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Notificação de Ciência de Despacho/SCPG n2 106469.2016 

IC n!2 000184.2015.09.006/2 

Requerente: MPT - PRT9 - PTM DE FOZ DO IGUAÇU 

Investigado: RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FOZ DO IGUAÇU 

Objeto(s): TEMAS: 06.01.01. - Assédio Moral 
.. 
'" !:l 
'" Curitiba - Sede, PR, 22 de junho de 2016. ~ 

Prezado(s} Senhor(es}, 

De ordem do(a} Exmo(a). Procuradora Regional Do Trabalho, Dr(a).Mariane 

Josviak, fica V. Sa. NOTIFICADO(A), para tomar ciência E dar cumprimento ao despacho exarado 

nos autos do procedimento em epígrafe, cuja cópia segue anexa. 

Atenciosamente, 

Dennis Farias Lobo 

Analista Mpu/Apoio Técnico Especializado/Gestão Pública 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
Procuradoria Regional do Trabalho da 9i Região· Curitiba· Sede 
Av. VIcente MachiIlo, 84, Centro, C .. itiba - SedeIPR, CEP 8(421).010 - Fone (41 )3304-9000 

Inquérito Civil nº 000184.2015.09.006/2 
Inquirido: Receita Federal Do Brasil Em Foz Do Iguaçu 

DESPACHO 

2 

I 
Encaminhe-se a ata ao Sindireceita e minuta do Decreto para que se pronunciem e ~ 

se entenderem necessário nos encaminhem e-mail para agendamento de reunião: ~ 
~ 
o 

mariane.josviak@mpt.mp.br ª 
:': 
" :s 
"" 7-

Curitiba - Sede, PR, 20 de junho de 2016. i 

Mariane Josviak 
Procuradora Regional Do Trabalho 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
Procuradoria Regional do Trabalho da 91 Região - Curitiba - Sede 
Av. VicenteMlK:haOO, 84, Centro, Curitiba· SeWPR, CEP !!O42(}.010· Fone (41)3304-9IXXl 

ATA DE REUNIÃO 

Realizou-se reunião na sede da Procuradoria Regional do Trabalho, situada na 

Avenida Vicente Machado, 84, 6º andar, gabinete da Procuradora Mariane Josviak, 

entre esta e os senhores: Dr. Antonio Aguiar (antonio.m.aguiar@rlb.gov.br) e Carlo 

Kletemberg (carlos.kletemberg@rlb.gov.br), tendo transcrorrido nos seguintes 

moldes: 

HA casos que o analista desempenha a função de auditor, porque falta auditor. O 

Parecer Cosit 94 acabou por não esclarecer a questão das funções cabíveis a cada 

qual da carreira da Receita e pelas expressõe utilizadas acirrou ânimos. Esclarecem 

que o objetivo da administração é pacificar esta questão e deixar claro a função de 

cada componente da carreira. Neste sentido estão trabalhando para a edição de 

Decreto que esclarecerA as funções típicas de cada qual. O Decreto tem sido 

negociado com o Sindireceita (analistas) e sindifisco (auditores). A receita possui 10 

regiões fiscais. Acredita-se que a questão trazida neste autos tem mais relação 

com com sindicatos e não com a Receita. A administração trabalha com uma única 

carreira e dois cargos: analista e auditor. A administração não trabalha com a 

hipótese de separar carreiras. Entende-se que com o Decreto a situação melhorará 

Encaminharão posteriormente a minuta do Decreto. É o que se tinha a relatar. 

Curitiba, 20 de junho de 2016. 

Mariane Josviak 

Procuradora Regional do Trabalho 

Alexandre Pereira
Destacar

Alexandre Pereira
Destacar

Alexandre Pereira
Destacar

Alexandre Pereira
Destacar

Alexandre Pereira
Destacar



EM n.2 IMF 

Brasília, de de 2016. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

Submeto à apreciação de Vossa Excelência minuta de Decreto que altera o Decreto n.2 
6.641, de 10 de novembro de 2008, que regulamenta as atribuições da Carreira de Auditoria da 
Receita Federal do Brasil, conforme previsão contida no § 3.2 do art. 6.2 da Lei n.2 10.593, de 6 de 
dezembro de 2002; e disciplina as atribuições desenvolvidas pelos Técnicos do Seguro Social e 
pelos Analistas do Seguro Social, de que trata a Lei n2 10.855, de 12 de abril de 2004, redistribuídos 
para a Secretaria da Receita Federal do Brasil conforme estabelece o art. 12 da Lei n2 11.457, de 16 
de março de 2007. 

