 

Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, à Delegacia 

Especial da Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas - Derpf, às 

Alfândegas da Receita Federal do Brasil - ALF e às Inspetorias da Receita 

Federal do Brasil - IRF de Classes "Especial A", "Especial B" e 

"Especial C", quanto aos tributos administrados pela RFB, inclusive os 

destinados a outras entidades e fundos, COMPETE, no âmbito da 

respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as atividades de 

arrecadação, controle e recuperação do crédito tributário, de análise dos 
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dados de arrecadação e acompanhamento dos maiores contribuintes, de 

atendimento e interação com o cidadão, de comunicação social, de 

fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da 

informação, de programação e logística, de gestão de pessoas, de 

planejamento, avaliação, organização, modernização, e, especificamente: 

(Redação dada pela Portaria MF nº 512, de 2 de outubro de 2013) (grifo 

nosso) 

I - informar sobre interpretação e aplicação da legislação tributária e 

aduaneira; 

II - executar as atividades de recepção, verificação, registro e preparo de 

declarações para processamento, nas hipóteses previstas na legislação 

tributária; 

III - proceder aos ajustes necessários nos cadastros da RFB (grifo nosso); 

IV - proceder à inclusão e exclusão de contribuintes em regime de tributação 

especial ou diferenciado; (Redação dada pela Portaria MF nº 512, de 2 de 

outubro de 2013) 

V - executar as ações de fiscalização tributária e de direitos comerciais 

incidentes sobre o comércio exterior, diligências e perícias fiscais; 

VI - processar lançamentos de ofício, imposição de multas, pena de 

perdimento de mercadorias e valores e outras penas aplicáveis às infrações 

à legislação tributária e aduaneira, e as correspondentes representações 

fiscais; 

VII - administrar e distribuir selos de controle e outros instrumentos de 

controle fiscal, e fiscalizar sua utilização; 

VIII - realizar o arrolamento de bens e a propositura de medida cautelar 

fiscal; 

IX - desenvolver as atividades relativas à cobrança, recolhimento de 

créditos tributários e direitos comerciais, parcelamento de débitos, 

retificação e correção de documentos de arrecadação (grifo nosso); 

X - executar as atividades relacionadas à restituição, compensação, 

reembolso, ressarcimento, redução e reconhecimento de imunidade e isenção 

tributária, inclusive as relativas a outras entidades e fundos; 

XI - controlar os valores relativos à constituição, suspensão, extinção e 

exclusão de créditos tributários; 

XII - executar os procedimentos para retenção de valores do FPM e do FPE 

para quitação de contribuições sociais previdenciárias; 

XIII - habilitar e desabilitar intervenientes para operar os sistemas 

relacionados ao controle de carga, trânsito e despacho aduaneiro; 

XIV - proceder ao acompanhamento econômico-tributário diferenciado de 

contribuintes, analisar os dados da arrecadação e participar da elaboração 

de sua previsão na região fiscal; 

XV - credenciar e descredenciar representantes de pessoas físicas e jurídicas 

para o despacho aduaneiro; 

XVI - proceder ao controle aduaneiro sobre locais e recintos aduaneiros e 

executar ações de vigilância aduaneira; 

XVII - controlar operações de movimentação de carga, veículos, unidades de 

carga, bagagens e operações de trânsito aduaneiro, e proceder à 

conferência final de manifesto; 

XVIII - proceder ao despacho aduaneiro de mercadorias e outros bens; 

XIX - processar requerimentos de concessão de regimes aduaneiros 
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especiais; 

XX - processar requerimentos de habilitação para regimes aduaneiros 

especiais, despachos expressos e simplificados; 

XXI - executar, sob coordenação da Direp da SRRF, ações de repressão ao 

contrabando e descaminho; 

XXII - proceder à retificação de declarações aduaneiras, à revisão de ofício 

de lançamentos e de declarações apresentadas pelo sujeito passivo, e ao 

cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito passivo; 

XXIII - processar a aplicação de penalidades administrativas relativas ao 

despachante aduaneiro, transportador, depositário e operadores de carga, 

no âmbito do controle aduaneiro; 

XXIV - processar a autorização e o alfandegamento de locais e recintos 

aduaneiros, e a demarcação de zonas primárias; 

XXV - apreciar matéria relativa a parcelamentos (grifo nosso); 

XXVI - realizar diligências e perícias fiscais, inclusive as de instrução 

processual; 

XXVII - prestar ao Juízo solicitante, ao Ministério Público e aos demais 

órgãos, informações sobre a situação fiscal e cadastral dos contribuintes 

jurisdicionados, respeitadas as limitações impostas pela legislação vigente; 

e 

XXVIII - promover a educação fiscal. 

 

(...) 

 

Art. 231. Às Agências da Receita Federal do Brasil - ARF COMPETE 
executar as atividades de atendimento ao contribuinte e, especificamente: 

(Vide art. 2º da P RFB nº 1.812, 2013) (grifo nosso) 

I - prestar informações ao contribuinte, excetuando-se as que envolverem 

interpretação de legislação; 

II - recepcionar declarações, requerimentos, manifestações de 

inconformidade, impugnações e recursos voluntários e formalizar processos 

administrativos; 

III - fornecer cópias de declarações, processos e outros documentos na sua 

área de competência; 

IV - expedir e cancelar certidões relativas à situação fiscal e cadastral do 

contribuinte; 

V - realizar ajustes nos sistemas de cadastro, controle de créditos tributários 

e pagamentos; 

VI - examinar e executar as atividades relacionadas com os pedidos de 

regularização de obras de construção civil que não implique em verificação 

de escrituração contábil; 

VII - executar os procedimentos de retificação e correção de documentos de 

arrecadação, excetuando-se os de valor total e data de arrecadação; 

VIII - examinar pedidos de parcelamento de débitos; 

IX - examinar pedidos de revisão de débitos inscritos em Dívida Ativa da 

União, nos casos de pagamento ou parcelamento do débito antes da 

inscrição; 
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X - preparar e controlar os processos administrativos fiscais, excetuando-se 

os que envolverem ações judiciais (grifo nosso); 

XI - prestar ao Juízo solicitante, ao Ministério Público e aos demais órgãos, 

informações sobre a situação fiscal e cadastral dos contribuintes 

jurisdicionados, respeitadas as limitações impostas pela legislação vigente; 

e 

XII - promover a educação fiscal. 

 

8- A Lei 10.593/2002 prevê, dentro outras, as atribuições da Carreira 

Auditoria da Receita Federal do Brasil: 

 

Art. 6º. São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da 

Receita Federal do Brasil: (Redação dada pela Lei nº 11.457, de 2007) 

(Vigência) (grifo nosso) 

I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

em caráter privativo: (Redação dada pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência) 

a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições; 

(Redação dada pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência) 

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; (Redação dada pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência) 

c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na 

legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, 

apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e 

assemelhados; (Redação dada pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência) 

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; (Redação dada pela Lei nº 

11.457, de 2007) (Vigência) 

e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da 

legislação tributária; (Redação dada pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência) 

f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte; 

(Incluída pela Lei nº 11.457, de 2007)    (Vigência) 

II - em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência 

da Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei nº 

11.457, de 2007)    (Vigência) 

§ 1o O Poder Executivo poderá cometer o exercício de atividades 

abrangidas pelo inciso II do caput deste artigo em caráter privativo ao 

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei nº 

11.457, de 2007)    (Vigência) 

§ 2o Incumbe ao Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil, 

resguardadas as atribuições privativas referidas no inciso I do caput e no § 

1o deste artigo: (Redação dada pela Lei nº 11.457, de 2007)    (Vigência) 

(grifo nosso) 

I - exercer atividades de natureza técnica, acessórias ou preparatórias ao 

exercício das atribuições privativas dos Auditores-Fiscais da Receita 
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Federal do Brasil; (Incluído pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência) (grifo 

nosso) 

