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RESUMO 

  

 

O trabalho avaliou os impactos trazidos pela negociação coletiva no âmbito da 

Receita Federal do Brasil (RFB), mais especificamente, verificando se a Administração 

Pública ao implantar as Mesas de Negociação corroborou ou não com o incremento das 

distorções entre as carreiras que compõem a maior parte da força de trabalho desta 

instituição. Foram avaliados os reajustes salariais concedidos as respectivas carreiras do 

órgão nos últimos sete anos, bem como os demais avanços não pecuniários obtidos em 

termos de melhoria das condições de trabalho. Posteriormente, foi realizada a 

comparação entre as informações levantadas com a situação anterior à implementação 

da negociação coletiva no âmbito da RFB, concluindo-se que a novidade incluída na 

Administração Pública Brasileira como alternativa à concessão de reajustes ou beneficio 

de maneira linear a todo o conjunto de servidores não agravou as distorções existentes 

entre as carreiras da Receita Federal do Brasil. Frisa-se inclusive que os resultados 

obtidos na pesquisa indicam diminuição das distorções pré-existentes via negociação 

coletiva, como por exemplo, a aproximação salarial entre as carreiras de Auditor Fiscal 

e Analista Tributário, o resgate da paridade entre ativos, aposentados e pensionistas e a 

redução na jornada de trabalho dos servidores envolvidos nas atividades de atendimento 

ao contribuinte.  
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INTRODUÇÃO 
 

 
A Secretaria da Receita Federal do Brasil administra os tributos da competência 

da União, inclusive os previdenciários, e aqueles incidentes sobre o comércio exterior, 

abrangendo parte significativa das contribuições sociais do país. É um órgão da 

administração direta, subordinado ao Ministério da Fazenda. Auxilia, também, o Poder 

Executivo Federal, na formulação da política tributária brasileira, além de trabalhar para 

prevenir e combater a sonegação fiscal, o contrabando, o descaminho, a pirataria, a 

fraude comercial, o tráfego de drogas e de animais em extinção e outros atos ilícitos 

relacionados ao comércio internacional. 

 O quadro funcional da Receita Federal do Brasil (RFB) é composto pelos cargos 

de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) e Analista-Tributário da 

Receita Federal do Brasil (ATRFB). Enquanto o primeiro é responsável pela 

fiscalização e cobrança dos tributos e contribuições federais, o segundo exerce a 

atividade preparatória às funções privativas dos Auditores-Fiscais. Ambos são cargos de 

nível superior e compõem a Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil, 

responsável pela atividade fim do órgão. 

Exercem também suas atividades na Receita Federal do Brasil (RFB), os 

servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda 

(PECFAZ), compostos por cargos de natureza administrativa de níveis superior, 

intermediário e auxiliar, todos com atribuições de atividade-meio. 

Além das carreiras citadas acima, o órgão conta com a força de trabalho dos 

empregados do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), e os servidores 

da Carreira do Seguro Social, que não serão objeto de estudo desta pesquisa, uma vez 

que os primeiros não são servidores públicos federais e os últimos por não pertencerem 

ao Ministério da Fazenda. 



Durante muito tempo os reajustes dos servidores federais ocorreram de forma 

linear ou por artifício legais, como por exemplo, o Decreto-Lei nº 2.225 de 10 de janeiro 

de 1985, a criação ou reestruturação de carreiras. 

A partir de 1995, mas especificamente no primeiro ano do Governo de Fernando 

Henrique Cardoso passa a prevalecer à política de reajustes diferenciados. Praticou-se a 

revisão da remuneração das carreiras de atividades essenciais de Estado, entre elas a 

Auditoria Fiscal, e paralelamente criando-se gratificações para carreiras não 

estruturadas, como por exemplo, a do PECFAZ. 

No Governo Lula seguindo o histórico sindical do partido dos trabalhadores, o 

Governo atual tem optado pelo instrumento da negociação coletiva nas recomposições 

salariais de diversas categorias. 

Inicialmente buscam-se estabelecer compromissos com a representação dos 

servidores públicos que resultem em melhoria da qualidade do serviço prestado ao 

cidadão, bem como das condições e trabalho, carreira e remuneração dos servidores. 

Posteriormente, com a implantação da Mesa de Negociação Coletiva no Setor Público, 

o processo de negociação com os sindicatos representativos dos servidores aponta para 

resultados promissores. No entanto, com o decorrer do processo de negociação este 

começou a mostrar indícios de insatisfação por parte de determinadas categorias. Estas 

insatisfações sugerem uma possível parcialidade no processo de negociação, uma vez 

que na Administração Pública existem categorias mais “fortes” que outras, com maior 

poder político ou representatividade. Cita-se como exemplo o caso das carreiras que 

exercem funções estratégicas, tais como auditoria, previdência e outras. 

 A negociação coletiva, apesar de primar pela equidade no atendimento às 

reivindicações dos servidores, desencadeou dentro da Receita Federal do Brasil (RFB) 

um descontentamento quanto ao atendimento aos anseios dos servidores das diferentes 

carreiras que compõem o órgão e até mesmo entre cargos de uma mesma carreira. Fato 

este que sinaliza para um possível tratamento não isonômico ao substituírem-se 

reajustes de salariais lineares para todos os servidores por negociações coletivas 

específicas, para cada órgão ou categoria, potencializando possíveis disparidades 

salariais entre as carreiras.  

Nesse sentido o presente trabalho visa responder a seguinte pergunta de 

pesquisa: A negociação coletiva tem agravado as distorções entre as carreiras da 

Receita Federal do Brasil? 



Em outras palavras, o objetivo geral deste trabalho consiste em avaliar se o 

ingresso da negociação coletiva no âmbito da administração pública brasileira, mais 

especificamente no caso da Receita Federal do Brasil (RFB), tem corroborado com o 

incremento das distorções entre as carreiras. 

Fracionando-se o objetivo geral em metas preliminares, obtêm-se os seguintes 

objetivos específicos: 

 

 . Levantar os reajustes salariais concedidos as Carreiras de Auditoria e ao 

PECFAZ num período equivalente aos últimos oito anos (2003-2010); 

 . Identificar os avanços obtidos em termos de melhoria das condições de 

trabalho e demais vantagens em cada uma das categorias acima citadas durante o 

mesmo período; 

 . Comparar as informações levantadas com a situação anterior à 

implementação da negociação coletiva no âmbito da Receita Federal do Brasil (RFB). 

 

O procedimento metodológico a ser utilizado na presente pesquisa será o estudo 

de caso de natureza qualitativa, exploratória e descritiva, valendo-se exclusivamente de 

dados secundários obtidos em portarias, tabelas de reajustes ou reestruturação de 

carreiras contidas nas respectivas leis que as concederam, informações contidas no 

Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE. 

 O presente estudo se justifica pelo fato da autora ser servidora da instituição e 

trabalhar desde 1986 na área de Recursos Humanos da Delegacia de Administração do 

Ministério da Fazenda na Paraíba, que além de propiciar uma maior familiaridade com o 

tema também facilita o acesso aos dados e demais informações necessárias a pesquisa. 

Especificamente no que se refere à aludida familiaridade, ressalta-se que a autora 

gerencia a Seção de Gestão de Pessoas da Receita Federal do Brasil em João Pessoa, 

desde 2007, época da criação desta seção na Delegacia, período esse que proporcionou a 

oportunidade de vivenciar a evolução salarial das carreiras que compõem o órgão, bem 

como os respectivos conflitos existentes entre as carreiras decorrentes das políticas 

remuneratórias adotadas durante esse período. 

 A pesquisa torna-se relevante para a instituição pesquisada por estudar quais as 

implicações da negociação coletiva no desenvolvimento da política de Gestão de 

Pessoas praticadas no órgão, uma vez que há pouca informação gerencial sobre o tema, 



podendo seus resultados inclusive contribuírem com eventuais remodelagens da política 

atual. 

 Afora essa parte introdutória, o presente trabalho estará dividido em mais quatro 

seções. Na segunda seção serão abordados os aspectos relativos à administração pública 

e a negociação coletiva no contexto brasileiro. Na terceira seção são apresentados os 

potenciais problemas advindos da negociação coletiva no serviço público. Em seguida 

serão abordadas principais modificações introduzidas nas carreiras da Receita Federal 

do Brasil (RFB) através da negociação coletiva. Por último, são apresentadas as 

considerações finais da pesquisa. 

