
Crise de Identidade do Auditor Fiscal

Democratização ou Obsolescência

por Rodrigo Guerra

versão 1.1, 4/jul/15

atualizações, comentários e discussões em

www.idauditorfiscal.com

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
www.idauditorfiscal.com


Crise de Identidade do Auditor Fiscal - Democratização ou Obsolescência, por Rodrigo Guerra - recguerra@gmail.com

CRISE DE IDENTIDADE DO AUDITOR FISCAL:
DEMOCRATIZAÇÃO OU OBSOLESCÊNCIA

Em um parágrafo: este ensaio se propõe a discutir a crise atual do cargo de Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil, investigar a essência do cargo, estudar a natureza
dos atos, sistemas e modelos com efeito normativo internos à Receita Federal do Brasil,
e ao fim propor sugestões de melhoria inspiradas no Estado Constitucional,
Democrático e de Direito que devemos lutar para efetivar.

Contexto: Colegas, o atual momento do cargo apenas evidencia o que é a crise que
passamos. Rogo que leiam até o fim, o momento é crítico e pessoalmente entendo que
é decisivo. Esta leitura é o mínimo que se espera de quem se propõe essencial ao
Estado Brasileiro. Não posso avaliar o contexto todo e o que precisamos em “uma
twittada”, sem desmerecer o papel evidente das redes sociais. Ouso tratar de tema
difícil, abrangente e polêmico, de maneira breve. Escolhi a linguagem mais informal (e
sem a rigidez da ABNT) para melhor compreensão do maior número de leitores. Adianto
influências, em especial, de críticas do prof. Lênio Streck e sua Crítica Hermenêutica do
Direito (renomado jurista brasileiro no campo da Hermenêutica, ver a obra "Jurisdição
constitucional e decisão jurídica") e de visão de mundo pós-moderno apresentada por
Zygmunt Baumann, filósofo (em especial sua visão legislador/modernidade e
intérprete/pós-modernidade). Conversas com amigos e colegas também alimentam o
texto, assim como experiências do curso de Direito - afinal pouco é puramente nosso, e
muito é compartilhado. Talvez no futuro redija propriamente um artigo científico; neste
escolho a fluidez do texto. Evite imprimir, este material está otimizado para leitura
digital (letra corpo 15 para facilitar em dispositivos móveis) e portanto 7 páginas no
BrOffice se tornaram 20.
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CRISE DE IDENTIDADE DO AUDITOR FISCAL

Passamos por uma crise de identidade do Cargo, o qual acredito deve protagonizar a
atuação da Receita Federal do Brasil (RFB), em função da natureza de suas atribuições.

Enquanto vislumbrarmos nosso valor apenas no reconhecimento remuneratório de
algum governo passageiro, estaremos sujeitos a um paradigma de barganha de nossos
direitos e prerrogativas.

E isto soma forças com a (crise de) identidade do cargo, pois existe realmente o
pensamento puramente operacional/arrecadatório, que compara a atuação do Auditor
Fiscal à de outros servidores. O que não honra o papel constitucional e democrático da
Administração Tributária em um Estado Democrático de Direito. Diante desta visão, de
nada adianta clamar pela Autoridade, pois esta visão não parte da Autoridade.

É preciso evidenciar o conteúdo da Autoridade, mais importante que a palavra em si,
que permite vários significados numa arena política – natural palco da edição de leis.
Atribuições e prerrogativas (inclua aí remuneração justa) somente podem ser
trabalhadas por lei. Neste sentido, é triste ver tantos colegas e lideranças se apegar a
elementos exteriores da "Autoridade", copiando o que outros cargos bem sucedidos
(talvez privilegiados?) ostentam mas que não é a essência do cargo deles em si, que os
faz essenciais ao Estado Brasileiro. Claro que tudo isso indica valorização (em especial
remuneratória), mas não é o núcleo duro capaz de agregar em torno do cargo (que é a
função/atribuição estatal exercida e não as pessoas em si). Oras, não é a pessoa do juiz
que “merece” uma boa remuneração pois “passou num concurso difícil”; é a função de
Estado que precisa conferir estabilidade material à pessoa do magistrado (mesmo que a
exata valoração seja um tema controverso), em especial diante de nosso contexto
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nacional tão desigual e de grupos com tanto poder econômico. Quem opera o Direito
pelo Estado precisa se afastar da influência do poder econômico, pois a natureza de
qualquer cargo público é obedecer o Ordenamento Jurídico que (tenta) representar o
anseio do povo, não raro contra fortes interesses econômicos.