II - atuar no exame de matérias e processos administrativos, ressalvado o 

disposto na alínea b do inciso I do caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 

11.457, de 2007)    (Vigência) 

III - exercer, em caráter geral e concorrente, as demais atividades inerentes 

às competências da Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Incluído pela 

Lei nº 11.457, de 2007) (grifo nosso) 

§ 3o Observado o disposto neste artigo, o Poder Executivo regulamentará as 

atribuições dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e 

Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei nº 

11.457, de 2007)  (Vigência)   (Regulamento) 

 

9- A Lei 11.357/2006 prevê as atribuições do cargo “Assistente-Técnico 

Administrativo, de nível intermediário”, no âmbito do Plano Geral de Cargos do 

Poder Executivo – PGPE: 

 

Art. 1º Fica estruturado o Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - 

PGPE composto por cargos efetivos de nível superior, intermediário e 

auxiliar não integrantes de Carreiras específicas, Planos Especiais de 

Cargos ou Planos de Carreiras instituídos por leis específicas e voltados ao 

exercício de atividades técnicas, técnico-administrativas e de suporte no 

âmbito dos órgãos e entidades da administração federal direta, autárquica e 

fundacional. (Redação dada pela Lei nº 11.490, de 2007)    Vide Decreto nº 

7;937. de 2013 

Parágrafo único.  Integrarão o PGPE, nos termos desta Lei, os seguintes 

cargos de provimento efetivo:        (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 

2009) 

(...) 

III - Assistente Técnico-Administrativo, de nível intermediário, com 

atribuições voltadas à execução de atividades técnicas, administrativas, 

logísticas e de atendimento, de nível intermediário, relativas ao exercício 

das competências constitucionais e legais a cargo dos órgãos ou entidades 

da administração pública federal, ressalvadas as privativas de Carreiras 

específicas, fazendo uso de todos os equipamentos e recursos disponíveis 

para a consecução dessas atividades, além de outras atividades de mesmo 

nível de complexidade em sua área de atuação (grifo nosso); 

 

10- A Lei 11.907/2009 prevê a criação do PECFAZ – Plano Especial de 
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Cargos do Ministério da Fazenda, com vários cargos de vários níveis de 

complexidade, passando o cargo de “Assistente Técnico-Administrativo, de nível 

intermediário” a integrá-lo. 

 

Art. 228.  Fica estruturado o Plano Especial de Cargos do Ministério da 

Fazenda - PECFAZ, no Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda, 

composto por cargos de provimento efetivo regidos pela Lei nº 8.112, de 11 

de dezembro de 1990. (grifo nosso).    

Art. 229.  Integram o PECFAZ os cargos ocupados e vagos de nível superior, 

intermediário e auxiliar do Plano de Classificação de Cargos instituído pela 

Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, do Plano Geral de Cargos do 

Poder Executivo instituído pela Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, e 

dos Planos correlatos das autarquias e fundações públicas, não integrantes 

de Carreiras estruturadas, Planos de Carreiras, Planos de Carreiras e 

Cargos ou Planos Especiais de Cargos, pertencentes ao Quadro de Pessoal 

do Ministério da Fazenda em 31 de dezembro de 2007, bem como aqueles 

cargos ocupados que venham a ser redistribuídos para esse Quadro, desde 

que a redistribuição tenha sido publicada até 29 de agosto de 2008.        

(Redação dada pela Lei nº 12.269, de 2010) 

§ 1o Os cargos efetivos do Plano Especial de Cargos de que trata este artigo 

estão estruturados em classes e padrões, na forma do estabelecido no Anexo 

CXXXVI desta Lei. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 12.269, de 

2010) 

§ 2o Ficam automaticamente transpostos para o PECFAZ os seguintes 

cargos vagos de provimento efetivo de nível superior e intermediário do 

Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - PGPE, instituído pela Lei nº 

11.357, de 2006, redistribuídos para o Quadro de Pessoal do Ministério da 

Fazenda:         (Incluído pela Lei nº 12.269, de 2010) (grifo nosso) 

(...) 

II - três mil cargos de nível intermediário de Assistente Técnico-

Administrativo (grifo nosso). 

 

11- A própria PGFN reconhece que o Plano Especial de Cargos do Ministério 

da Fazenda – PECFAZ se constitui em “carreira de apoio” (ou “carreira do Ministério 

da Fazenda (PECFAZ)”), bem como reconhece que, além de se tratar, já, de uma 

carreira, trata-se de carreira que cumpre “o requisito de carreiras específicas da 

Administração Tributária contido no art. 37, inciso XXII, da CF” (Parecer 

PGFN/CAT2933/2008); 

 

12- É sabido que questões polêmicas envolvendo a Súmula Vinculante 43, a 

PEC 186 e a ausência da previsão constitucional quanto à estruturação de cargos em 

“Planos de Cargos” precisam ser melhor entendidas pela Administração Pública 
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Federal, no sentido de superar seu engessamento e reconhecer a necessidade da Criação 

de uma Carreira Fiscal Administrativa. 

 

13- A recorrente questão do desvio de função, a que se submetem (e sempre 

se submeteram) os servidores administrativos em exercício na Secretaria da Receita 

Federal do Brasil é reconhecida, inclusive, pelo Tribunal de Contas da União, nos 

termos do Processo 00.6.576/2007-0, e que, ao largo das determinações constantes dos 

seus autos, a Administração Pública Federal, até a presente data, se omite em dar 

solução definitiva ao assunto, contrariado de modo contumaz decisão do TCU. 

 

14- A organização do Quadro Funcional dos cargos de apoio da 

Administração Tributária, no âmbito do Ministério da Fazenda, padece de lamentáveis 

incoerências conceituais, próprias, aliás, da Administração Pública nacional, como 

reconhece Carvalho Filho ao afirmar que “reina o caos nesse controle funcional e 

frequentemente se tem tido conhecimento do malogro das Administrações em 

identificar os componentes de seu quadro” (Manual de Direito Administrativo, 2012, p 

610); 

 

15- Cabe ao Poder Executivo a iniciativa de lei para a reestruturação 

funcional de cargos e carreiras, sob o crivo do poder discricionário, conforme 

entendimento maciço dos Tribunais brasileiros; 

 

16- A mera proposta de aglutinação dos cargos do PECFAZ, não representa 

solução viável, plausível e definitiva para os servidores integrantes do PECFAZ, que 

devem estar enquadrados em Carreira Especial, nos termos do que se segue. 
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2- OBJETIVOS 

2.1- ESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA FISCAL ADMINISTRATIVA – CAF, NO 

ÂMBITO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – SRFB 

 

2.1.1- O atual quadro de pessoal em exercício na SRFB e suas 

inconstitucionalidades e ilegalidades 

 

Este tópico analisará pontos relevantes das competências da SRFB e das 

atribuições dos servidores em exercício nesta Secretaria. 

Quanto às competências legais da SRFB, estão previstas em vários diplomas 

normativos, partindo das competências genéricas do Ministério da Fazenda – MF (Lei 

10.683/2003) e chegando às competências específicas da SRFB (Decreto 7482/2011) e 

às competências de suas Delegacias e Agências (Portaria MF 203/2012). Observe-se que 

as Delegacias e as Agências são órgãos da SRFB, que, por sua vez, se constitui em 

órgão do MF. Para Gustavo Barchet, os órgãos públicos são “centros de competências”, 

ou seja, os órgãos públicos representam um conjunto de competências administrativas, 

que devem ser atribuídas a agentes públicos, nos termos da lei (BARCHET, Direito 

Administrativo, 2011, p. 86). 

Quanto às atribuições dos servidores, há três categorias funcionais em exercício 

na Receita Federal do Brasil: (1) Carreira Auditoria; (2) Carreira do Seguro Social; e (3) 

Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda – PECFAZ. 