 

2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E NEGOCIAÇÃO COLETIVA NO 

CONTEXTO BRASILEIRO 

 

A Administração Pública no Brasil, no decorrer do século XX e início do século 

XXI, experimentou vários sistemas no que diz respeito às relações trabalhistas. Na era 

Vargas, os sindicatos dependiam da autorização do Ministério do Trabalho para serem 

criados, eram submissos ao Estado e não tinham legitimidade dos trabalhadores, uma 

vez que os líderes sindicais eram cooptados pelo Estado. A Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) era excludente, os trabalhadores urbanos não possuíam empregos 

regulares, enquanto trabalhadores rurais e servidores públicos não estavam incluídos na 

referida lei. (BALDI, 2010). 

Até então as atividades administrativas brasileiras foram exercidas de forma 

empírica, não existia um método baseado nos modernos princípios da administração 

pública, apesar das diversas lei e regulamentos existentes para o funcionamento das 

instituições não existia um sistema racionalmente estruturado e organicamente atuante. 

Com a evolução tecnológica e o desenvolvimento e industrialização do país surge a 

necessidade da construção de um aparelho público capaz de prover o atendimento das 

demandadas básicas da população de forma homogenia. Inicia-se então o processo de 

modernização do Estado com a aprovação da Lei nº 284, de 1936, lei esta que cria o 

Conselho Federal do Serviço Público voltado especificamente para função 

administrativa do país e mais tarde em 1938 dá origem ao Departamento Administrativo 

do Serviço Público (DASP). 

Esta foi a primeira tentativa de reforma do serviço público no que diz respeito à 

política de recursos humanos. Adotou-se os princípios da administração pública 



burocrática, ou seja, um serviço público profissional, com a criação das primeiras 

carreiras burocráticas e a adoção de concurso como forma de acesso ao serviço público. 

Esse modelo surge para combater a corrupção e o nepotismo predominante até então. 

Porém a partir de 1946, após a deposição de Vargas e com o início da redemocratização 

do país o DASP perde seu papel estratégico no processo de modernização 

administrativa por não ser um instrumento de negociação política junto ao Legislativo 

(RIBEIRO, 2002). Amparados pela Constituição de 1946 que os funcionários interinos 

e extranumerários, os antigos diaristas, admitidos sem concurso público, são efetivados. 

Com o retorno de Vargas ao poder retoma-se a idéia de continuar a implantação 

da administração burocrática no país, e em 1952, com a Lei 1.711 o funcionalismo 

público ganhou o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, normatiza o 

trabalho no serviço público e o concurso público. No entanto Vargas não conseguiu 

prosseguir a reforma burocrática do primeiro governo, não conseguindo eliminar as 

práticas clientelistas comprometidas com o do poder econômico. 

O governo de Juscelino Kubtschek foi marcado pela execução de seu Plano de 

Metas, que trouxe para o país o aumento do crescimento econômico e o avanço do 

processo de industrialização. Sua política econômica deu início ao processo de abertura 

para entrada de capital estrangeiro.  Com a necessidade de intensificar as ações do 

Estado e por ser politicamente inviável uma reforma administrativa global foi adotada 

uma estratégia de reformas setoriais paralelas às estruturas convencionais de governo e busca de 

soluções gerenciais mais dinâmicas por meio dos chamados “grupos executivos”.  

Com a ditadura militar, a partir de 64, os movimentos sociais ou grevistas foram 

violentamente reprimidos. Os partidos políticos de esquerda foram cassados e os 

sindicatos praticamente extintos enquanto a Lei nº 4.725 extinguiu os acordos coletivos. 

Ainda no regime militar, mais precisamente em 1967, com o Decreto-Lei nº 200, 

houve a tentativa de se superar a rigidez burocrática, com a divisão da administração 

pública em direta e indireta. No que se refere a, esta última, destaca-se que foi permitida 

a contratação de empregados regidos pela CLT sem a efetiva aprovação em concursos 

públicos, incentivando-se o favoritismo e o fisiologismo e, com isso, trazendo prejuízos 

à adoção de uma política consistente que respondesse as reais necessidades do Estado. 

Mesmo com forte repressão os sindicatos criados por categorias econômicas e 

profissionais, sobreviviam à sombra do Estado via imposto sindical, o qual era 

arrecadado compulsoriamente. Este modelo corporativo sobreviveu durante a década de 



setenta, quando conjuntamente com as lutas pela redemocratização surge o modelo 

denominado “novo sindicalismo”.(Boito Junior, 1994). 

A propósito o novo sindicalismo é a denominação que caracteriza o tipo de 

movimento sindical surgido em 1978 durante a crise da ditadura militar. Em contraste 

com a prática burocrática e governista da quase totalidade dos diretores dos sindicatos 

oficiais de então, os dirigentes do novo sindicato rebelaram-se contra a política salarial 

da ditadura e procuraram mobilizar suas bases para a ação grevista” (Boito Junior, 

1994). 

É neste período que os servidores públicos começam a tomar consciência como 

categoria de trabalhadores conforme destaca Faria (2004).  

 

Ao proclamarem-se trabalhadores do serviço público, apontam para a 
autoconsciência da exploração a que também estão submetidos e, assim, 
para o rompimento com a ideologia que confere a essa categoria um status 
diferenciado, talvez pela proximidade em que se encontram em relação ao 
poder político. Ao mesmo tempo, com tal expressão combatem a cultura 
patrimonialista tão arraigada, representada pelo clientelismo e pelo 
nepotismo enquanto práticas até então vigentes de seleção e promoção dos 
quadros. (FARIA 2004, p 3). 
 

 
Segundo Bresser Pereira (1996:269-294) essa crise burocrática iniciada no 

regime militar deve-se a incapacidade do governo militar em extirpar o patrimonialismo 

que ao invés de consolidar uma burocracia profissional optando por uma redefinição de 

carreiras através de concursos públicos para suprir os altos cargos da administração 

preferiu contrata-los através das empresas estatais sob o regime da CLT sem concurso 

público, prática também seguida pela administração direta.  

Numa tentativa de reorganizar a administração pública a Lei n. 5.645, de 10 de 

dezembro de 1970, estabelece novas diretrizes para a classificação de cargos do serviço 

público civil da União e das autarquias federais cuja implantação teve como princípios e 

diretrizes de organização administrativa o Decreto-Lei 200, de 1967. Essa nova 

classificação de cargos denominada de Plano de Classificação de Cargos (PCC) 

organizada em cargos de atividade de comando administrativo, de “provimento em 

comissão”, separado das atividades técnico-administrativas, de provimento efetivo 

compostos pelos grupos de Pesquisa Científica e Tecnológica, Diplomacia, Magistério, 

Polícia Federal, Tributação, Arrecadação, Fiscalização, Artesanato, Serviços Auxiliares, 

outras atividades de nível superior e outras atividades de nível médio. 



No período de transição democrática a máquina administrativa emerge do 

regime militar com um grande crescimento do número de servidores. 

Com a promulgação da nova Constituição em 1988, os sindicatos ressurgem 

com liberdade de organização, autonomia para se auto-gerirem. A Carta Magna permite 

a livre associação sindical para os servidores e empregado públicos vedada à 

sindicalização somente para os servidores militares. Apesar da conquista do direito á 

organização sindical não lograram êxito em estabelecer um sistema de interlocução 

negociação coletiva ou de composição de conflito com a administração pública federal 

direta. (DURANTI, 2004).  

No governo de transição, com o intuito de modernizar a Administração Pública e 

o fortalecimento da administração direta a reforma administrativa foi incluída como 

prioritária nas reformas a serem promovidas pelo governo juntamente com o 

restabelecimento da nova ordem democrática, culminado com a unificação dos regimes 

jurídicos dos servidores públicos.   

Se por um lado a Constituição de 1988 moralizou o ingresso no serviço público 

explicitando como único acesso ao cargo ou emprego público o concurso, reduzindo o 

empreguismo, por outro encareceu significativamente o custeio da máquina 

administrativa brasileira, com gastos de pessoal, bens e serviços. A legislação brasileira 

refletiu sempre a ausência de política de recursos humanos coerente com as 

necessidades da Administração Pública. Na CF de 1988 está disposta à aplicação 

indiscriminada do instituto da estabilidade para os servidores públicos civis, detentores 

de cargos públicos e os critérios rígidos de seleção e contratação de pessoal, que 

impedem a contratação direta, no mercado, das pessoas mais competentes. Essas críticas 

também se estenderiam ao Regime Jurídico Único (RJU), que visa à uniformização do 

tratamento aos servidores das administrações direta e indireta. Se por um lado às formas 

de concurso público, aplicadas para o ingresso na Administração, não são as mais 

adequadas, menos flexíveis do que poderiam ser em alguns casos promovendo o 

enrijecimento da administração Pública por outro lado a supressão deste dispositivo 

legal promoveria um retrocesso no processo de institucionalização do serviço público.  

No mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, inicia-se o projeto da 

análise da política de recursos humanos, controle da gestão da folha de pagamento e o 

ajuste fiscal, com a redução de quadros transforma as licenças-prêmios em licenças para 

capacitação e extingue a incorporação de vantagens e adicionais evitando assim o 

aumento vegetativo da folha de pagamento da União. Evita substancialmente os 



reajustes gerais para todo o corpo do funcionalismo público, concede reajustes apenas 

para as carreiras estratégicas e consequentemente dentro da Receita Federal do Brasil 

em João Pessoa, à medida que se concedia aumentos salariais para os cargos de 

auditores fiscais e analistas tributários através de gratificações de produtividade que na 

realidade eram aumentos disfarçados que deixavam de fora  os demais servidores do 

Órgão.  

 Projeto este que tem como objetivo corrigir o retrocesso burocrático, 

implementar uma administração gerencial, isto é: 

 

 Modernizar a administração burocrática, através de uma política de 
profissionalização do serviço público, ou seja, de uma política de carreiras, 
de concursos públicos anuais, de programas de educação continuada 
permanente, de uma efetiva administração salarial, ao mesmo tempo em que 
se introduz no sistema burocrático uma cultura gerencial baseada na 
avaliação de desempenho. (PACHECO, 1995, p.79).  

 

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva com sua tradição sindical introduz na 

administração pública federal, novas experiências, no campo da negociação coletiva e a 

intenção melhorar da qualidade e eficiência do serviço público coloca novos mecanismos de 

interlocução. Promovendo a negociação entre Governo e os servidores públicos. 

Completando assim um ciclo de reformas, que permitirá a transição de um modelo 

corporativo de relações do trabalho, para um novo modelo democrático, cujos marcos 

regulatórios mais expressivos encontravam-se, até então, na Constituição de 1988. 

(DURANTI, 2004) 

No entanto, Guerzoni Filho(2007, p.280) em seu trabalho intitulado “Diagnóstico e 

perspectivas da política de recursos humanos na administração pública brasileira” questiona 

essa relação negocial ao analisar a possibilidade da existência de negociação coletiva no 

serviço público uma vez que qualquer proposta de concessão de reajuste dada aos seus 

servidores configura uma  representação sindical dos negociadores do governo presentes à 

mesa de negociação são na realidade representante dos servidores.   

O Governo com a intenção de substituir à política impositiva, promover a 

democratização das relações do trabalho, através do estabelecimento de mecanismos 

permanentes de interlocução entre as Entidades representativas dos servidores públicos 

federais e o Estado, aprovou pela Portaria da Secretaria de Recursos Humanos nº 1.132, 

de 22 de junho de 2003, o Regimento Institucional da Mesa Nacional de Negociação 

Permanente (MNNP), constituindo-se em importante meio para a explicitação e solução 

dos conflitos decorrentes das relações do trabalho no setor público, mas, também, como 



forma para o estabelecimento de compromissos e consensos, que permitam o avanço 

das políticas públicas, que garantam a eficiência e qualidade do serviço público. Mesmo 

com pouca divulgação no âmbito da Administração Pública, até mesmo entre os 

Servidores Públicos, a MNNP é um importante instrumento de comunicação entre 

Governo e seus servidores na busca permanente do entendimento e da tentativa de 

eliminação de conflitos entre os dois. É composta por duas bancadas: Do Governo, 

composta por oito Ministérios, e a Sindical, composta por dezoito entidades sindicais de 

representação nacional.  

 A criação da MNNP é um grande avanço como um meio eficaz na dissolução 

dos conflitos oriundos entre Governo, Sindicatos e Servidores Públicos, buscando 

sempre uma igualdade das partes. A sociedade começando a participar mais ativamente 

desse processo, por serem negociadores naturais e sem duvida os maiores interessados 

em todo processo de negociação.  

Sobre a negociação coletiva, PINTO (1998, p.168) coloca que esta deve ser 

entendida como o complexo de entendimentos entre representações de categorias de 

trabalhadores e empresas, ou suas representações, para estabelecer condições gerais de 

trabalho destinadas a regular as relações individuais entre seus integrantes ou solucionar 

outras questões que estejam perturbando a execução normal dos contratos. 

 Nesse sentido, Gerningon et al (2002) entende que a negociação coletiva 

consiste em um processo de troca de informações entre as partes, tendo por objetivo 

produzir acordos coletivos ou convenções coletivas que, por sua vez, criam as regras 

jurídicas que irão normalizar situações futuras. Destaca a importância de serem levadas 

em consideração as características políticas, econômicas e organizacionais do setor 

público para que ocorra êxito o processo de negociação coletiva. Ainda, afirma que não 

pode ser imposta, coercitiva e sim livre e voluntária, como estabelece o artigo 4º, da 

convenção da Organização Internacional do Trabalho –OIT nº 98.  

 No seu artigo 7º, inciso XXVI, a Constituição Federal prevê e reconhece as 

convenções e acordos coletivos de trabalho entre os direitos dos trabalhadores. Como 

também determina em seu artigo 8º, inciso VI a obrigatoriedade da participação dos 

sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Ficando a negociação coletiva 

positivamente alicerçada com a aprovação da Convenção 151 e a Recomendação 159 da 

OIT pelo Congresso Nacional do Decreto Legislativo nº 206 de 07 de abril de 2010, 

assegura a empregados e servidores públicos os seus direitos sindicais, seja como 

filiados ou representantes de sindicatos, garantindo sua autonomia de atuação. 



 A Convenção 151 estabelece parâmetros para fixação e negociação das 

condições do trabalho e para solução de conflitos. Enquanto que a Recomendação 159 

da Organização Internacional do Trabalho – OIT, garante os meios necessários para 

negociar em nome da autoridade pública e seus procedimentos de negociação. 

            Segundo Cheibub (2004), na relação de emprego são considerados o 

princípio da autoridade e o princípio do contrato. Quando prevalece o princípio da 

autoridade ocorre uma relação unilateral, pois os dirigentes ditam as regras por atos 

administrativos adequados cabendo ao outro lado tão somente o cumprimento dessas 

regras. Diferentemente, quando prevalece o princípio do contrato, as condições são 

discutidas e aprovadas pelas partes envolvidas, não havendo prevalência de nenhum 

lado. No caso específico do setor público o governo pauta-se na dualidade entre o 

princípio da autoridade e do contrato. O equilíbrio entre estes dois princípios ou a 

predominância de um deles irá traçar o perfil do modelo da administração pública 

adotada pelo governante.  

  Ao avaliar todo o processo da Mesa Nacional de Negociação Permanente 

(MNNP) pode-se considerar como sendo positivo, tanto com relação ao atendimento de 

interesses corporativos; como também aos coletivos, mesmo que indiretamente. 

 Teoricamente esses interesses corporativos, ou seja, no caso do presente estudo 

os anseios dos servidores da Receita Federal do Brasil em João Pessoa, foram atendidos 

pelo Governo Federal na maioria de seus pleitos, tanto do ponto de vista das condições 

de trabalho, como o da melhoria salarial, falta saber se as negociações agravaram ou não 

as distorções entre as carreiras da Receita Federal do Brasil, para constatarmos isso é 

necessário demonstrar a evolução salarial das carreiras da Receita Federal do Brasil. 

 

3 POTENCIAIS PROBLEMAS DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA NO SE RVIÇO 

PÚBLICO 

 

Para entender a negociação coletiva no serviço público inicialmente é necessário 

discorrer rapidamente sobre o objetivo final do Estado que ao contrário da empresa 

privada não é o lucro, mas o bem estar coletivo, incluindo-se aí a responsabilidade fiscal 

do governante conforme determina a Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, 

responsabilizando-o individualmente por atos de má administração da gestão financeira 

dos recursos públicos. Ficando estão os negociadores, governo e sindicatos, imbuídos 



de respeitarem os limites dispostos para o gasto com o funcionalismo público, uma vez 

que consagrados em lei. 

Diferentemente das empresas privadas que podem agir livremente segundo suas 

metas e objetivos, desde que estes não sejam proibidos por lei, o agente público só pode 

agir de acordo com os ditames da lei, obedecendo assim ao princípio da legalidade. 

Sendo a lei o instrumento de controle dos atos do governante, falta ao produto da 

negociação coletiva no setor público a garantia real para o cumprimento dos acordos 

firmados devendo estes serem submetidos ao Legislativo para apreciação e 

transformados em projeto de lei, que será levado ao exame do legislativo, poder que 

detém a competência para novo exame e votação, tal como disposto no inciso X, do art. 

37 da CF:  

 

A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do 
art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, 
observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral 
anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 
 

 
Apresentado o Projeto de Lei na instância legislativa adequada, ainda cabem 

substitutivos ao mesmo, o que prolonga a negociação, com as audiências e votações 

abertas à população, conferindo transparência a todo o processo.  

