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Reunião com o Subsecretário de Gestão Corporativa da RFB
O Secretário da Receita Federal do Brasil
instituiu um Grupo de Trabalho (GT) que tem como
objetivo realizar estudos sobre a possibilidade de
implementação de uma parcela variável que propicie
ganhos remuneratórios, vinculados à eficiência da
arrecadação tributária federal. O GT foi criado pela
Portaria RFB nº 79, de 29/1/2013. O prazo de
conclusão dos trabalhos é
prorrogáveis por igual período.

de

noventa

dias,

O grupo é formado por representantes da Administração e por Auditores Fiscais,
indicados pela entidade sindical que os representa em face de acordo por ela firmado com o
Ministério do Planejamento nas negociações salariais no final de 2012.
Embora os Analistas Tributários não tenham representante no GT, a União Nacional dos
Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil (UNARECEITA) consciente da importância
do assunto para toda a Carreira Auditoria, está dialogando com a Administração da RFB.
Foi nesse sentido que a UNARECEITA, sabendo da reunião do grupo nos dias 23 e
24/04 e também da proximidade de conclusão dos trabalhos reuniu-se, no dia 23/04, com o
Subsecretário de Gestão Corporativa, Marcelo de Melo Souza e com a chefe da DIREC Divisão de Relações Institucionais e Comunicação, Maria do Carmo Martins. A UNARECEITA
obteve várias informações importantes do Subsecretário, inclusive de que a concepção da
Administração da Receita é de um projeto que contempla toda a Carreira Auditoria. Enfatizou
que “quando servidores e Instituição caminham em direções opostas, ambos saem perdendo”.
Marcelo Melo falou da complexidade do assunto em discussão, mas diz que não
vislumbra, por exemplo, impedimento jurídico em relação à inclusão dos aposentados.
Contudo, ao ser entregue ao Secretário, o relatório será analisado quanto à viabilidade antes
de ser encaminhado ao Ministério do Planejamento e da Fazenda. Concluiu dizendo que o
diálogo e a troca de ideias com a Unareceita está assegurado.
A UNARECEITA foi representada pelo Secretário Geral Leonardo Catão, a Diretora
Parlamentar Maria Liège e os associados Marcos Petri e Jose Vicente.
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