(1) Carreira Auditoria. Carreira ligada diretamente à SRFB e regida pela Lei 

10.593/2002, é composta por dois cargos: Auditor Fiscal da RFB e Analista Tributário 

da RFB. Observe-se que, dentre outras atribuições, cabe ao Analista Tributário da RFB 

“exercer atividades de natureza técnica, acessórias ou preparatórias ao exercício das 

atribuições privativas dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil”, bem como 

“exercer, em caráter geral e concorrente, as demais atividades inerentes às 

competências da Secretaria da Receita Federal do Brasil”. 

(2) Carreira do Seguro Social. Carreira Ligada, atualmente ao Ministério da 

Fazenda e regida pela Lei 10.855/2004, é composta por dois cargos: Analista do Seguro 
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Social e Técnico do Seguro Social. Observe-se que cabe ao Técnico do Seguro Social 

“realizar atividades administrativas, internas ou externas, necessárias ao desempenho 

das competências constitucionais e legais a cargo do INSS, fazendo uso dos sistemas 

corporativos e dos demais recursos disponíveis para a consecução dessas atividades”. 

(3) PECFAZ. Plano ligado diretamente ao Ministério da Fazenda e regido pela lei 

11.357/2006, é composto de vários cargos, com diversos níveis de complexidade. 

Observe-se que, dentre outras atribuições dos vários cargos integrantes do PECFAZ, 

cabe ao Assistente Técnico-Administrativo – ATA, “com atribuições voltadas à 

execução de atividades técnicas, administrativas, logísticas e de atendimento, de nível 

intermediário, relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo 

dos órgãos ou entidades da administração pública federal, ressalvadas as privativas de 

Carreiras específicas, fazendo uso de todos os equipamentos e recursos disponíveis para 

a consecução dessas atividades, além de outras atividades de mesmo nível de 

complexidade em sua área de atuação”. 

Eis o panorama atual. Passada essa explanação geral, faz-se necessário aprofundar 

a análise sobres as implicações deste panorama nefasto. 

Comparando as competências legais da Secretaria da Receita Federal do Brasil – 

SRFB com as atribuições dos vários cargos alocados neste órgão, é possível detectar 

várias INFRINGÊNCIAS NORMATIVAS PRATICADAS PELA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, inclusive em face de normas 

constitucionais. Dentre essas infringências normativas, destaca-se: (1) Infringências de 

Ordem Constitucional: (1.1) Ofensa ao Princípio a Supremacia da Constituição (1.2) 

Ofensa ao Princípio da Legalidade Pública; (1.3) Ofensa ao Princípio da 

Impessoalidade; e (1.4) Ofensa ao Princípio da Eficiência; e (2) Infringências de 

Ordem Infraconstitucional: (2.1) Ofensa ao caráter regulamentar do Ato Normativo 

Administrativo; e (2.2) Ofensa ao Princípio da Taxatividade da Lei; 

Quanto às infringências de ordem constitucionais, tem-se o seguinte: 

(1.1) Ofensa ao Princípio a Supremacia da Constituição. O Princípio da 

Supremacia da Constituição Federal, assegurado pelo art. 60, §2º, CF/88, informa que a 

Constituição é a norma fundamental do Estado, pois, uma de suas duas principais 

funções é organizar o próprio Estado, juntamente com a listagem e a garantia dos 

direitos humanos. Ora, é justamente pelo fato de a Constituição Federal organizar o 

Estado que ela deve ser seguida tanto pelos governados, quanto pelos governantes, ou 
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seja, todos estão submetidos às regras constitucionais, seja pessoa física ou jurídica 

(pública ou privada). 

Diante desse quadro, conclui-se que a Administração Pública Federal descumpre 

o Princípio da Supremacia da Constituição a partir do momento que ignora regra de 

clareza meridiana que prevê a necessidade de lei para estabelecimento dos diferentes 

níveis e complexidades dos cargos públicos (art. 37, II), com o intuito de evitar a 

utilização indevida da força de trabalho do servidor em atribuições que não lhe são, 

própria e taxativamente, previstas em lei. O que se percebe, contudo, é que os cargos de 

Analista Tributário da RFB, de Técnico do Seguro Social e de Assistente Técnico-

Administrativo possuem atribuições genéricas, cuja decorrência, na prática funcional, é 

a realização de atribuições semelhantes por um e por outro cargo, a critério de 

entendimentos fixados em “Portarias de Perfis”, com as implicações do tópico seguinte. 

(1.2) Ofensa ao Princípio da Legalidade Pública. O Princípio da Legalidade se 

divide em outros dois princípios: Legalidade Privada e Legalidade Pública. A 

Legalidade Privada se destina ao administrado, que pode fazer tudo o que não lhe for 

proibido por lei (art. 5º, II, CF/88). A Legalidade Pública se destina à Administração, 

que só pode-deve fazer tudo o que está previsto em lei, não lhe sendo possível atuar por 

conta própria nesta senda (art. 37, caput, CF/88), salvo a exceção da possibilidade dos 

Decretos Autônomos (art. 84, VI, CF/88). Observe-se que o desvio de função configura, 

ainda, ofensa ao Princípio do Concurso Público (art. 37, II, CF/88). Ocorre que, na 

prática, o que se percebe é que a Administração Pública Federal fere de morte o 

Princípio da Legalidade Pública, a partir do momento em que fixa as atribuições 

específicas de cargo público por Ato Normativo Administrativo, como ocorre com as 

chamadas “Portarias de Perfis”, que, diante de previsão legal genérica de atribuições (e, 

por isso, inconstitucional), estabelece as atribuições específicas criando direito novo, o 

que é expressamente vedado aos Atos Normativos Administrativos, uma vez que 

possuem caráter eminentemente regulamentar. 

(1.3) Ofensa ao Princípio da Impessoalidade. O Princípio da Impessoalidade 

objetiva, segundo Carvalho Filho, “a igualdade de tratamento que a Administração deve 

dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica” (Manual 

de Direito Administrativo, 26ª Edição, 2012, p. 20). Diante da clareza meridiana do 

autor, percebe-se facilmente que a Administração Pública Federal afronta o Princípio da 

Impessoalidade, a partir do momento em que passa a tratar de modo desigual servidores 

submetidos à mesma situação jurídica representada pelo exercício das mesmas 
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atribuições, sendo que essa desigualdade se dá, especialmente, quanto à diferença 

salarial existente, por exemplo, entre o cargo de Analista Tributário da RFB e o cargo 

de Assistente Técnico-Administrativo, com percentual superior ao dobro em favor do 

Analista Tributário da RFB. 

(1.4) Ofensa ao Princípio da Eficiência. O Princípio da Eficiência informa, 

segundo José Afonso da Silva, “que a eficiência administração se obtém pelo melhor 

emprego dos recursos e meios (humanos, materiais e institucionais) para melhor 

satisfazer às necessidades coletivas num regime de igualdade dos usuários” (Curso de 

Direito Constitucional Positivo, 2011, pg. 673 e 674).  

A previsão legal genérica de atribuições é um terreno fértil para a ineficiência 

administrativa, visto que, em um órgão cujos agentes possuem um rol amplo de 

atribuições, o processo de especialização dos servidores, em determinadas funções, 

torna-se muito difícil (por vezes, impossível), graças ao surgimento natural do 

fenômeno “todos fazem tudo”, que se constitui em um método de distribuição de 

funções não recomendado desde os primeiros estudos científicos conhecidos sobre 

administração, especialmente, os decorrentes dos trabalhos de Fayol e Taylor. Além 

disso, os planejamentos de capacitação e atualização ficam comprometidos, diante da 

dificuldade administrativa de desenvolver servidores, a fim de que se tornem mais 

capazes de aprender e multiplicar conhecimentos de variados níveis de complexidade. 