Guerzoni Filho (2007) ressalta que qualquer modificação da remuneração dos 

servidores públicos do Poder Executivo é ato discricionário e de iniciativa privativa do 

Chefe daquele Poder, inexistindo assim, negociação coletiva no sentido  stricto sensu 

entre a Administração e seus servidores.  Da mesma maneira, destaca que o Poder 

Legislativo não estaria vinculado de nenhuma maneira a qualquer tipo de acordo que 

tenha, eventualmente, ocorrido. 

Certamente há grandes desafios a serem suplantados para se consolidar a 

negociação coletiva no setor público. Para que esse processo de democratização das 

relações de trabalho adquira estabilidade e se consolide no tempo deverá enfrentar a 

tradição corporativa das entidades sindicais, fazendo que elas ampliem os seus objetivos 

para além dos seus próprios interesses, que estabeleçam compromissos levando em 

consideração as metas e interesses da Administração Pública Federal, o fortalecimento 

da transparência e do controle social. (MENDONÇA, 2005) 

Conquistar o apoio da sociedade e dos políticos, externos ao processo de 

negociação, com ações capazes de demonstrar que os interesses dos servidores públicos 



estabelecidos nos acordos celebrados terão em contrapartida compromisso claros com 

melhoria dos serviços prestados à população torna-se estrategicamente interessante em 

qualquer esfera negocial. 

Conseguir equilibrar os interesses dentro da própria Administração Pública onde 

existem grupos mais organizados, com sindicatos mais atuantes e com forte poder de 

pressão por representarem servidores que desempenham funções estratégicas, será o 

grande desafio da mesa de negociação (MENDONÇA, 2005) 

Guerzoni Filho (2007) reflete em seu texto como o governo obedecerá ao 

princípio da reserva legal se tem a intenção de expandir o quadro de pessoal e ao mesmo 

tempo atender as pressões por reajustes da parcela mais organizada do funcionalismo 

público, pois ambas as ações  apontam para o aumento das despesas com pessoal em um  

futuro próximo. 

Adentrando mais especificamente nos cargos e carreiras que compõem o quadro 

de pessoal da Receita Federal do Brasil é oportuno citar algumas considerações expostas 

por Ronaldo Dias (2010, p.08 e 09) que define carreira como 

 

processo necessário para se atingir a senioridade individual em um cargo, no 
âmbito de uma empresa ou instituição. No caso do serviço público, as 
carreiras estão vinculadas geralmente a uma instituição, sem que haja regras 
definitivas. Elas deveriam ser elaboradas a partir de estudos aprofundados 
sobre os cargos, seus fatores constitutivos, o tempo suficiente para que se 
atinja determinado nível, os conhecimentos exigidos para que se chegue a 
cada fase do processo, o que se pretende com o desenho do cargo no âmbito 
da instituição, que tipo de procedimento de desenvolvimento de pessoal se 
faz necessário para tal meta etc. O processo deveria ser totalmente 
transparente, para que se pudesse tornar pública a filosofia dos gestores no 
tratamento da questão, os vínculos das carreiras com o planejamento de 
Estado e a conjuntura. O procedimento administrativo envolvido no assunto 
deveria pressupor o reestudo e a atualização do conhecimento sobre as 
carreiras e as exigências de dinamização dos processos e atualizações de 
remuneração diferenciada e absoluta de cada cargo. 

 

 O autor afirma que com a Lei nº 11.890, de 29 de agosto de 2008 inicia a 

instituição de carreiras para a Receita Federal que estabelece para os cargos da carreira 

de Auditoria da Receita Federal do Brasil uma hierarquia crescente ponderando tempo 

de trabalho e obtenção de conhecimento e habilidades a partir da obrigatoriedade de 

participação em treinamentos, obtenção de mestrado, doutorado e outros cursos de 

aperfeiçoamento, propiciando assim o desenvolvimento da senioridade nos 

cargos.(DIAS, 2010) 



No entanto em trabalho recente apresentado no XXVIII Encontro Nacional de 

Engenharia de Produção, “A subjetividade no trabalho: Análise coletiva do trabalho dos 

Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (AFRFB) no Estado do Rio de Janeiro”, 

Ribeiro et al (2008) constatou que a administração ao promover a passagem de 

Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil (ATRFB) à nível superior, sem 

prévio concurso público (grifo nosso), pode ter provocado um problema institucional 

entre as duas carreiras. Seria necessário um estudo onde se discutiria a questão do que 

seria e o que não seria tarefa do AFRFB, ou seja, falta a gestão desse recurso humano 

no trabalho da Receita Federal. Registrou-se, inclusive, certa confusão entre o que é 

tarefa e o que é atribuição, ou seja, o próprio auditor muitas vezes não estaria 

conseguindo enxergar sua verdadeira atribuição e as tarefas que lhe são inerentes. 

Outro problema apresentado é que todos os grupos criticaram as políticas 

administrativas relativas a salário e carreira. A falta de regras claras quanto a promoção 

profissional gera falta de perspectiva de futuro profissional e econômico. Há casos de 

funcionários já no topo da carreira, que, contudo, sentem que poderiam contribuir mais; 

porém, não tendo como evoluir, sentem-se portadores de potencial não aproveitado, o 

que gera frustração. Por outro lado, segundo os AFRFB, há desproporcionalidade entre 

a gratificação de função na chefia e a grande responsabilidade de suas atribuições. Isso 

revelaria, por parte da administração superior, a não valorização de quem se propõe a 

assumir essa responsabilidade. Parte significativa da insatisfação percebida parece estar 

relacionada com um sentimento de desvalorização com a ausência de uma política de 

recursos humanos adequada, a falta da regulamentação da progressão e da promoção 

funcional. O autor conclui que:  

 

Há um sentimento de que a alta administração não respeita nem valoriza 
estes profissionais. A principal insatisfação manifesta refere-se à 
desconfiança na relação com a alta administração da Receita Federal, 
considerada distante do cotidiano dos auditores fiscais. Esta desconfiança 
relaciona-se, em particular, com o estabelecimento de políticas 
centralizadoras e da fixação, de forma não participativa, de metas de 
desempenho e de procedimentos de acompanhamento e avaliação.  
Os resultados do estudo mostram que ações voltadas à solução de grande 
parte das insatisfações relatadas poderiam ser desenvolvidas a partir de 
parceria entre a alta administração e a categoria, discutindo, avaliando e 
criando um plano de carreira para a categoria profissional, com critérios 
técnicos para promoções, remuneração, ocupação de funções de chefia e 
regras para aposentadoria. Desta forma, poderia haver a implantação de 
política que fosse considerada mais adequada, para a gestão de recursos 
humanos e que pudesse promover a melhoria das condições de trabalho dos 
auditores fiscais. 



Os resultados do estudo mostram também uma insegurança quanto ao 
futuro, com manifestação de temor de que o futuro próximo será pior do que 
o presente. A insegurança e o temor dizem respeito tanto ao futuro 
profissional do próprio indivíduo quanto do órgão. Há uma percepção de 
que o trabalho exercido pela categoria sofre mudanças, no sentido de 
afastamento progressivo do ideal de buscar realizar princípios de justiça 
fiscal.  ( RIBEIRO, 2008, p.13) 

 

Também foi salientada a complexidade das interligações entre diversas carreiras 

que compõem o órgão. Foi considerada, como absurdo a existência de um cargo de 

nível superior sem atribuições definidas na lei, gerando graves conflitos internos na 

Receita Federal do Brasil. Confirmando assim, o posicionamento de Guerzoni Filho 

(2010, p. 279) que diz não se poder  

 
afirmar que exista nem mesmo uma adequada classificação de cargos no 
âmbito do Governo Federal. As carreiras têm sido usadas, tão-somente, 
como formas de aumentar a remuneração de seus integrantes, sem qualquer 
correlação com as funções a serem desempenhadas ou com as necessidades 
da máquina pública. São, na prática, concessão reajustes remuneratórios 
diferenciados a servidores que têm exercício em determinado órgão, abrindo 
possibilidade para pressões políticas localizadas por aumentos e uma 
verdadeira corrida entre os diversos órgãos e entidades públicas para obter 
vantagens para os seus servidores.  
 
