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Prezada Santa, 
 

Conforme falamos, encaminho, para conhecimento, as manifestações da Receita Federal quanto às alterações promovidas pelo
Deputado em seu relatório ao PL 6788/2017. 

 
1)  Art. 46: Alteração da nomenclatura da carreira e dos cargos: 

      "Ajuste gramatical: sugere-se a correção do nome da nova carreira para Carreira de Suporte Técnico-Administrativo às
Atividades Tributárias e Aduaneiras da Secretaria da      Receita Federal do Brasil, para que seja compatível com os nomes dos
cargos a ela pertencentes. Sendo eles também corrigidos para abarcarem a nomenclatura de suporte:

      I - Cargo de Analista de Suporte Técnico-Administrativo da Receita Federal do Brasil, de nível superior; 
       II - Cargo Técnico de Suporte Técnico-Administrativo da Receita Federal do Brasil, de nível intermediário; e 

       III – Cargo de Auxiliar de Suporte Técnico-Administrativo da Receita Federal, de nível auxiliar." 
 

2) Art. 47: Dos critérios para progressão e promoção 

      "Manifesta-se favoravelmente aos novos critérios de progressão e promoção. Uma vez que o novo texto explicita com maior
clareza os requisitos a serem observados."

3) Art. 46: Da estruturação da Carreira: 
 

"Manifesta-se favoravelmente à inclusão dos servidores PECFAZ em exercício na RFB na Carreira de Suporte às Atividades
Tributárias e Aduaneiras da RFB. Tal inclusão dever-se-ia ocorrer em conjunto com os Analistas e Técnicos do Seguro Social,
que, na versão inicial do PL 6788/2017 encontravam-se contemplados." 

 
4) Art. 51: Da remuneração da Carreira: 

 
"Impropriedade: a GEAF, Gratificação Instituída pelo art. 251 da Lei nº. 11.907, de 02 de fevereiro de 2009, é específica para
atividades auxiliares e, nos termos do próprio art. devida exclusivamente aos servidores de nível auxiliar enquadrados no
PECFAZ. Não foi encontrada alteração da Lei nº 11.907, de 2009 para viabilizar o pagamento de tal gratificação." 

 
5) Art. 68: Da criação da Gratificação de Qualificação - GQ: 

 
"Posição Contrária: Emenda Parlamentar e Vício de Iniciativa 

 Emendas parlamentares que visem ao aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da
República, contaminam-se pela inconstitucionalidade, por flagrante ofensa ao princípio de independência e harmonia entre os
Poderes da República. ADI 873-1 RS Medida Cautelar – Rel. Min. Paulo Brossard, RTJ 148/701." 

 
6) Art. 77: Da transformação de Analista e Técnico do Seguro Social 

 
"Posição Contrária: Preliminarmente, argui-se vício de iniciativa, defeito formal de constitucionalidade em razão da competência.
Isso porque nos termos do artigo 61, §1º, inciso II, alínea c da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, as leis
que dispõem sobre provimento de cargos relativos aos servidores públicos da União são de iniciativa privativa do Presidente da
República. 

Ademais os servidores para os quais se pretende a transposição para a Carreira Tributária e Aduaneira já se encontram
transpostos automaticamente para o Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda - PECFAZ, desde a edição da A
Medida Provisória n° 441, de 29/08/2008, convertida na Lei nº 11.907, de 02 de fevereiro de 2009. A situação jurídica encontra-
se, portanto, consolidada, e os efeitos advindos da inclusão na Carreira Tributária e Aduaneira, após 10 anos, podem ser,
administrativamente e juridicamente, danosos à RFB e ao erário público. 

 
Ressalte-se que esta matéria é objeto de diversas ações judiciais ajuizadas pelos Sindicatos dos Técnicos e dos Analistas do
Seguro Social, bem com da ADI nº 4151/DF. 
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Reforça o entendimento quanto ao vício de iniciativa, que conforme ADI 873-1 RS Medida Cautelar – Rel. Min. Paulo Brossard,
RTJ 148/701: 

 Emenda Parlamentar e Vício de Iniciativa 
 Emendas parlamentares que visem ao aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da

República, contaminam-se pela inconstitucionalidade, por flagrante ofensa ao princípio de independência e harmonia entre os
Poderes da República. 

Esclarece-se que as atribuições desempenhadas pelos Analistas e Técnicos do Seguro Social oriundos da extinta Secretaria da
Receita Previdenciária na atual Secretaria da Receita Federal do Brasil são aquelas relacionadas com atividades meio e de
apoio do órgão. Tais servidores redistribuídos para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por força da Lei nº 11.457/2007,
devem exercer aqui na Instituição atribuições correlatas com aquelas próprias de seus cargos, quando lotados na extinta
Secretaria da Receita Previdenciária. 

Portanto, as atividades desempenhadas pelos servidores em questão não são específicas da Carreira Tributária e Aduaneira da
RFB. Convém salientar, por oportuno, que o art. 37, inciso III, da Lei nº 8.112, de 1990, prevê que um dos preceitos para a
redistribuição é a manutenção da essência das atribuições do cargo. 

 
Por fim, ressalta-se que outras tentativas infrutíferas de emendas a medidas provisórias (MP 440/2008, MP 441/2008, MP
479/2009 e MP 650/2014) nessa mesma linha (transformar os cargos dos servidores redistribuídos em cargos de ATRFB), já
sofreram veto presidencial." 

 
Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 
Atenciosamente,

 
JAIANE ELY FANFA RIBAS

 Assessoria de Acompanhamento Legislativo (ASLEG)/Gabinete da RFB
 (61) 3412.2781 | jaiane.ribas@receita.fazenda.gov.br

 

-- 
 Santa Alves
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