Essa lacuna implica situação prejudicial à Administração, na medida em que, na prática, 

as funções são exercidas com mais tempo e recursos, passíveis, portanto, de sofrer 

maior número de erros, e consequentemente, ocasionando gastos desnecessários, 

conduzindo a Administração Pública ao caminho oposto do modelo gerencial adotado 

pela Emenda Constitucional nº 19/98. 

Percebe-se que a eficiência administrativa da Administração Pública, embora 

tenha por base o binômio custo-benefício, deve estar associada à impessoalidade, pois, 

do contrário, a Constituição Federal poderia servir de base argumentativa para defender 

práticas administrativas ilegais para reduzir o custo do serviço, por exemplo, redução de 

custo com base em redução de remuneração do servidor. 

Sendo assim, é forçoso concluir que a Administração Pública Federal desobedece 

ao Princípio da Eficiência, na medida em que a redução do custo com remuneração de 

pessoal ignora a impessoalidade, como visto no item (1.3), configurando verdadeiro 

enriquecimento ilícito do Estado em face da utilização de cargos com atribuições 

genéricas e, aparentemente, de nível médio e intermediário, a fim de alocar os 
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servidores desses cargos em atribuições específicas de Carreiras Específicas, com alto 

grau de complexidade. Exemplo disso é o caso do servidor Assistente Técnico-

Administrativo que prepara processos cuja análise está a cargo dos Auditores Fiscais. 

Outro exemplo se verifica quando um servidor Assistente Técnico-Administrativo 

assina um Lançamento de Débito Confessado, constituindo, portanto, o crédito 

tributário, que é atribuição precípua de Auditores Fiscais; e 

Quanto às infringências de ordem infraconstitucional, tem-se o seguinte: 

(2.1) Ofensa ao caráter regulamentar do Ato Normativo Administrativo: o Ato 

Normativo Administrativo, por força do Princípio da Separação dos Poderes (cláusula 

pétrea, conforme art. 60, §4º, III, CF/88), não pode inovar no mundo jurídico, ou seja, 

não pode criar novo direito e nova obrigação. É premente a ideia de que a 

Administração Pública existe para cumprir a lei, podendo, no máximo, valendo-se do 

seu Poder Regulamentar, pormenorizar os Atos Normativos Legislativos. Sendo assim, 

perceber-se facilmente que a Administração Pública exorbita do seu Poder 

Regulamentar ao estabelecer atribuições específicas para cargos públicos, em especial, 

dentro de um órgão com competências a serem desempenhadas por Carreiras 

Específicas, conforme determina o art. 37, XXII, CF/88, por meio de “Portarias de 

Perfis”, com o aval e a chancela da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Observe-

se que essa exorbitância do Poder Regulamentar, além de alterar indevidamente a 

finalidade e os temos da lei, implica, igualmente, ofensa ao caro Princípio 

Constitucional da Separação dos Poderes, suplantando a Reserva Legal. 

(2.2) Ofensa ao Princípio da Taxatividade da Lei. O Princípio da Taxatividade da 

Lei decorre do Princípio da Legalidade e informa que a Administração Pública, além do 

dever de fundamentar seus atos vinculados nas leis, deve observar seus termos estritos, 

ou seja, é necessário que o ato encontre guarida nos exatos termos da lei, não sendo 

juridicamente válida a fundamentação dos atos administrativos com base em inferências 

e elucubrações. Sendo assim, a Administração Pública Federal fere o Princípio da 

Taxatividade da Lei a partir do momento em que ignora a previsão de atribuições 

genéricas previstas, por exemplo, para o cargo de Assistente Técnico-Administrativo, 

que, em tese, estaria apto apenas para o exercício de atribuições igualmente genéricas, 

próprias de todos os órgãos do Ministério da Fazenda, porém, trata-se de um cargo com 

servidores em exercício, dentre outros órgãos do MF, na SRFB, que possui 

Competências Específicas e Carreira Específica de servidores para o seu desempenho. 

Observe-se que a prática de Ato Administrativo (ex.: “Portaria de Perfis” delegando 
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atribuições de Carreira Específica da SRFB para cargos de atribuições genéricas do MF) 

contrário à taxatividade, consequentemente, fere o Princípio da Legalidade Pública, com 

nítido reflexo constitucional. 

Diante das inconstitucionalidades e ilegalidades apontadas, a Administração 

Pública Federal deve tomar medias jurídicas urgentes, a fim de corrigir sua atuação. 

 

2.1.2- Demonstração da necessidade da estruturação da Carreira Fiscal 

Administrativa – CAF 

 

Este tópico analisará os aspectos jurídicos, institucionais e funcionais decorrentes 

da criação da Carreira Fiscal Administrativa – CAF, levando em consideração todas as 

dificuldades enfrentadas pelos servidores PECFAZ, em face de todas as 

inconstitucionalidades e ilegalidades praticadas pela Administração Pública Federal. 
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2.1.3- Aspectos Jurídicos 

 

“A Constituição é a norma fundamental e o fundamento de validade de todas as 

normas”. Essa expressão é atribuída a Hans Kelsen e serve para demonstrar o motivo 

pelo qual este trabalho carrega o texto constitucional como sustentáculo. 

A supremacia do texto constitucional se impõe diante de todo e qualquer ato por 

meio do qual se expressa o Poder Público, inclusive para a Função Executiva do Poder 

do Estado. O art. 37, caput, CF/88, determina que  

 

a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência e, 

também, ao seguinte. 

 

Os Princípios Constitucionais da Administração Pública, sobretudo o Princípio da 

Legalidade, se constituem em balizadores restritivos da atuação administrativa. 

Ressalte-se que, embora a Administração Pública deva se calcar, sempre, na Supremacia 

do Interesse Público sobre o Interesse Privado, esta supremacia não pode servir de álibi 

para a materialização de injustiças em face dos interesses das categorias menos 

prestigiadas da sociedade. Nesse sentido, os Princípios da Administração Pública 

exercem um importante papel no controle dos Atos Administrativos, em especial, para o 

desiderato deste trabalho, Atos Administrativos Normativos que afetam diretamente os 

direitos funcionais do PECFAZ, impondo-lhes desvio de função com a consequente 

discriminação remuneratória negativa. 

 

2.1.3.1- Adequação Constitucional 

 

Diante das inconstitucionalidades e ilegalidades apontadas no item 2.1.1, faz-se 

necessário urgente medida corretiva por parte da Administração Pública Federal. 

Segundo entendimento sumulado do STF (Súmula 473), “a administração pode anular 
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seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 

originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial”. Da leitura da Súmula 473, nota-se que a Administração Pública pode, 

valendo-se do seu Poder de Autotutela, rever as ilegalidades que pratica, bem como, e 

com muito mais razão, rever igualmente as inconstitucionalidades praticadas. 

Justamente com o intuito de corrigir a atuação da Administração Pública Federal, 

quanto à questão do desvio de função com discriminação remuneratória negativa no 

âmbito da SRFB em desfavor do PECFAZ, este trabalho apresenta a criação da 

Carreira Fiscal Administrativa como solução jurídica, em conformidade com o art. 

37, II (que trata do estabelecimento do nível e da complexidade do cargo público 

por meio de lei, exclusivamente) e XXII (que trata da obrigatoriedade de as 

administrações tributárias possuírem Carreiras Específicas): 

 

Constituição Federal de 1998: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e 

Eficiência e, também, ao seguinte (grifo nosso): 

(...) 

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com 

a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 

lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração (grifo nosso). 

 (...) 

XXII – as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, 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, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações 

fiscais, na forma da lei ou convênio (grifo nosso). 
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Sendo assim, com a criação da Carreira Administrativa Fiscal – CAF, a 

Administração Pública Federal acabaria, definitivamente, com o problema do desvio de 

função no âmbito da SRFB, eliminando, consequentemente, os problemas emocionais e 

as animosidades decorrentes da discriminação remuneratória negativa em desfavor do 

PECFAZ. 