 

 
Outra fragilidade da negociação no serviço público e a concessão de aumentos 

diferenciados por meio de gratificações, estendidas em valor reduzido aos inativos e 

pensionistas. Essas gratificações de desempenho são geralmente concedidas em seu 

valor máximo possível, como, por exemplo, a Gratificação de Desempenho de 

Atividade Fazendária (GDAFAZ), concedida aos servidores do Plano Especial de 

Cargos do Ministério da Fazenda (PECFAZ), atribuída em função do alcance de metas 

de desempenho individual do servidor e do desempenho institucional do Ministério da 

Fazenda. A primeira afere o desempenho do servidor no exercício das atribuições do 

cargo ou função e a segunda o desempenho coletivo no alcance dos objetivos 

organizacionais. No entanto os critérios e procedimentos específicos de avaliação de 

desempenho individual e institucional e de atribuição da GDAFAZ que deverão ser 

estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda. Até o momento esses critérios 

de avaliação ainda não foram normatizados, e em conseqüência a referida gratificação é 

concedida em seu valor máximo (80 pontos) para todos os servidores, na avaliação 

individual e inexistente na avaliação institucional, o que pode gerar descontentamento e 

insegurança quanto ao acordado nas negociações. 



A Instituição para suprir a carência de servidores, de atividade meio, admitiu por 

concurso público servidores para o cargo Assistente Técnico Administrativo, do Plano 

Especial de Cargos do Ministério da Fazenda (PECFAZ), os candidatos, na sua maioria 

com formação superior completa ou incompleta, concorreram ao cargo cuja 

escolaridade exigida é o ensino médio, no entanto devido a remuneração ser 

considerada baixa o órgão tem enfrentado grandes dificuldades em reter em seus 

quadros esta mão de obra qualificada devido a estrutura remuneratória considerada 

incompatível com a responsabilidade e qualificação do cargo. 

Ainda que a negociação no setor público seja complexa, com muitos atores 

envolvidos no processo, com normas que lhe dêem os contornos, verifica-se que a 

negociação no setor público está em desenvolvimento uma vez que os sindicatos 

representativos dos servidores públicos acabam desempenhando e desenvolvendo outras 

formas de atuação, reinventando os seus papéis de outrora, uma vez que a negociação 

coletiva não se limita à discussão salarial, mas também a qualificação e 

desenvolvimento profissional de todo o funcionalismo, formas de fiscalização dos atos 

da administração pública e dos serviços prestados à população. Tornando a ocorrência 

de greve uma exceção e não mais a regra. (MENDONÇA,2005) 

 

4  MODIFICAÇÕES NAS CARREIRAS DA RECEITA FEDERAL DO  BRASIL 

INTRODUZIDAS PELA NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

 

O objetivo principal deste artigo é estabelecer uma análise sobre as modificações 

ocorridas nas carreiras que compõem a principal força de trabalho da Receita Federal do 

Brasil. Nesse sentido, o presente capítulo irá apresentar quais os impactos trazidos pela 

negociação coletiva às carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e o PECFAZ, 

mais especificamente sobre as conquistas funcionais e avanços salariais que tais 

carreiras alcançaram nos últimos sete anos e meio de negociações com o Governo 

Federal. 

A carreira Auditoria da Receita Federal do Brasil é composta pelos cargos de 

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) e Analista Tributário da Receita 

Federal do Brasil (ARFB), ambos representados por seus respectivos sindicatos. E o 

PECFAZ composto de diversos cargos de atividade meio de níveis superior, 

intermediário e auxiliar, com uma única representação sindical para os três níveis .  



Desde o início do governo Lula, com a criação da Mesa Nacional de Negociação 

Permanente em fevereiro de 2003, as negociações evoluíram e se materializaram nos 

Termos de Acordos assinados pelos sindicatos dos servidores e representantes do 

Governo Federal, (Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério da 

Fazenda e Secretaria da Receita Federal), os quais definiram a estrutura remuneratória 

das carreiras da Receita Federal do Brasil (RFB) .  

Inicialmente, destaca-se a evolução do cargo de Analista Tributário da Receita 

Federal do Brasil (ATRFB) concretizada com a publicação da Lei nº 11.457, de 16 de 

março de 2007, que em seu artigo 10º transforma o referido cargo de nível médio, 

Técnico da Receita Federal para Analista Tributário da Receita Federal do Brasil 

(ATRFB), cargo de nível superior, com atribuições regulamentadas no Decreto nº 

6.641, de 10 de novembro de 2008. O referido Decreto incube os ATRFB (I) a 

responsabilidade de exercer atividades de natureza técnica, acessórias ou preparatórias 

ao exercício das atribuições privativas dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do 

Brasil; (II) atuar no exame de matérias e processos administrativos, exceto 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; (III) 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; (IV) e exercer, em caráter geral e concorrente, as demais atividades 

inerentes às competências da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Em suma, esta Lei 

trouxe grandes benefícios à categoria ao enquadrar os referidos servidores em cargo de 

nível superior fortalecendo o cargo e a instituição. 

O resultado de todo o processo de negociação, que iniciou em agosto de 2007, 

trouxe um saldo muito positivo para o cargo de Analista Tributário da Receita Federal 

do Brasil, além dos impactos já descritos no parágrafo anterior. Dentre as mudanças 

acarretadas pela Medida Provisória nº 440/2008, podem ser destacadas: a incorporação 

da Gratificação de Incremento da Fiscalização e da Arrecadação (GIFA) e da 

Gratificação de Atividade Tributária (GAT) à remuneração; o resgate da paridade entre 

ativos, aposentados e pensionistas; a obtenção de um reajuste médio na primeira parcela 

de 20%; o avanço na relação remuneratória que passou de 52% para 60% e, 

principalmente, a transformação da remuneração em subsídio, que representou para a 

categoria um reconhecimento e valorização profissional. 



Em 22 de julho de 2008 é assinado o Termo de Acordo entre o Governo Federal 

e a entidade sindical representativa dos servidores do cargo de Analista Tributário da 

Receita Federal do Brasil propondo a definição da nova estrutura remuneratória do 

cargo, mais tarde homologado na íntegra pela Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 

2008. Esta Lei determina que a estrutura remuneratória devida ao cargo de Analista 

Tributário da Receita Federal do Brasil passe a ser na modalidade de subsídio, fixada 

em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, 

prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória distribuídos em três 

classes A, B e Especial às quais seriam compostas por padrões. O servidor inicia a sua 

vida funcional ingressando na Classe “A” Padrão I e até atingir a Classe Especial, 

Padrão “IV”, cujos efeitos financeiros foram a partir de julho de 2008, julho de 2009 e 

julho de 2010, conforme demonstrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Remuneração do Cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil – 
Lei nº 11.890/2008 

  VALOR DO SUBSÍDIO 
  EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 
CLASSE PADRÃO 1º JUL 2008 % 1º JUL 2009 % 1º JUL 2010 % 

  IV 9.456,00 35,6 10.608,00 51,1 11.595,00 66,2 
ESPECIAL III 9.270,59 35,4 10.349,27 51,2 11.181,37 63,4 

  II 9.088,81 35,3 10.096,85 50,3 10.962,13 63,2 
  I 8.910,60 35,1 9.850,58 49,4 10.747,19 63,0 
  IV 8.567,88 37,0 9.471,71 51,4 10.333,83 65,2 
B III 8.399,89 36,7 9.240,70 50,3 9.936,38 61,7 
  II 8.235,18 36,3 9.015,31 49,3 9.554,21 58,2 
  I 8.073,71 36,0 8.795,43 48,2 9.186,74 54,7 
  V 7.838,55 38,7 8.457,14 49,6 8.833,40 56,3 

  IV 7.684,86 38,2 8.250,87 48,4 8.660,20 55,8 
A III 7.534,17 37,7 8.049,63 47,1 8.490,39 55,2 

  II 7.386,44 37,2 7.853,30 45,9 8.323,91 54,6 
  I 7.095,53 33,9 7.624,56 43,9 7.996,07 50,9 
Fonte: Lei nº 11.890/2008 e  SRH/MP - Tabela de Remuneração dos Servidores Públicos Federais 
 

Verifica-se que num período de oito anos o cargo teve uma evolução salarial 

bastante significativa. No período compreendido entre 2003 a 2006 os Analistas 

Tributários da Receita Federal do Brasil (ATRFB) receberam reajustes de 124,5% para 

o início da carreira e de 100,4% para o final da carreira. Em 2003 o salário inicial era de 

R$ 2.225,00, agora, em julho de 2010 passou a ter o salário inicial de R$7.996,07 e final 

11.595,00 em julho de 2010.  

As duas entidades sindicais representativas dos Analistas Tributários da Receita 

Federal de Brasil (ATRFB) e dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil 

(AFRFB) conseguiram também por meio de negociações a liberação do ponto de até 



três servidores por entidade signatária que participe de processo de negociação em 

eventos e atividades promovidas pelas respectivas entidades normatizada pela a Portaria 

RFB nº 2.968, de 21.12.2009. 