2. A proposta de alteração do Decreto n2 6.641, de 2008, tem o intuito de melhor definir 
as atribuições passíveis de serem desenvolvidas pelos Analistas-Tributários da Receita Federal do 
Brasil, bem como as atividades dos Analistas do Seguro Social e Técnicos do Seguro Social 
redistribuídos na forma prevista no art. 12 da Lei nº 11.457, de 2007, oriundos da extinta Secretaria 
da Receita Previdenciária e que não optaram, na forma prevista no § 42 do mesmo art. 12, por 
permanecerem no órgão de origem, preferindo fixarem-se definitivamente na Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

3. Os Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil, segundo o § 22 do art. 62 da 
Lei nº 10.593, de 2002, atuam em atividades de natureza técnica, acessórias ou preparatórias, e em 
caráter geral e concorrente com os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil em relação às 
demais atividades inerentes às competências da Secretaria da Receita Federal do BrasiL Essas 
atividades concorrentes, no entanto, necessitam ser melhor definidas, visto que a regulamentação 
hoje existente no Decreto n2 6.64], de 2008, demonstra-se excessivamente restrita e aquém da 
realidade operacional e legal desses servidores, conforme se depreende de seu texto atual: 

"Art. 4$1 São atribuições dos ocupantes dos cargos efetivos de Auditor-Fiscal da Receita 
Federal do Brasil e de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil, em caráter geral e 
concorrente: 

1 - lavrar termo de revelia e de perempção; 

11 - analisar o desempenho e efetuar a previsão da arrecadação; e 

III analisar pedido de retificação de documento de arrecadação. " 



(FI. 2 da EM n2 IMF, de de de2016.) 

4. Essa incongruência entre a regulamentação permitida pela Lei n2 10.593, de 2002, e 
o Decreto que a regulamenta, gera constantes dúvidas, inseguranças e conflitos no ambiente de 
trabalho da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Desse modo, urge definir, com clareza e 
objetividade, quais são as atividades permitidas a essa categoria de servidores. 

5. Dentre as atividades que se propõe, a definição para exercício em caráter geral e 
concorrente com os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil destacam-se: 

• procedimentos relativos a cobrança, arrecadação e controle do crédito tributário, 
que são exercidos em todas as unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil e 
que se constituem em um dos processos finalísticos do órgão: 

• controle dos vários beneficios fiscais concedidos no âmbito da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil; 

• atuação em atividades relacionadas a controle fisico e aduaneiro, bem como 
atividades de inspeção e retenção de bens e mercadorias em situações específicas. 

6. Em relação aos Analistas do Seguro Social e Técnicos do Seguro Social em exercício na 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, salienta-se que um dos preceitos para a redistribuição é a 
"manutenção da essência das atribuições do cargo ", conforme dispõe o art. 37 da Lei n2 8.112, de 
11 de dezembro de 1990. Entretanto, carece de melhor definição de quais seriam as atividades 
passíveis de serem desenvolvidas pelos servidores em foco no âmbito da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

7. Dessa forma, a proposta considera as atividades legais passíveis de serem desenvolvidas por 
tais servidores, previstas nas Leis n2 10.667, de 14 de maio de 2003, e n2 10.855, de 2004, 
respeitadas as atribuições privativas da Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil. 

8. Em relação à alteração proposta no Decreto nl! 6.641, de 2008, além da inclusão de 
atribuições ao Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil anteriormente destacadas, cabe 
esclarecer que a atividade prevista no atual inciso JJT do caput do art. 42 desse Decreto, qual seja a 
análise do pedido de retificação de documentos de arrecadação, não está elencada no inciso ITT do § 
22 do art. 62 da Lei n2 10.593, de 2002, dentre as privativas da Carreira de Auditoria da Receita 
Federal do Brasil, sendo antes atividade meramente operacional, podendo ser desenvolvida sem 
ofensa legal pelos redistribuídos na forma prevista no art. 12 da Lei n2 11.457, de 2007. e que se 
fixaram na Secretaria da Receita Federal do Brasil, uma vez que as alterações passíveis de serem 
feitas nos dados dos documentos de arrecadação objeto dos pedidos de retificação submetem-se a 
critérios predeterminados em sistema informatizado, que registra a operação de acordo com 
especificações feitas por servidores da Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil. Por isso 
esse dispositivo foi retirado na nova redação do art. 42 do Decreto nl! 6.641, de 2008. 

