
DECRETO Nº  ________, DE ______________________________  DE 2020. 

 
Altera o Decreto nº 6.641, de 10 de 
novembro de 2008, e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 6º da Lei nº 10.593, de 6 
de dezembro de 2002, 

DECRETA:  

Art. 1º Os arts. 3º e 4º do Decreto nº 6.641, de 10 de novembro de 2008, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 3º Incumbe aos ocupantes do cargo de Analista-Tributário da Receita 
Federal do Brasil, resguardadas as atribuições privativas referidas no inciso I do art. 2º: 

I – atuar no exame de matérias e processos administrativos-fiscais, ressalvado 
o disposto na alínea “b” do inciso I do art. 2º;  

II – analisar e propor solução em pedidos de restituição ou compensação de 
tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais, bem como executar 
procedimentos decorrentes da respectiva decisão; 

III – proceder à conferência de dados da escrituração digital de caráter 
contábil, fiscal e financeira, bem como à verificação de documentos do sujeito passivo, 
inclusive mediante elaboração de relatórios, relativamente aos procedimentos de 
fiscalização, diligência e revisão de declaração; 

IV – realizar procedimentos de programação, controle e seleção da atividade 
fiscal e propor a formalização de dossiê de pré-fiscalização, ressalvado o disposto na 
alínea “c” do inciso I do art. 2º; 

V – realizar procedimentos de extração de dados de caráter contábil, fiscal e 
financeiro, concluir análise sumária nas demandas externas e propor o aprofundamento 
da análise; e 

VI – exercer as demais atividades de natureza técnica, acessórias ou 
preparatórias ao exercício das atribuições privativas dos ocupantes do cargo de Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil;” (NR) 

 

“Art. 4º São atribuições dos ocupantes do cargo efetivo de Analista-Tributário 
da Receita Federal do Brasil, em caráter geral e concorrente com o cargo efetivo de 
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, resguardadas as atribuições privativas 
referidas no inciso I do art. 2º, exercer as atividades específicas da administração 
tributária e aduaneira inerentes às competências da Secretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil, em especial: 

I - exercer procedimentos de controle aduaneiro sobre a movimentação de 
veículos, cargas e bens, bem como de pessoas em áreas e recintos sob controle 
aduaneiro, inclusive: 

a) proceder a buscas em veículos necessárias para prevenir e reprimir a 
ocorrência de infração à legislação aduaneira; 



b) verificar a aplicação de medidas de controle e segurança em recintos, 
veículos e cargas sob controle aduaneiro, tais como dispositivo de monitoramento 
remoto, de rastreamento e de lacração;  

c) controlar a atividade de inspeção não invasiva de cargas no comércio 
internacional, de bagagens de viajantes internacionais e de encomendas postais e 
remessas em geral, bem como analisar seus resultados; e 

d) analisar, verificar e autorizar rotas para a operação de trânsito entre recintos 
alfandegados; 

II - inspecionar mercadorias, em conferência aduaneira ou em outra ocasião, 
sob supervisão de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil; 

III – realizar, na conferência aduaneira ou em qualquer outra ocasião, a 
retenção de mercadorias, livros, documentos, moedas, materiais, equipamentos e 
assemelhados, e, no caso de mercadorias suspeitas de contrafação, notificar o titular da 
marca; 

IV – selecionar, na Zona Primária, viajantes para a fiscalização de bagagem 
acompanhada; 

V – selecionar objetos na fiscalização de encomendas postais e de remessas 
despachadas no regime de tributação simplificada; 

VI – analisar e inspecionar requisitos técnicos e operacionais para o 
alfandegamento de locais e recintos e para a certificação de Operador Econômico 
Autorizado;  

VII – verificar a utilização de cautelas fiscais, podendo dispensá-las, exceto 
nas hipóteses previstas no art. 36 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996; 

VIII – analisar e proceder à habilitação de exportadores e importadores para 
operar no comércio internacional; 

IX – realizar procedimentos de análise de risco, pesquisa e investigação; 

X – analisar o desempenho e efetuar a previsão da arrecadação; 

XI – analisar pedido de retificação de documento de arrecadação; 

XII – efetuar o controle e a cobrança do crédito tributário, inclusive o sub 
judice, bem como deliberar sobre a revisão de sua cobrança, suspensão ou extinção, 
exceto nos casos que impliquem a revisão do lançamento ou da declaração que venha a 
alterar a sua base de cálculo; 

XIII – atuar na garantia do crédito tributário e de monitoramento patrimonial 
do sujeito passivo, inclusive nas atividades de lavratura ou cancelamento do Termo de 
Arrolamento de Bens e Direitos; 

XIV – aplicar medidas legais coercitivas cabíveis nos procedimentos de 
recuperação de créditos tributários, incluindo a representação fiscal para fins penais, a 
representação para propositura de medida cautelar fiscal e a representação a outros 
órgãos de controle nas hipóteses definidas em legislação especial; 

XV – executar procedimentos de controle relativos à fruição de benefícios 
fiscais; 

XVI – lavrar termo de revelia e de perempção; 

XVII – intimar e proceder à ciência pessoal do sujeito passivo; 

XVIII – supervisionar as demais atividades da administração tributária e 
aduaneira inerentes às competências da Secretaria Especial da Receita Federal do 
Brasil.” (NR) 

 



Art. 2º São atribuições dos ocupantes do cargo efetivo de Analista do Seguro Social 
que se fixaram na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 12 da Lei 
nº 11.457, de 16 de março de 2007, no âmbito desse órgão, além das relacionadas no art. 3º deste 
Decreto, resguardadas as atribuições dos servidores integrantes da Carreira Tributária e 
Aduaneira da Receita Federal do Brasil referidas no art. 6º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro 
de 2002, e no Decreto nº 6.641, de 10 de novembro de 2008: 

I - apreciar e tratar pedido de retificação de documento de arrecadação de 
contribuições previdenciárias, inclusive daqueles que importem em mudança da destinação dos 
recursos ou do regime de tributação; e 

II – verificar e tratar saldo de crédito previdenciário remanescente após declaração de 
compensação e executar procedimentos de encerramento do respectivo processo de crédito. 

 

Art. 3º São atribuições dos ocupantes do cargo efetivo de Técnico do Seguro Social 
que se fixaram na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 12 da Lei 
nº 11.457, de 2007, no âmbito desse órgão, resguardadas as atribuições dos servidores 
integrantes da Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil referidas no art. 6º 
da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002, e no Decreto nº 6.641, de 10 de novembro de 
2008: 

I - apreciar e tratar pedido de retificação de documento de arrecadação de 
contribuições previdenciárias, exceto daqueles que importem em mudança da destinação dos 
recursos ou do regime de tributação; 

II - verificar a situação fiscal do contribuinte e liberar a emissão de certidão de 
regularidade fiscal; 

III - preparar e instruir processos administrativos-fiscais para posterior análise e 
decisão da autoridade competente; e 

IV - atuar na revisão de parcelamento de débitos previdenciários. 

 

Art. 4º Os ocupantes dos cargos de Analista do Seguro Social e Técnico do Seguro 
Social que se fixaram na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 12 
da Lei nº 11.457, de 2007, poderão ainda, no âmbito desse órgão, em caráter geral e concorrente, 
executar atividades inespecíficas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 

 
 
Art. 5º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Brasília,        de                          de 2020; 199º da Independência e 132º da República 
 
JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Paulo Guedes 
 

 