A mesma Lei nº 11.890, também normatizou os subsídios dos Auditores Fiscais 

da Receita Federal do Brasil (AFRFB) que implementou na íntegra o proposto pela 

Termo de Acordo assinado em 30 de junho de 2008 entre a entidade sindical 

representativa da categoria e o Governo Federal. A estrutura remuneratória do cargo 

também é distribuída em três classes A, B e Especial cujas classes são compostas por 

padrões. O servidor inicia a sua vida funcional ingressando na Classe “A” Padrão I e até 

atingir a Classe Especial, Padrão “IV”, cujos efeitos financeiros foram a partir de julho 

de 2008, julho de 2009 e julho de 2010, conforme demonstrado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Remuneração do Cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil – 
Lei nº 11.890/2008 

  VALOR DO SUBSÍDIO 
CLASSE PADRÃO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE  
  1º JUL 2008 %  1º JUL 2009 %  1º JUL 2010 %  

  IV 16.680,00 26,4 18.260,00 36,4 19.451,00 45,3 
ESPECIAL III 16.378,46 24,7 17.934,39 36,6 18.910,61 44,0 

  II 16.083,60 24,8 17.615,25 36,7 18.576,24 44,2 
  I 15.795,19 24,9 17.302,23 36,8 18.247,78 44,3 
  IV 15.114,97 26,0 16.608,73 38,4 17.545,94 46,3 
B III 14.829,14 25,8 16.287,14 38,2 17.201,90 46,0 
  II 14.549,81 25,6 15.972,19 37,9 16.864,61 45,6 
  I 14.276,81 25,4 15.663,75 45,9 16.533,93 54,2 
  V 13.679,49 26,3 15.042,71 50,3 15.898,01 58,8 
  IV 13.426,66 26,0 14.753,69 49,9 15.586,28 58,3 
A III 13.179,54 25,7 14.470,63 49,4 15.280,67 57,7 
  II 12.937,97 25,4 14.193,38 45,8 14.981,05 54,1 
  I 12.535,36 23,4 13.067,00 45,3 13.600,00 53,5 

Fonte: Lei nº 11.890/2008 e SRH/MP - Tabela de Remuneração dos Servidores Públicos Federais. 
 

Os Auditores Fiscais da Receita Federal (AFRFB) tiveram, para o início de 

carreira, reajuste de 123,46%  no período de 2003 a 2008, saindo de R$ 4,54 mil (em 

2003) para R$ 10,15 mil (em 2008). Os servidores que compõem a categoria já em fim 

de carreira tiveram reajuste de 81,4%, com os valores subindo de R$ 7,37 mil (em 

2003) para R$ 13,36 mil (em 2008). Em 2009, os referidos servidores foram 

contemplados com novo aumento e com uma reestruturação da carreira e conseguirem 

um salário inicial de R$ 13.600,00 e final de R$ 19.451,00 em julho de 2010. 

Uma grande conquista das entidades representativas dos cargos de Auditores 

Fiscais da Receita Federal do Brasil (AFRFB) e Analistas Tributários da Receita 

Federal do Brasil ATRFB) foi a publicação da Portaria RFB nº 10.926, de 29 de agosto 



de 2007, a qual normatiza o horário de funcionamento do Centro de Atendimento ao 

Contribuinte (CAC). Tal dispositivo legal determina que as unidades de atendimento da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) passem a adotar nos dias úteis horário de 

atendimento ao contribuinte de doze horas ininterruptas, ficando os servidores 

autorizados a cumprirem jornada de trabalho de seis horas diárias e carga horária de 

trinta horas semanais, sendo dispensado o intervalo para refeições e estabelecido dois 

turnos de seis horas cada. Conquista esta que beneficiou a todos os servidores da 

instituição que desempenham a suas atividade nos Centros de Atendimento ao 

Contribuinte.  

Outro benefício que a categoria conseguiu com a negociação foi a transposição 

em três padrões para os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (AFRFB) 

posicionados na Classe “A”, Padrão I até a Classe “B” Padrão I.  

Além da reestruturação remuneratória a carreira conseguiu que o governo 

implementasse novo mecanismo de avaliação de desempenho  (individual e 

institucional) com condição para progressão e promoção na carreira, levando-se em 

consideração o mérito e o tempo de efetivo exercício no cargo e a avaliação 

institucional do órgão onde o servidor estiver lotado. 

Para a progressão, passagem do servidor para o padrão de vencimento 

imediatamente superior dentro de uma mesma classe, será considerada a avaliação de 

desempenho do mesmo. No que se refere à promoção, passagem do servidor do último 

padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior, os 

critérios serão definidos posteriormente mediante regulamento.   

A outra força de trabalho da Receita Federal do Brasil (RFB) consiste no Plano 

Especial de Cargos do Ministério da Fazenda (PECFAZ), formado por servidores 

administrativos que trabalham desempenhando atribuições de atividade meio na 

Instituição. Inicialmente pertenciam ao Plano de Classificação de Cargos (PCC), 

instituida pela Lei nº 5.645/70 que posteriormente foi reformulado com a criação do 

Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (PGPE), criado pela Lei 11.357/2006, para o 

qual foram transpostos todos os servidores efetivos do antigo Plano de Classificação de 

Cargos (PCC). Ambas as carreiras detinham a maior concentração de pessoal do Serviço 

Público e os seus servidores ocupavam os quadros da maioria dos Ministérios entre eles 

a do Ministério da Fazenda, inclusive na Receita Federal do Brasil.  

Nos últimos anos, os fazendários, como são conhecidos os servidores 

administrativos do Ministério da Fazenda, após longas lutas, conquistaram importantes 



vitórias frutos de negociações entre as entidades de classe representativas dos servidores 

e do Governo Federal. Uma delas foi justamente à implantação do Plano Especial de 

Cargos do Ministério da Fazenda (PECFAZ), plano específico para os servidores 

administrativos do Ministério da Fazenda, pela Medida Provisória nº 441/08, 

posteriormente transformada em Lei. 

Destaca-se ainda como fruto de negociações a transposição dos cargos vagos de 

provimento efetivo de quinhentos cargos de nível superior de Analista Técnico-

Administrativo e de três mil cargos de nível intermediário de Assistente Técnico-

Administrativo 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, isto é para o Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda (PECFAZ). 

Ao analisar a evolução salarial do PECFAZ deve-se levar em consideração os 

ganhos remuneratórios da categoria no período de 2003 a 2006, na época servidores do 

PCC cujos reajustes variaram de 117% a 132,1% no nível auxiliar; de 66,3% a 155,4% 

no nível intermediário; e de 46,6% a 86% no nível superior.  

 Com relação especificamente aos servidores do PECFAZ, a nova estrutura 

remuneratória advinda da negociação coletiva é composta de vencimento básico mais a 

gratificação de desempenho para os cargos de níveis superior, intermediário e auxiliar. 

Na regulamentação do referido Termo de Acordo com a publicação da Lei nº 11.907, de 

02 de fevereiro de 2009 atribuiu-se a Gratificação de Desempenho de Atividade 

Fazendária (GDAFAZ) devida a todos os servidores ocupantes dos cargos de 

provimento efetivo do PECFAZ, lotados e com exercício nas unidades do Ministério da 

Fazenda. A avaliação será calculada multiplicando-se o somatório dos pontos auferidos 

nas avaliações de desempenho individual e institucional pelo valor do ponto constante 

em tabela anexa a referida Lei, em seus respectivos níveis, classes e padrões. Até que se 

estabeleçam os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho 

individual e institucional de atribuição da GDFAZ por ato do Ministro de Estado do 

Ministério da Fazenda a referida gratificação será paga no valor de 80% (oitenta por 

cento).  

A Portaria nº 468, de 1ºde setembro de 2010, determinou os critérios e 

procedimentos para avaliação de desempenho individual e institucional visando à 

atribuição da Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária (GDAFAZ) a esta 

categoria funcional. A referida gratificação será utilizada como instrumento de gestão, 

pois identificará aspectos do desempenho que possam ser melhorados por meio de 



oportunidades de capacitação e aperfeiçoamento profissional. Esta será atribuída em 

função do alcance de metas de desempenho individual do servidor e do desempenho 

institucional do Ministério da Fazenda. 

A avaliação individual será efetuada por meio de Relatório de Desempenho 

Individual(RDI) observando-se os seguintes Fatores de Avaliação Desempenho 

Individual: A produtividade no trabalho, o conhecimento de métodos e técnicas, 

trabalho em equipe, o cumprimento das normas de procedimentos e de conduta no 

desempenho das atribuições do cargo, o comprometimento atribuições do cargo, a 

capacidade de autodesenvolvimento e de iniciativa. Será utilizado como critério de 

pontuação o limite máximo de 100 (cem) pontos e no mínimo de 30 (trinta) pontos por 

servidor, correspondendo cada ponto, em seus respectivos níveis, classes e padrões, ao 

valor estabelecido na Lei no 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, respeitada a pontuação 

de até vinte pontos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho 

individual e até oitenta pontos em função dos resultados obtidos na avaliação de 

desempenho institucional. Nas Tabelas 3 e 4 foi demonstrada a remuneração dos 

servidores do PECFAZ levando-se em consideração a GDAFAZ no seu valor máximo 

de 80% em 1 de março de 2009 e no valor máximo de 100% a partir de julho de 2010, 

considerando a previsão da pontuação da avaliação institucional de 20%. 