9. Essas, Senhor Presidente, são as razões que justificam a elaboração do Decreto que 
ora submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência. 



(FI. 3 da EM n2 IMF, de de de 2016.) 

Respeitosamente, 

HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES 
Ministro de Estado da Fazenda 



ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA N.2 
DE DE DE 2016. 

1. Síntese do roblema ou da situa ãoql:l~m ... eclama provi(jência=s=-c: ___________ --, 
Necessidade de melhor estabelecer as atividades passíveis de serem desenvolvidas pelos Analistas
Tributários da Receita Federal do Brasil e pelos Analistas do Seguro Social e Técnicos do Seguro 
Social no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

~.§ºIuções e prºyi~êllC!ias contidas no ato nº!ll1ativo ou na medida ro osta: 
Definir as atribuições passíveis de serem desenvolvidas pelos Analistas-Tributários da Receita 
Federal do Brasil e as atividades dos Analistas do Seguro Social e Técnicos do Seguro Social 
redistribuídos para a Secretaria da Receita Federal do Brasil na forma prevista no art. 12 da Lei n2-
11.457, de 16 de mar o de 2007. 

3. Alternativas existentes às medidas ro ostas: 
Não há. 

5. Razões que justificam a urgência (a ser preenchido somente se o ato proposto for medida 
ro'eto de lei que deva tramitar em regime de ur ênç_ia~),-: __________ ---, 

7 AI . terações propostas: 
Texto atual I Texto proposto 

Decreto n.2 6.641, de 10 de novembro de 2008 
Art. 42 São atribuições dos ocupantes dos cargos "Art. 4.2 São atribuições dos ocupantes do cargo 
efetivos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do efetivo de Analista-Tributário da Receita Federal 
Brasil e de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil, em caráter geral e concorrente com o 
do Brasil, em caráter geral e concorrente: cargo efetivo de Auditor-Fiscal da Receita 

I - lavrar termo de revelia e de perempção; 
Federal do Brasil: 

. . _ I - exercer procedimentos de controle fisico n - anahsar o desempenho e efetuar a prevlsao da d . b . - d 'I 
d - a uanelro so re a movlmentaçao e velcu os, 

arreca açao; e 



(FI. 2 do Anexo à EM nº IMF, de de de 2016.) 

III - analisar pedido de retificação de documento cargas e bens, bom como de pessoas em áreas e 
de arrecadação. recintos sob controle aduaneiro, inclusive: 

a) proceder 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; e 

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; 

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

III - proceder a retenção de mercadorias com 
indício de infração à legislação aduaneira para 
ulterior procedimento de apreensão pelo Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil; 

IV - proceder, em conferência aduaneira, a 
retenção de mercadorias suspeitas de contrafação 
e notificar o titular da marca; 

V - proceder a retenção de moeda em condições 
irregulares no ingresso no País ou na saída deste; 

VI - selecionar, na Zona Primária, viajantes para 
a fiscalização de bagagem acompanhada; 

VII - selecionar objetos na fiscalização de 
encomendas postais e de remessas despachadas 
no regime de tributação simplificada; 

VIII inspecionar requIsitos técnicos e 
operacionais para o alfandegamento de locais e 
recintos e para a certificação de Operador 
Econômico Autorizado; 

IX - lavrar termo de revelia e de perempção; 

I X - analisar o desempenho e efetuar a previsão da 
I arrecadação; 



I 

(FI. 3 do Anexo à EM nl! IMF, de de 

8. Síntese do parecer do órgão jurídico: 

de 2016.) 

Xl - executar procedimentos decorrentes da 
decisão em processo de reconhecimento de 
direito creditório, inclusive a compensação de 
débito, se for o caso; 

XlI executar procedimentos de 
acompanhamento e de suspensão do crédito 
tributário sub judice, exceto nas atividades que 
impliquem a revisão do lançamento ou da 
declaração; 

XIII - executar procedimentos 
crédito tributário e de 
patrimonial, ressalvadas as 
lavratura ou cancelamento 
Arrolamento de Bens e Direitos; 

de garantia do 
monitoramento 
atividades de 

do Termo de 

XIV - executar procedimentos de controle e 
cobrança do crédito tributário após o lançamento 
e a decisão administrativa; 

XV - executar procedimentos de controle 
relativos à fruição de beneficios fiscais; 