 

2.1.4- Aspectos Institucionais 

 

Além de eliminar os problemas do desvio de função e da discriminação 

remuneratória negativa, a criação da Carreira Administrativa Fiscal – CAF, resolveria o 

problema recorrente da falta de percepção exata do contingente funcional no âmbito da 

SRFB, otimizando o quadro e simplificando, consequentemente, sua compreensão, bem 

como refletindo em melhoria do Planejamento dos Programas Institucionais, uma vez 

que, em um contingente funcional organizado e delimitado, é mais fácil, eficiente e 

eficaz a promoção de programas de capacitações e metas especializadas e/ou 

articuladas, a depender do interesse e dos objetivos do Plano de Governo. 

Observe-se que um fato recente demonstra a falta de percepção exata do 

contingente funcional no âmbito da SRFB, qual seja, o MAPEAMENTO DE 

PROCESSOS, no qual constam como cargos aos quais são atribuídas determinadas 

ações: Carreira (AFRFB e ATRFB), ASS, TSS, ATA-NS, ATA-NI e Agente 

Administrativo. Note que os cargos “ASS” e “TSS” compõe a Carreira do Seguro 

Social, nos termos da Lei 10.855/2004, embora a organização acima não permita tirar 

essa conclusão. Note, ainda, que o cargo “ATA-NS” parece fazer referência ao cargo 

“ANATA, de nível superior”, nos termos da Lei 11.357/2006, embora a organização 

acima tenha denominado o cargo de “ATA-NS”, que sequer tem previsão normativa. É 

importante ressaltar que esse mapeamento está sendo feito por gestores, ou seja, 

servidores mais afeitos à organização do quadro funcional, e mesmos estes servidores, 

em virtude da confusão institucional instaurada e mantida ao longo de anos de atecnia 

legislativa e “armengo” institucional, não escapam à falta de percepção exata do 

contingente funcional. Não dá para saber, de fato, o que os gestores, quanto ao 

Mapeamento de Processos, pensam sobre as atribuições, por exemplo, do cargo “Agente 
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de Portaria”, que integra o PECFAZ, igualmente, ao cargo de ATA-NI, mas sequer foi 

mencionado na organização do quadro de competências do Mapeamento de Processos. 

Além disso, fica claro que até mesmo os gestores sentem dificuldade de 

estabelecer as atribuições de um e outro cargo, na medida em que, na prática, todos os 

cargos executam as mesmas atividades, em várias situações reconhecidas no próprio 

Mapeamento de Processos. 

É necessário e urgente acabar com essa confusão institucional, que tanto prejudica 

os servidores PECFAZ. Nesse sentido a criação da Carreira Fiscal Administrativa – 

CFA se afigura como solução viável, também, nessa seara. 

 

2.1.4.1- Capacitação e Eficiência 

 

“Capacitação gera eficiência”! Trata-se de expressão de ordem em matéria de 

gestão eficiente, e, na Administração Pública, não poderia ser diferente. No âmbito da 

SRFB, entretanto, existe uma questão prévia à capacitação: trata-se da organização. É 

necessário, em primeiro lugar, organizar os quadros, para, somente depois, ampliar o 

alcance da capacitação especializada e/ou articulada, a fim da compatibilizar a 

Administração Pública Federal com os preceitos da eficiência administrativa estatal do 

Século XXI, baseada na Gestão da Administração Gerencial, Dinâmica, Racional e 

Desburocratizada. 

 

2.1.5- Aspectos Funcionais 

 

2.1.5.1- Motivação, Eficiência e Estabilização das Relações Funcionais  

 

Outro impacto importante da criação da Carreira Fiscal Administrativa – CAF, 

que organizará o quadro funcional dentro da SRFB, se refere às consequências positivas 

operadas no âmago da satisfação e da tranquilidade na vida pessoal e profissional do 

servidor PECFAZ. 

Esse impacto decorrerá diretamente da eliminação do desvio de função e da 

discriminação remuneratória negativa, homenageando o Princípio da Impessoalidade e 
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restabelecendo o senso de justiça no ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho justo é 

campo fértil para maior produtividade e melhor qualidade de vida para o servidor, sendo 

assim, Administração Pública e servidores saem ganhando nesse novo contexto 

institucional que se afigura com a organização da Carreira Fiscal Administrativa – CAF. 

 

2.1.6- Panorama Geral da Carreira Fiscal, no âmbito da SRFB 

 

Por tudo que já foi exposto, esse tópico se destina a demostrar a estrutura da 

Carreira Fiscal administrativa – CFA, com a sua inclusão nos quadros funcionais da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, passando a ser composta inicialmente pelos 

servidores PECFAZ, que migrariam do seu atual Plano para o Cargo Técnico Fiscal 

Administrativo – TECFISA. 

 

2.1.6.1- Quadro Atual 

 

O atual Quadro de Pessoal em exercício na SRFB está exposto no Anexo I deste 

trabalho. 

 

2.1.6.2- Quadro Pretendido 

 

O Quadro de Pessoal pretendido pelos servidores PECFAZ está exposto no item 

2.2.3. Vide também a diagramação orgânica no Anexo II deste trabalho. 
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2.2- ADEQUAÇÃO SALARIAL AO NÍVEL E À COMPLEXIDADE DAS 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIDORES PECFAZ 

 

2.2.1- Análise das Remunerações dos servidores em exercício na RFB 

 

As diferentes estruturas remuneratórias dos servidores em exercício na RFB se 

encontram nas seguintes Leis: (1) Carreira Auditoria: Lei 11.890/2010, Anexo II; (2) 

Carreira do Seguro Social: Lei 10.855/2006, Anexo IV; e (3) PECFAZ: Lei 

11.907/2009, Anexo CXL. 

Os quadros remuneratórios estão expostos no Anexo III deste trabalho. 

 

2.2.2- Demonstração da desproporcionalidade e desarazoabilidade do atual quadro 

de remunerações dos servidores em exercício na RFB 

 

Malgrado muitos dos servidores em exercício na SRFB desempenhem atividades 

semelhantes, a diferença nominal de suas remunerações pode chegar a 13 vezes, 

tomando por base a menor e a maior remuneração dos cargos atualmente em exercício 

na SRFB. Essa diferença pode ser facilmente percebida analisando-se o Anexo III deste 

trabalho. 

Essa desproporcionalidade se constitui em discriminação remuneratória negativa, 

materializando flagrante injustiça e inconstitucionalidade, especialmente quanto à 

ofensa ao Princípio da Legalidade, ao Princípio do Concurso Público, ao Princípio da 

Impessoalidade e ao Princípio da Eficiência. 

O atual quadro remuneratório dos servidores em exercício na SRFB exige 

correção imediata, sob pena de continuidade voluntária, por parte da Administração 

Pública Federal, da prática de ilegalidades e inconstitucionalidades apontadas. 
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2.2.3- Criação da Carreira Fiscal Administrativa e Estrutura Remuneratória 

 

Com a criação da Carreira Fiscal Administrativa – CAF, nos quadros de pessoal 

da SRFB, faz-se necessário adequar a estrutura remuneratória, uma vez que uma 

Carreira Especial de cargos, inclusive com previsão constitucional expressa, deve ter 

política remuneratória condizente com sua importância institucional. 

Quanto à estruturação, a Carreira Fiscal Administrativa será composta por três 

cargos:  

(1) Analista Fiscal Administrativo – ANAFISA: cargo de nível superior, com 

atribuições voltadas ao planejamento, coordenação, acompanhamento do 

desempenho de ativividades residuais envolvendo sistemas e programas 

específicos da RFB, ressalvadas as atribuições específicas da Carreira 

Auditoria. 