A Tabela 3 demonstra a evolução salarial dos cargos de nível superior 

integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda (PECFAZ),  cuja 

estrutura remuneratória é distribuída em quatro classes A, B, C e Especial cujas classes 

são compostas por padrões. O servidor inicia a sua vida funcional ingressando na Classe 

“A” Padrão I e até atingir a Classe “Especial”, Padrão “III”, cujos efeitos financeiros 

foram a partir de julho de 2008, julho de 2009 e julho de 2010, conforme demonstrado 

na Tabela 3. 

Por outro lado, a Tabela 4 demonstra a evolução salarial dos cargos de nível 

intermediário integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda 

(PECFAZ), cuja estrutura remuneratória é distribuída em quatro classes A, B, C e 

Especial cujas classes são compostas por padrões. O servidor inicia a sua vida funcional 

ingressando na Classe “A” Padrão I e até atingir a Classe “Especial”, Padrão “III”, cujos 

efeitos financeiros foram a partir de julho de 2008, julho de 2009 e julho de 2010.  

 

 

 



Tabela 3 – Remuneração do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda – Lei nº 
11.907/2009. 

NÍVEL SUPERIOR VALOR DA REMUNERAÇÃO  =  VENC. + GDAFAZ 
CLASSE PADRÃO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 
  

1º JUL 2008 
% 1º MAR 

2009 
% 

1º JUL 2010 
% 

  III 3.779,00 28,97 4.356,00 48,67 5.650,00 92,83 
ESPECIAL II 3.710,12 30,85 4.265,12 50,42 5.513,86 94,45 

  I 3.642,08 32,66 4.176,08 52,12 5.380,23 95,98 
  VI 3.549,71 32,93 4.034,71 51,10 5.247,99 96,53 
  V 3.484,65 32,31 3.950,65 50,01 5.121,34 94,46 
C IV 3.421,36 31,68 3.868,36 48,88 4.997,99 92,36 
  III 3.358,83 31,00 3.876,83 47,74 4.877,89 90,25 
  II 3.298,04 30,33 3.708,04 46,53 4.759,97 88,10 
  I 3.237,97 29,61 3.629,97 45,31 4.645,17 85,94 
  VI 3.156,60 30,08 3.507,60 44,54 4.519,32 86,23 
  V 3.099,23 29,34 3.434,23 43,32 4.410,73 84,07 
B IV 3.043,52 28,61 3.362,52 42,08 4.305,09 81,91 
  III 2.988,46 27,07 3.292,46 39,99 4.201,35 78,64 
  II 2.934,04 24,75 3,224,04 37,08 4.100,45 74,35 
 I 2.881,23 22,51 3.156,23 34,20 4.002,35 70,18 
 V 2.820,00                     21,04 3.012,00 29,39 3.893,67 67,26 

 IV 2.780,54 19,45 2.923,54 25,59 3.800,13 63,24 
A III 2.741,25 17,76 2.837,27 21,88 3.709,24 59,34 
 II 2.703,13 16,12 2.754,13 18,31 3.620,95 55,55 

   I 2.665,18 14,49 2.674,18 14,88 3.534,22 51,82 
Fonte: Lei nº 11.907/2008 e SRH/MP - Tabela de Remuneração dos Servidores Públicos Federais 

 

Tabela 4 – Remuneração do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda – Lei nº 
11.907/2009 

NÍVEL 
INTERMEDIÁRIO 

VALOR DA REMUNERAÇÃO = VENC. + GDAFAZ 

CLASSE PADRÃO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 
  

1º JUL 2008 
% 1º MAR 

2009 
% 

1º JUL 2010 
% 

  III 2.882,79 48,11 3.147,29 61,70 3.147,29 61,70 
ESPECIAL II 2.861,39 48,42 3.114,39 61,55 3.114,39 61,55 

  I 2.840,81 47,35 3.081,81 59,86 3.081,81 59,86 
  VI 2.812,16 52,18 3.037,16 64,36 3.037,16 64,36 
  V 2.792,34 51,11 3.005,34 62,64 3.005,34 62,64 
C IV 2.772,82 50,05 2.973,82 60,93 2.973,82 60,93 
  III 2.753,59 49,01 2.942,59 59,24 2.942,59 59,24 
  II 2.734,65 47,99 2.912,65 57,62 2.912,65 57,62 
  I 2.715,99 46,98 2.882,99 56,02 2.882,99 56,02 
  VI 2.690,09 47,49 2.842,09 55,83 2.842,09 55,83 
  V 2.672,11 46,51 2.813,11 54,24 2.813,11 54,24 
B IV 2.654,40 45,54 2.784,40 52,66 2.784,40 52,66 
  III 2.636,95 44,58 2.755,95 51,10 2.755,95 51,10 
  II 2.619,76 43,64 2.727,76 49,56 2.727,76 49,56 
 I 2.602,82 42,71 2.699,82 48,03 2.699,82 48,03 
 V 2.583,59 42,91 2.666,59 47,50 2.666,59 47,50 

 IV 2.571,37 42,23 2.647,37 46,44 2.647,37 46,44 
C III 2.559,27 41,56 2.628,27 45,38 2.628,27 45,38 
 II 2.547,29 40,90 2.609,29 44,33 2.609,29 44,33 
  I 2.535,43 40,24 2.590,43 43,29 2.590,43 43,29 

Fonte: Lei nº 11.907/2008 e SRH/MP - Tabela de Remuneração dos Servidores Públicos Federais 
 



A Tabela 5 por sua vez demonstra a evolução salarial dos cargos de nível 

auxiliar integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda (PECFAZ), 

cuja estrutura remuneratória é distribuída em uma única classe, Especial, compostas por 

três padrões. O servidor inicia a sua vida funcional ingressando no Padrão I e até atingir 

o Padrão III da referida classe, cujos efeitos financeiros foram a partir de julho de 2008, 

julho de 2009 e julho de 2010, conforme demonstrado na referida tabela. 

A estrutura remuneratória dos cargos integrantes do PECFAZ de nível auxiliar é 

composta do vencimento básico e as gratificações GDAFAZ e Gratificação Específica 

de Atividades Auxiliares (GEAF). A GDFAZ para o nível auxiliar segue os mesmos 

parâmetros  de pagamento dos demais níveis. A GEAF é paga em valores fixos 

constantes do Anexo CXXXVIII, da Lei nº 11.907/2009.   

 

Tabela 5 – Remuneração do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda – Lei nº Lei nº 
11.907/2009. 

NÍVEL AUXILIAR VALOR DA REMUNERAÇÃO = VENC. + GDAFAZ + GEAF 
CLASSE PADRÃO EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 
  

1º JUL 2008 
% 1º MAR 

2009 
% 

1º JUL 2010 
% 

  III 1.972,78 32,59 2.062,78 38,64 2.160,78 45,23 
ESPECIAL II 1.955,52 31,43 2.044,52 37,41 2.142,52 44,00 

  I 1.938,46 30,28 2.026,46 36,20 2.124,46 42,79 
Fonte: Lei nº 11.907/2008 e  SRH/MP - Tabela de Remuneração dos Servidores Públicos Federais 
 

No período de 2003 a 2006 os servidores do Plano de Classificação de Cargos 

(PCC) tiveram reajustes que variaram de 117% a 132,1% no nível auxiliar; de 66,3 a 

155,4% no nível intermediário; e de 46,6 a 86% no nível superior.  

A negociação coletiva não proporcionou somente conquistas remuneratórias, 

sendo que no decorrer das negociações também foram incorporadas outros benefícios 

ou vantagens em termos de condições de trabalho às três categorias que compõem a 

maior parte da força laboral da RFB. Na Tabela 6 resume algumas destas conquistas, 

entre elas destaca-se a redução da jornada de trabalho para os servidores que atuam no 

Centro de Atendimento ao Contribuinte, que numa análise superficial sugere um 

benefício somente para os servidores, porém, um olhar mais atento identifica que o 

maior beneficiado foi o contribuinte, na medida em que o horário de atendimento 

passou a ser de doze horas ininterruptas. A transposição em três padrões para os 

Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (AFRFB) posicionados na Classe “A” 

Padrão I até a Classe “B” Padrão I foi para corrigir a não progressão funcional durante o 

estágio probatório. 