XVI - executar procedimentos de revisão da 
cobrança de créditos tributários, a pedido do 
contribuinte ou no interesse da administração, 
inscritos ou não em Dívida Ativa da União, que 
não implique a revisão de lançamento ou de 
declaração; 

XVlI - verificar a aplicação de lacres, exceto nas 
hipóteses previstas no art. 36 da Lei n2 9.430. de 
27 de dezembro de 1996; e 

XVIII - executar procedimentos de ciência 
I pessoal do suleito ~assivo." (NR) 

Observação - A falta ou insuficiência das informações prestadas poderão acarretar, a critério da 
Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, a devolução do projeto de ato normativo para que 
se complete o exame ou se reformule a proposta. 



DECRETON2 , DE DE DE 2016. 

Altera o Decreto nQ 6.641, de J O 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 § 32 do art. 62 da Lei n2 10.593, de 6 de 
dezembro de 2002, 

DECRETA: 

Art. 12 O art. 42 do Decreto n2 6.641, de 10 de novembro de 2008, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 42 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: 

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

a) proceder 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; e 

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; 

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

lTI - proceder a retenção de mercadorias com indício de infração à legislação aduaneira 
para ulterior procedimento de apreensão pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil; 

TV - proceder, em conferência aduaneira, a retenção de mercadorias suspeitas de 
contrafação e notificar o titular da marca; 

V - proceder a retenção de moeda em condições irregulares no ingresso no País ou na saída 
deste; 

VI - selecionar, na Zona Primária, viajantes para a fiscalização de bagagem acompanhada; 



I 

(FI. 2 do Decreto n.Q , de de de 2016.) 

vn - selecionar objetos na fiscalização de encomendas postais e de remessas despachadas 
no regime de tributação simplificada; 

VUJ - inspecionar requisitos técnicos e operacionais para o alfandegamento de locais e 
recintos e para a certificação de Operador Econômico Autorizado; 

IX - lavrar termo de revelia e de perempção; 

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

XI - executar procedimentos decorrentes da decisão em processo de reconhecimento de 
direito creditório, inclusive a compensação de débito, se for o caso; 

XII - executar procedimentos de acompanhamento e de suspensão do crédito tributário sub 
judice, exceto nas atividades que impliquem a revisão do lançamento ou da declaração; 

XlII - executar procedimentos de garantia do crédito tributário e de monitoramento 
patrimonial, ressalvadas as atividades de lavratura ou cancelamento do Termo de 
Arrolamento de Bens e Direitos; 

XIV - executar procedimentos de controle e cobrança do crédito tributário após o 
lançamento e a decisão administrativa; 

XV - executar procedimentos de controle relativos à fruição de beneficios fiscais; 

XVI - executar procedimentos de revisão da cobrança de créditos tributários, a pedido do 
contribuinte ou no interesse da administração, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, 
que não implique a revisão de lançamento ou de declaração; 

xvn - verificar a aplicação de lacres, exceto nas hipóteses previstas no art. 36 da Lei n.2. 
9.430, de 27 de dezembro de 1996; e 

XVIII - executar procedimentos de ciência pessoal do sujeito passivo." (NR) 

Art. 2.2 São atribuições dos ocupantes do cargo efetivo de Analista do Seguro Social que se 
fixaram na Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 12 da Lei n.Q 11.457, de 16 de março 
de 2007, no âmbito desse órgão, além das relacionadas no art. 3.2 deste Decreto: 

I - apreciar e tratar pedido de retificação de documento de recolhimento de tributos, inclu
sive daqueles que importem em mudança da destinação dos recursos ou do regime de tributação; e 

11 - analisar e tratar saldo de crédito remanescente após declaração de compensação e exe
cutar procedimentos de encerramento do processo de crédito. 

Art. 3.2 São atribuições dos ocupantes do cargo efetivo de Técnico do Seguro Social que se 
fixaram na Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 12 da Lei n! t 1.457, de 2007, no 
âmbito desse órgão: 

T - apreciar e tratar pedido de retificação de documento de recolhimento de tributos, exceto 
daqueles que importem em mudança da destinação dos recursos ou do regime de tributação; 

TI - apreciar e tratar a situação fiscal do contribuinte e liberar a emissão de certidão de re
gularidade fiscal; 



(FI. 3 do Decreto n!! , de de de20J6.) 

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

IV - atuar na revisão de débitos parcelados. 