(2) Técnico Fiscal Administrativo – TECFISA: cargo de nível intermediário, 

com atribuições voltadas ao desempenho de atividades residuais envolvendo 

sistemas e programas específicos da RFB, ressalvadas as atribuições 

específicas da Carreira Auditoria. 

 

(3) Auxiliar Fiscal Administrativo – AUXFISA: cargo de nível auxiliar, com 

atribuições voltadas ao desempenho de atividades operacionais próprias de 

qualquer órgão público, bem como atividades operacionais voltadas à 

manutenção e o funcionamento regular da Secretaria da RFB 

Quanto à estrutura remuneratória, a remuneração da Carreira Fiscal 

Administrativa – CFA será composta de Vencimento Básico, somado à Gratificação por 

Atividade de Administração Tributária – GAAT. 

No caso do Cargo de Analista Fiscal Administrativo – ANAFISA, os servidores 

PECFAZ, que serão incluídos obrigatoriamente no cargo ANAFISA, propõem a 

vinculação proporcional e aproximada (de modo implícito, para evitar indexação) do 

valor da remuneração ao valor do subsídio do Analista Tributário da RFB. O 

fundamento da vinculação lastreia-se na proximidade de atribuições legais estabelecidas 

para este cargo e as atribuições desempenhadas pelos servidores PECFAZ, que 
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continuarão a exercer essas atribuições, muito embora, com a criação da Carreira Fiscal 

Administrativa – CFA, sob as roupagens da constitucionalidade e da legalidade.  

Quanto ao percentual aplicado na vinculação acima, os servidores PECFAZ 

propõem uma estrutura remuneratória para a Carreira Fiscal Administrativa – CFA em 

patamares de Remuneração (Vencimento + GAAT) próximos às porcentagens de 

55,80%, 74,40% e 99,20% do patamar de 60% do subsídio do Analista Tributário, 

respectivamente, para AUXFISA, TECFISA e ANAFISA. Ressalte-se que o percentual 

aproximado utilizado no escalonamento entre os subsídios do Auditor Fiscal da RFB e 

do Analista Tributário da RFB figura em torno de 60%, sendo um patamar razoável e 

isonômico a ser também observado para a Carreira Fiscal Administrativa. 

Quanto à Gratificação por Atividade de Administração Tributária – GAAT, esta 

corresponderá a 60% do Vencimento Básico. 

Sendo assim, a remuneração da Carreira Fiscal Administrativa – CFA ficaria 

composta da seguinte forma: 

(1) Analista Fiscal Adminstrativo – ANAFISA: 

a) Vencimento Básico - VB: correspondente 62% do Subsídio do Analista da 

RFB; e 

b) Gratificação por Atividade de Administração Tributária – GAAT: 

correspondente a 60% do Vencimento Básico. 

(2) Técnico Fiscal Administrativo – TECFISA: 

a) Vencimento Básico – VB: correspondente 75% do Vencimento Básico do 

ANAFISA; e 

b) Gratificação por Atividade de Administração Tributária – GAAT: 

correspondente a 60% do Vencimento Básico; 

 

(3) Auxiliar Fiscal Administrativo – AUXFISA: 

a) Vencimento Básico – VB: correspondente 75% do Vencimento Básico do 

TECFISA; e 

b) Gratificação por Atividade de Administração Tributária – GAAT: 

correspondente a 60% do Vencimento Básico; 
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Esse quadro orgânico e remuneratório encontra fundamento no art. 37, II e XXII, 

CF/88, e atende aos anseios dos servidores PECFAZ. 

 

2.2.4- Demonstração da urgente necessidade da estruturação da Carreira Fiscal 

Administrativa – CFA e da Adequação Salarial, a fim de elidir flagrante 

inconstitucionalidade, especialmente, nos ternos do art. 37, II e XXII CF/88. 

 

Três premissas já analisadas merecem destaque neste ponto do trabalho: 

(1) A Constituição Brasileira é dotada de Supremacia Constitucional (art. 60, 

§2º, CF/88); 

(2) A Administração Pública Federal está obrigada à obediência aos Princípios 

Constitucionais, especialmente os previstos no art. 37, CF/88; e 

(3) Dentre os Princípios Constitucionais da Administração Pública, previstos no 

art. 37, CF/88, interessam precipuamente aos interesses deste trabalho os Princípios 

da Legalidade, da Impessoalidade, da Eficiência e do Concurso Público. 

Diante de toda a exposição, resta reconhecer que o atual quadro de pessoal e a 

atual política remuneratória da Administração Pública Federal, em face dos servidores 

administrativos em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil, em especial os 

servidores PECFAZ, descumpre os comandos constitucionais do art. 37, II e XXI, uma 

vez que admite nos quadros da administração tributária servidores sem Carreiras 

Específicas, com atribuições aquém da complexidade exigida pelas competências 

institucionais da SRFB, atingindo de modo direto, também, o Princípio do Concurso 

Público, na medida em que o exercício das atribuições sob desvio de função 

desconsidera o procedimento constitucional para exercício de atribuições em cargo e 

emprego público, mediante investidura após aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos. 

Cabe à Administração Pública Federal, portanto, providenciar medidas corretivas 

por Imperativos Constitucional, Legal e de Justiça. 
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3- ETAPAS: 

 

3.1- ETAPA 1: Informação e Apoio da categoria 

3.1.1- Apresentação das propostas ao sindicato nacional, que será o agente 

catalizador das ações. 

3.1.2- Difusão informativa e doutrinária para os servidores PECFAZ, a fim de 

construir uma proposta legislativa que atenda aos objetivos estabelecidos 

 

3.2- ETAPA 2: Proposição Legislativa, obedecidos os necessários critérios de 

adequação formal e material 

3.2.1- Elaboração da proposta legislativa que cria a Carreira Fiscal 

Administrativa, com subscrição de todos os servidores PECFAZ em 

exercício nas Agências da SRFB espalhadas em todo o território nacional 

3.2.2.- Encaminhamento da proposta à Presidência da República, ao Ministério da 

Fazenda, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e à 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, com prazo estabelecido para 

pronunciamento formal sobre a viabilidade do projeto 

 

3.3- ETAPA 3: Negociação com foco nos Objetivos estabelecidos 

 

3.4- ETAPA 4: Atitudes Coletivas diante de uma eventual frustração da negociação 

3.4.1- Abstenção total e imediata de atribuições ilegalmente conferidas aos 

servidores PECFAZ 

3.4.2- Entrega de Cargos e Funções Comissionados de qualquer natureza, bem 

como abstenção de empreender quaisquer esforços adicionais que venham 

a melhorar o funcionamento administrativo e institucional dentro da RFB 

3.4.3- Comando de paralizações graduais, desembocando em movimento grevista, 

nos termos do cronograma posteriormente estabelecido pela categoria 



32 

 

3.4.4- Representação ao Ministério Público Federal quanto ao desvio de função 

existente na RFB, a fim que o MP cumpra sua competência constitucional 

de defesa do ordenamento jurídico, especialmente, diante do 

descumprimento de dispositivos constitucionais e da legislação federal por 

parte da própria União, que se coloca em posição passível de sofrer as 

consequências da Lei de Improbidade Administrativa e demais 

consequências jurídicas de natureza cível. 

3.4.5- Demandas judiciais coletivas visando reconhecimento do desvio de função, 

com pagamento da diferença salarial dos últimos 5 anos e visando a 

responsabilização individual dos administradores, que respondem 

solidariamente pelo desvio de função praticado pelos seus subordinados. 