A liberação do ponto de até três servidores por entidade signatária que participe 

de processo de negociação deu mais mobilidade aos integrantes das entidades 

representativas dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (AFRFB) e Analistas 

Tributário da Receita Federal do Brasil (ATRFB) respectivamente. 

Com as atribuições definidas, os Analistas Tributários da Receita Federal do 

Brasil (ATRFB) sentiram-se valorizados com as novas alterações, apesar de haver ainda 

conflitos de competência a serem resolvidos nas próximas negociações. 

Outra grande vitória foi a transposição dos cargos vagos de provimento efetivo de 

quinhentos cargos de nível superior de Analista Técnico-Administrativo e de três mil 

cargos de nível intermediário de Assistente Técnico-Administrativo do Plano Geral de 

Cargos do Poder Executivo (PGPE) para o Plano Especial de Cargos do Ministério da 

Fazenda (PECFAZ), propiciando aos servidores recém nomeados além do aumento da 

remuneração o reconhecimento de pertencerem efetivamente ao Ministério da Fazenda. 

As Tabelas 6 demonstra de maneira sintetizada os principais ganhos 

conquistados pelas categorias funcionais da RFB com o processo de negociação coletiva 

adotado pelo governo nos últimos sete anos.  

  

Tabela 6 – Cenário das carreiras após a Negociação Coletiva 
 Transposição em três padrões para os AFRFB posicionados na Classe “A”, 

Padrão I até a Classe “B” Padrão I.  
AFRFB Jornada de trabalho de seis horas diárias e carga horária de trinta horas 

semanais para os servidores com exercício no CAC. 
 Liberação do ponto de até três servidores por entidade signatária que participe 

de processo de negociação normatizada pela a Portaria nº 2.968/2009. 

 Definição das atribuições do cargo. 
ATRFB Jornada de trabalho de seis horas diárias e carga horária de trinta horas 

semanais para os servidores com exercício no CAC. 
 Liberação do ponto de até três servidores por entidade signatária que participe 

de processo de negociação normatizada pela a Portaria nº 2.968/2009. 

 Jornada de trabalho de seis horas diárias e carga horária de trinta horas 
semanais para os servidores com exercício no CAC. 

PECFAZ A transposição dos cargos vagos de provimento efetivo de quinhentos cargos 
de nível superior de Analista Técnico-Administrativo e de três mil cargos de 
nível intermediário de Assistente Técnico-Administrativo do Plano Geral de 
Cargos do Poder Executivo – PGPE para o PECFAZ. 

 

De uma forma geral, observa-se que a negociação coletiva não agravou as 

distorções entre as carreiras da Receita Federal do Brasil (RFB), pelo contrário, 

diminuiu as mesmas indicando um futuro promissor com a possibilidade de novas 

negociações.  



 Em relação aos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil (ATRFB), 

resumidamente podem ser destacados os seguintes avanços obtidos mediante 

negociação coletiva: (I) valores iniciais e finais das remunerações aumentaram no 

decorrer das negociações; (II) houve melhoria na relação remuneratória com os 

Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (AFRFB); (III) resgate da paridade entre 

ativos, aposentados e pensionistas; (IV) a consolidação do cargo como nível superior. A 

remuneração em forma de subsídio trouxe a paridade, além de ser uma modalidade de 

pagamento prevista para as carreiras típicas de Estado. 

No que se refere aos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (AFRFB) as 

conquistas auferidas foram basicamente as mesmas, exceto a transposição em três 

padrões para os servidores posicionados na Classe “A”, Padrão I até a Classe “B” 

Padrão I, que não obtiveram a progressão no período do estágio probatório. Com isso a 

distância entre os dois cargos, da carreira auditoria, tende a uma aproximação, se não 

em atribuições, pelo menos em termos salariais. 

Por outro lado, a principal conquista dos servidores pertencentes ao Plano 

Especial de Cargos do Ministério da Fazenda (PECFAZ) foi a criação do plano 

específico para os servidores administrativos do Ministério da Fazenda. O referido 

Plano conferiu uma nova identidade a categoria, incentivando a melhor estruturação de 

carreira tão importante à arrecadação tributária do país. 

Além dos ganhos remuneratórios foi estendido aos servidores que atuam no 

Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC) os mesmos benefícios dado aos 

servidores da carreira auditoria no tocante a jornada de trabalho.  

Existe ainda um descontentamento entre os administrativos fazendários no 

tocante ao tratamento diferenciado dado aos servidores do PECFAZ quanto à não 

liberação de ponto para participar dos eventos convocados pela entidade signatária que 

participe de processo de negociação. Tal assunto está em pauta para as futuras 

negociações. 

O Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda (PECFAZ) ao ser criado 

apenas incluiu os servidores do Quadro do Ministério da Fazenda num plano especial e 

não criou novos cargos para ingresso de novos servidores por concurso público, nem 

permitiu a aglutinação de cargos. Somente em 2010 o governo, começou a reparar 

alguns desses “equívocos" ao transpor os Analistas Técnico-Administrativo e os 

Assistentes Técnico-Administrativo, do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo 

(PGPE) para o Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda (PECFAZ). 



Continua em processo de negociação a aglutinação dos cargos com a nova 

nomenclatura, para dar cumprimento total ao acordo feito com a categoria. 

A política adotada pelo governo foi trabalhar com reajustes diferenciados por 

categoria, uma vez que o reajuste linear manteria ou aprofundaria as distorções. Um 

exemplo foi a concessão de percentuais de reajuste maiores para os cargos de nível 

superior, corrigindo distorções, para baixo, em relação aos cargos de nível intermediário 

e auxiliar. As alterações foram feitas também de forma diferenciada, ora pelas 

gratificações de desempenho ou gratificações fixas, ora pelo vencimento básico, 

parcelas que compõem a remuneração dos servidores públicos federais do Poder 

Executivo e variam em valor e forma para cada carreira.  

Conclui-se, então que o trabalho ao avaliar os reajustes salariais concedidos às 

respectivas carreiras do órgão nos últimos sete anos bem como os demais avanços não 

pecuniários obtidos em termos de melhoria das condições de trabalho fez um 

comparativo entre situação anterior à implementação da negociação coletiva no órgão 

com a atual, concluindo que a negociação coletiva não agravou as distorções entre as 

carreiras da Receita Federal do Brasil – RFB, em alguns casos essas distorções foram 

amenizadas.  

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos últimos sete anos a Administração Pública Federal passou por um período 

de grandes mudanças, onde uma de suas maiores preocupações foi conciliar a prestação 

de melhores serviços à sociedade com a democratização das relações de trabalho no 

serviço público. A criação de espaços negociais em reconhecimento aos anseios 

coletivos dos servidores, como por exemplo a implantação do Sistema de Negociação 

Permanente (SINP) foi a forma encontrada pelo governo no sentido de respeitar-se as 

liberdades sindicais e, ao mesmo tempo, fomentar as discussões acerca da qualidade dos 

diversos serviços diretamente fornecidos pelo Estado. 

A eficácia no uso da “ferramenta” negociação coletiva consiste em um longo e 

promissor caminho ainda em construção. Ao propiciar uma maior participação dos 

servidores na definição de políticas e nos processos decisórios da Administração 

Pública Federal, a negociação coletiva reforça a transparência administrativa, além de 

também estimular a criação de mecanismos para o controle social sobre a gestão 

pública. 



Tais mudanças já começam a serem sentidas no interior da RFB. Após o 

encerramento das negociações e as respectivas assinaturas dos termos de compromisso 

que formalizaram os acordos firmados entre as principais categorias funcionais da RFB, 

pode-se considerar que o processo de negociação salarial com os sindicatos mostrou 

maturidade política, valorizou e consolidou a institucionalização da Negociação 

Coletiva no âmbito da Instituição pesquisada.  

A escassa informação gerencial sobre o tema trouxe limitações ao 

desenvolvimento do trabalho, porém essa limitação favorecerá o desenvolvimento de 

novos estudos que possam ser feitos a partir deste artigo. 

Aproveitando o atual contexto político sugiro ao Ministério do Planejamento a 

continuação da disseminação da cultura da negociação coletiva nos diversos órgãos da 

Administração Pública Brasileira uma vez que este novo processo nas relações entre 

governo e servidores enfrentou resistências, pois requer mudança de cultura. Contudo, 

apesar das dificuldades, o saldo pode ser considerado positivo. Além de importantes 

vantagens não pecuniárias concedidas aos servidores, foram amenizadas as distorções 

entre as remunerações inicial e final dos respectivos cargos das três categorias aqui 

analisadas, resultando em um novo conceito de remuneração na RFB.  
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