Art. 42 Os ocupantes dos cargos de Analista do Seguro Social e Técnico do Seguro Social 
que se fixaram na Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 12 da Lei n2 1 t ,457, de 2007, 
poderão ainda, no âmbito desse órgão, em caráter geral e concorrente, executar atividades inespecíficas da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

Art. 52 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, de de 2016; 1952 da Independência e 1282 da República. 

MICHEL TEMER 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Secretaria da Receita Federal do Brasil 

TERMO DE ACORDO N° 02/2016. 

Define os termos do acordo resultante das negociações 

entre Governo Federal e a entidade sindical 

representativa do cargo de Analista-Tributário da Receita 

Federal do Brasil em relação às questões não 

rem u neratÓrias. 

Cláusula primeira. Este Termo de Acordo abrange as questões não remuneratórias dos servidores do 

cargo de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil. 

Cláusula segunda. A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) assume o compromisso de propor ao 

Ministério da Fazenda o encaminhamento ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

proposta de inclusão no projeto de lei que trata das questões remuneratórias dispositivos prevendo: 

I. reconhecimento legal de que a Secretaria da Receita Federal do Brasil é "órgão essencial ao 
funcionamento do Estado", cuja finalidade é a Administração Tributária e Aduaneira da União; 

11. alteração da denominação da carreira de "Carreira Auditoria da Receita Federal do Brasil" para 
"Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil"; 

111. estabelecimento de prerrogativas para os integrantes da Carreira Tributária e Aduaneira da Receita 
Federal do Brasil: 

a) não serem presos ou responsabilizados pelo descumprimento de determinação judicial 
no exercício de suas funções; 

b) somente serem presos ou detidos por ordem escrita do juízo criminal competente, ou 
em face de flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade poliCiai lavrará o auto 
respectivo e fará imediata comunicação ao juízo competente e ao Ministro de Estado da 
Fazenda, sob pena de nulidade; 

c) direito à permanência, inclusive a bordo de veículo, em locais restritos, bem como de 
livre acesso, trânsito, circulação, parada e permanência em quaisquer vias públicas ou 
particulares, ou recintos públicos, privados e estabelecimentos, em operações externas, 
mediante apresentação de identidade funcional, respeitados os direitos e garantias individuais; 

d) uso das insígnias privativas de cada cargo da Carreira; 

e) no curso de investigação policial, quando houver indício de prática de infração penal, a 
autoridade policial, civil ou militar comunicará imediatamente o fato ao Secretário da Receita 
Federal do Brasil. 
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f) no exercício de suas funções, não serão responsabilizados, exceto pelo respectivo órgão 
correicional ou disciplinar, ressalvadas as hipóteses de dolo ou fraude. 

g) a apuração de falta disciplinar compete exclusivamente ao respectivo órgão correicional 
ou disciplinar. 

h) a carteira de identidade funcional é válida como documento de identidade para todos 
os fins legais e tem fé pública em todo território nacional. 

Cláusula terceira: A RFB compromete-se a envidar esforços para viabilizar reapresentação de proposta 
do Porte de Arma de Fogo junto ao Ministério da Justiça. 

Cláusula quarta: Estabelecimento em lei, de diretrizes e critérios para o desenvolvimento no cargo de 

Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil, considerando a exigência de curso de aperfeiçoamento e 

de especialização para promoção, bem como progressão somente após o término do estágio probatório. 

Parágrafo primeiro. O regulamento editado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá prever a 

promoção automática no cargo caso os cursos de aperfeiçoamento e de especialização não possam ser 

oferecidos pelo Administração. 

Parágrafo segundo. O regulamento editado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá prever 

que a progressão somente após o término do estágio probatório afetará apenas servidores nomeados 

após sua publicação. 

Cláusula quinto: Em até 30 dias, a RFB encaminhará à Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda 

proposta de Decreto detalhando as atribuições do cargo de Analista-Tributário da Receita Federal do 

Brasil. 

Cláusula sexto: A RFB promoverá a avaliação das propostas de ajustes no mapeamento das atribuições, 

objeto da Portaria RFB nº 535, de 2015, a serem encaminhadas pelo Sindireceita, no prazo de até 30 

dias, a contar do recebimento das propostas. 

E por terem justas e acordadas as cláusulas deste Termo, assinam o presente documento. 

Brasília, 13 de maio de 2016. 

JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID 

Secretário da Receita Federal do Brasil 

SILVIA HELENA DE ALENCAR FELlSMINO 

Presidente do SINDlRECEITA 