 

 

 

 



33 

 

 



34 

 

ANEXO I – Quadro Atual do Pessoal em Exercício na SRFB 
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ANEXO II – Quadro de Pessoal Pretendido pelos servidores PECFAZ 
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ANEXO III - Quadros Remuneratórios Comparativos 

QUADRO 1: Carreira Auditoria (AFRFB + ATRFB) 

ANEXO II (Anexo IV da Lei no 10.910, de 15 de julho de 2004) - CARREIRA DE AUDITORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 

CARREIRA DE AUDITORIA-FISCAL DO TRABALHO 

VALOR DO SUBSÍDIO 

a) Tabela I: Cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e Auditor-Fiscal do Trabalho 

                                              Em R$ 

    VALOR DO SUBSÍDIO 

CLASSE PADRÃO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 

    1o JUL 2008 1o JUL 2009 1o JUL 2010 

  IV 16.680,00 18.260,00 19.451,00 

ESPECIAL III 16.378,46 17.934,39 18.910,61 

  II 16.083,60 17.615,25 18.576,24 

  I 15.795,19 17.302,23 18.247,78 

  IV 15.114,97 16.608,73 17.545,94 

B III 14.829,14 16.287,14 17.201,90 

  II 14.549,81 15.972,19 16.864,61 

  I 14.276,81 15.663,75 16.533,93 

  V 13.679,49 15.042,71 15.898,01 

  IV 13.426,66 14.753,69 15.586,28 

A III 13.179,54 14.470,63 15.280,67 

  II 12.937,97 14.193,38 14.981,05 

  I 12.535,36 13.067,00 13.600,00 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.910.htm#anexoiv.
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b) Tabela II: Cargos de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil 

                                                      Em R$ 

    VALOR DO SUBSÍDIO 

CLASSE PADRÃO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 

    1o JUL 2008 1o JUL 2009 1o JUL 2010 

  IV 9.456,00 10.608,00 11.595,00 

ESPECIAL III 9.270,59 10.349,27 11.181,37 

  II 9.088,81 10.096,85 10.962,13 

  I 8.910,60 9.850,58 10.747,19 

  IV 8.567,88 9.471,71 10.333,83 

B III 8.399,89 9.240,70 9.936,38 

  II 8.235,18 9.015,31 9.554,21 

  I 8.073,71 8.795,43 9.186,74 

  V 7.838,55 8.457,14 8.833,40 

  IV 7.684,86 8.250,87 8.660,20 

A III 7.534,17 8.049,63 8.490,39 

  II 7.386,44 7.853,30 8.323,91 

  I 7.095,53 7.624,56 7.996,07 
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QUADRO 2: Carreira do Seguro Social (ASS + TSS) 

ANEXO IV-A (Redação dada pela Lei nº 12.778, de 2012) CARREIRAS DO SEGURO SOCIAL TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO 

a) Vencimento básico dos cargos de nível superior  (Redação dada pela Lei nº 12.778, de 2012) – Em R$ 

    VENCIMENTO BÁSICO 

    EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 

CLASSE PADRÃO 1o de junho de 2009 1o de janeiro de 2013 1o de janeiro de 2014 1o de janeiro de 2015 

    JORNADA DE TRABALHO SEMANAL 

    30 horas 40 horas 30 horas 40 horas 30 horas 40 horas 30 horas 40 horas 

  IV 822,76 1.096,98 874,31 1.165,72 929,10 1.238,76 987,31 1.316,38 

ESPECIAL III 781,02 1.041,33 829,96 1.106,58 881,96 1.175,91 937,22 1.249,60 

  II 741,24 988,29 787,69 1.050,21 837,04 1.116,02 889,49 1.185,95 

  I 732,82 977,07 778,74 1.038,29 827,53 1.103,35 879,38 1.172,48 

  IV 716,66 955,52 761,56 1.015,39 809,28 1.079,01 859,99 1.146,62 

C III 701,04 934,70 744,97 993,27 791,64 1.055,50 841,25 1.121,64 

  II 685,88 914,48 728,86 971,78 774,53 1.032,67 823,06 1.097,38 

  I 671,15 894,85 713,20 950,92 757,89 1.010,50 805,38 1.073,82 

  IV 656,86 875,79 698,02 930,67 741,75 988,98 788,23 1.050,95 

B III 642,98 857,28 683,27 911,00 726,08 968,08 771,58 1.028,74 

  II 629,51 839,33 668,95 891,92 710,87 947,81 755,41 1.007,20 

  I 616,43 821,88 655,05 873,38 696,10 928,10 739,72 986,26 

  V 603,73 804,95 641,56 855,39 681,76 908,98 724,48 965,94 

  IV 591,39 788,50 628,45 837,91 667,82 890,41 709,67 946,20 

A III 579,43 772,56 615,74 820,97 654,32 872,41 695,32 927,07 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12778.htm#art30
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12778.htm#art30
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  II 567,82 757,08 603,40 804,52 641,21 854,93 681,38 908,50 

  I 556,53 742,02 591,40 788,51 628,46 837,92 667,84 890,42 

b) Vencimento básico dos cargos de nível intermediário (Redação dada pela Lei nº 12.778, de 2012) 

Em R$ 

    VENCIMENTO BÁSICO 

    EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 

CLASSE PADRÃO 1o de junho de 2009 1o de janeiro de 2013 1o de janeiro de 2014 1o de janeiro de 2015 

    JORNADA DE TRABALHO SEMANAL 

    30 horas 40 horas 30 horas 40 horas 30 horas 40 horas 30 horas 40 horas 

  IV 617,81 823,72 656,52 875,33 697,66 930,18 741,37 988,46 

ESPECIAL III 584,47 779,28 621,09 828,11 660,01 880,00 701,36 935,14 

  II 567,35 756,45 602,90 803,85 640,68 854,22 680,82 907,74 

  I 550,96 734,60 585,48 780,63 622,17 829,54 661,15 881,52 

  IV 548,27 731,01 582,62 776,81 619,13 825,49 657,92 877,21 

C III 532,72 710,27 566,10 754,77 601,57 802,07 639,26 852,32 

  II 517,81 690,39 550,26 733,65 584,73 779,62 621,37 828,47 

  I 503,50 671,31 535,05 713,37 568,57 758,07 604,20 805,57 

  IV 489,84 653,11 520,53 694,03 553,15 737,52 587,81 783,73 

B III 476,73 635,62 506,60 675,45 538,34 717,77 572,08 762,74 

  II 464,24 618,97 493,33 657,75 524,24 698,97 557,09 742,76 

  I 452,24 602,97 480,58 640,75 510,69 680,90 542,69 723,56 

  V 440,75 587,65 468,37 624,47 497,71 663,60 528,90 705,18 

  IV 429,76 573,00 456,69 608,90 485,30 647,06 515,71 687,60 

A III 419,23 558,96 445,50 593,98 473,41 631,20 503,08 670,75 

  II 409,17 545,55 434,81 579,73 462,05 616,06 491,00 654,66 

  I 399,50 532,65 424,53 566,03 451,13 601,49 479,40 639,18 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12778.htm#art30
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c) Vencimento básico dos cargos de nível auxiliar (Redação dada pela Lei nº 12.778, de 2012) - Em R$ 

    VENCIMENTO BÁSICO 

    EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 

CLASSE PADRÃO 
1o de junho de 

2009 
1o de janeiro de 2013 

1o de janeiro de 

2014 

1o de janeiro de 

2015 

    JORNADA DE TRABALHO SEMANAL 

    30 horas 40 horas 30 horas 40 horas 30 horas 40 horas 30 horas 40 horas 

  III 393,26 524,33 417,90 557,18 444,09 592,10 471,91 629,20 

ESPECIAL II 381,15 508,19 405,03 540,03 430,41 573,87 457,38 609,83 

  I 369,59 492,77 392,75 523,65 417,36 556,46 443,51 591,32 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12778.htm#art30
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ANEXO VI (Incluído pela Lei nº 11.501, de 2007) TABELA DE VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 
ATIVIDADES DO SEGURO SOCIAL - GDASS 

a) Cargos de Nível Superior - Em R$ 

CLASSE PADRÃO 
VALORES A PARTIR DE 

1o DE MARÇO DE 2007 
  V   
  IV   

ESPECIAL III 14,00 
  II   
  I   
  V   
  IV   
C III 12,60 
  II   
  I   
  V   
  IV   
B III 11,90 
  II   
  I   
  V   
  IV   
A III 11,20 
  II   
  I   

b) Cargos de Nível Intermediário - Em R$ 

CLASSE PADRÃO 
VALORES A PARTIR DE 

1o DE MARÇO DE 2007 
  V   
  IV   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11501.htm#art4
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ESPECIAL III 11,00 
  II   
  I   
  V   
  IV   
C III 9,90 
  II   
  I   
  V   
  IV   
B III 9,35 
  II   
  I   
  V   
  IV   
A III 8,80 
  II   
  I   

c) Cargos de Nível Auxiliar - Em R$ 

CLASSE PADRÃO 
VALORES A PARTIR DE 

1o DE MARÇO DE 2007 
  V   
  IV   

ESPECIAL III 4,00 
  II   
  I   
  V   
  IV   
C III 3,60 
  II   
  I   
  V   
  IV   
B III 3,20 
  II   
  I   
  V   
  IV   
A III 3,00 
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  II   
  I   

QUADRO 3: PECFAZ 

ANEXO CXL (Lei 11.907/2009) TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS CARGOS DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

a) Vencimento básico dos cargos de nível superior - Em R$ 

      VENCIMENTO BÁSICO 

CARGOS CLASSE PADRÃO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 

      1o JUL 2008 1o MAR 2009 

    III 1.531,00 3.383,00 

  Especial II 1.495,12 3.290,86 

    I 1.460,08 3.201,23 

    VI 1.410,71 3.107,99 

    V 1.377,65 3.023,34 

  C IV 1.345,36 2.940,99 

    III 1.313,83 2.860,89 

    II 1.283,04 2.782,97 

    I 1.252,97 2.707,17 

Cargos de nível superior   VI 1.210,60 2.628,32 

do PECFAZ   V 1.182,23 2.556,73 

  B IV 1.154,52 2.487,09 

    III 1.127,46 2.419,35 

    II 1.101,04 2.353,45 
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    I 1.075,23 2.289,35 

    V 1.049,00 2.222,67 

    IV 1.035,54 2.162,13 

  A III 1.022,25 2.103,24 

    II 1.009,13 2.045,95 

    I 996,18 1.990,22 
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b) Vencimento básico dos cargos de nível intermediário - Em R$ 

      VENCIMENTO BÁSICO 

CARGOS CLASSE PADRÃO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 

      1o JUL 2008 1o MAR 2009 

    III 1.262,54 1.923,11 

  ESPECIAL II 1.237,89 1.904,07 

    I 1.213,31 1.885,22 

    VI 1.178,66 1.857,36 

    V 1.154,84 1.838,97 

  C IV 1.131,32 1.820,76 

    III 1.108,09 1.802,73 

    II 1.085,65 1.784,88 

Cargos de nível   I 1.063,49 1.767,21 

Intermediário   VI 1.032,09 1.741,09 

do PECFAZ   V 1.010,61 1.723,85 

  B IV 989,40 1.706,78 

    III 968,45 1.689,88 

    II 947,76 1.673,15 

    I 927,32 1.656,58 

    V 903,09 1.632,10 

    IV 889,37 1.615,94 

  A III 875,77 1.599,94 
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    II 862,29 1.584,10 

    I 848,93 1.568,42 

 

c) Vencimento básico dos cargos de nível auxiliar (Redação dada pela Lei nº 12.702, de 2012)  Produção de efeito 

Em R$ 

      VENCIMENTO BÁSICO A 

CARGOS CLASSE PADRÃO PARTIR DE 

      1o DE JULHO 1o DE JULHO 

      DE 2008 DE 2012 

Cargos de nível auxiliar   III 636,78 1.159,56 

do PECFAZ Especial II 625,52 1.158,46 

    I 614,46 1.157,36 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12702.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12702.htm#art17
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ANEXO CXXXVII (Redação dada pela Lei nº 12.778, de 2012) TABELAS DE VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE FAZENDÁRIA - GDAFAZ 

a) Valor do ponto da GDAFAZ para os cargos de nível superior - Em R$ 

      VALOR DO PONTO DA GDAFAZ A PARTIR DE 

CARGOS CLASSE PADRÃO 

1o JUL 2012 

1o JAN 

2013 

1o JAN 

2014 

1o JAN 

2015 

    III 36,17 39,50 42,84 46,17 

  ESPECIAL II 35,32 38,65 41,99 45,32 

    I 34,49 37,82 41,16 44,49 

    VI 32,91 36,24 39,58 42,91 

    V 32,14 35,47 38,81 42,14 

  C IV 31,39 34,72 38,06 41,39 

    III 30,65 33,98 37,32 40,65 

    II 29,93 33,26 36,60 39,93 

Cargos de 

nível 
  I 

29,23 

32,56 35,90 39,23 

superior do   VI 27,89 31,22 34,56 37,89 

PECFAZ   V 27,24 30,57 33,91 37,24 

  B IV 26,60 29,93 33,27 36,60 

    III 25,98 29,31 32,65 35,98 

    II 25,37 28,70 32,04 35,37 

    I 24,78 28,11 31,45 34,78 

    V 23,65 26,98 30,32 33,65 

    IV 23,10 26,43 29,77 33,10 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12778.htm#art11
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  A III 22,56 25,89 29,23 32,56 

    II 22,03 25,36 28,70 32,03 

    I 21,51 24,84 28,18 31,51 

b) Valor do ponto da GDAFAZ para os cargos de nível intermediário - Em R$ 

      VALOR DO PONTO DA GDAFAZ A PARTIR DE 

CARGOS CLASSE PADRÃO 
1o JUL 

2012 

1o JAN 

2013 

1o JAN 

2014 

1o JAN 

2015 

    III 14,35 17,45 20,55 23,65 

  ESPECIAL II 14,21 17,31 20,41 23,51 

    I 14,08 17,18 20,28 23,38 

    VI 13,91 17,01 20,11 23,21 

    V 13,77 16,87 19,97 23,07 

  C IV 13,64 16,74 19,84 22,94 

    III 13,51 16,61 19,71 22,81 

    II 13,39 16,49 19,59 22,69 

Cargos de nível   I 13,27 16,37 19,47 22,57 

intermediário 

do 
  VI 

13,12 

16,22 19,32 22,42 

PECFAZ   V 13,00 16,10 19,20 22,30 

  B IV 12,89 15,99 19,09 22,19 

    III 12,77 15,87 18,97 22,07 

    II 12,66 15,76 18,86 21,96 

    I 12,54 15,64 18,74 21,84 

    V 12,46 15,56 18,66 21,76 

    IV 12,42 15,52 18,62 21,72 

  A III 12,39 15,49 18,59 21,69 
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    II 12,36 15,46 18,56 21,66 

    I 12,33 15,43 18,53 21,63 

 

c) Valor do ponto da GDAFAZ para os cargos de nível auxiliar - Em R$ 

      
VALOR DO PONTO DA GDAFAZ A PARTIR 

DE 

CARGO CLASSE PADRÃO 

1o JUL 2012 

1o JAN 

2013 

1o JAN 

2014 

1o JAN 

2015 

Cargos de 

nível 
  III 

13,37 

15,47 17,57 19,67 

auxiliar do ESPECIAL II 13,31 15,41 17,51 19,61 

PECFAZ   I 13,25 15,35 17,45 19,55 
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Lista de Assinaturas dos Servidores adeptos do Plano Estratégico PECFAZ: Organização da CAF e Adequação Salarial 

ASSINATURA LOCAL DE EXERCÍCIO MATRÍCULA SIAPE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