"Autoridade" em si é uma palavra, que apenas representa (e com falhas de linguagem)
alguma coisa essencial. Nisto, ficamos como os ajudantes de Dorothy em “O Mágico de
Oz”, recebendo coisas que não são a essência: o Leão medroso que recebe uma
medalha para só então ser "corajoso" (ao invés de se reconhecer corajoso POR SER
corajoso). O Espantalho recebe um diploma para só então ser "inteligente" (ao invés de
se reconhecer inteligente ao bolar planos para ajudar Dorothy). E o Homem de Lata
recebe um relógio em formato de coração (para só então o mais sentimental do trio
acreditar que possui um coração, que em si apenas representa emoções).

REPETIBILIDADE X INTERPRETAÇÃO

Colegas, o pensamento de que a automatização vai substituir o Auditor Fiscal decorre
precisamente desta crise de identidade, de essência do que é o cargo, da dominância de
um pensamento puramente operacional que não consegue ver diferença entre nós e os
outros cargos do executivo federal, entre nós e um equipamento eletrônico.

Vivemos um momento jurídico (válido) de harmonização de interpretações (vide
súmulas vinculantes, RE repercussão geral, REsp repetitivo, NE PGFN, AD PGFN, SC e SD
COSIT, entre outros atos vinculantes do Ordenamento Jurídico Tributário Federal, daqui
em diante OJTF) como forma de trazer eficiência à multiplicidade de casos concretos
que lidamos em todas as esferas que operam o Direito (sim, exercemos atividade
jurídica). Especialmente com tantas demandas de padrões repetitivos num Judiciário
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cujo dever é julgar toda e qualquer demanda. Mas é preciso perceber que nenhum texto
interpreta a si mesmo, todo texto precisa de um intérprete. E é aí que reside a essência
e a necessidade do cargo que ocupamos – o intérprete na Administração Pública (AP)
Tributária na atuação de ofício e extra-judicial, que exerce o Poder de Polícia
administrativa não mais apenas de maneira repressiva (típico da ditadura), mas também
de maneira preventiva (natural em regime democrático). Precisamos urgentemente criar
um discurso “de cima para baixo”, do OJTF para as operações, para não sermos
atropelados pelo discurso “de baixo para cima”, das operações para o OJTF.

Precisamos ver o cargo como um hermeneuta jurídico tributário
federal.

Em minha visão, o cargo de Auditor Fiscal tem como essência o
(conhecer/interpretar/aplicar) o Ordenamento Jurídico Tributário Federal (OJTF) aos
casos concretos, de ofício (característica da AP), em fatos pretéritos ou
preventivamente, extrajudicialmente, para induzir o respeito ao STN. Nada de
“arrecadação espontânea”, pois esta esconde um sistema tributário cuja conformidade é
induzida pelo nosso trabalho e ressoa com a atuação positiva da sociedade. É um
equilíbrio estruturante. Isto é uma ATRIBUIÇÃO que deriva do modelo de Estado em que
vivemos.

Ou seja, mesmo que não houvesse nem a Lei 10.593/02, nem o Código Tributário
Nacional, já bastaria a Constituição Federal e um pouco de Regime Jurídico
Administrativo para, com uma boa interpretação, chegar à conclusão de que a
Autoridade Tributária é quem pratica esse exercício hermenêutico jurídico tributário,
didaticamente desdobrado em (conhecer/interpretar/aplicar). Lênio Streck defende
assertivamente a unidade destas três etapas didáticas na chamada "applicatio", posto
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que derivam do círculo hermenêutico, inquebrável por ter fundamento na linguagem, da
qual somos todos reféns. Daí, "não existe texto que interpreta a si mesmo" e "não existe
conceito sem coisa". Ver obra "Jurisdição Constitucional e Decisão Jurídica", 4a ed, p.
32. Daí em todo este texto, que pretende ser de fácil compreensão, lançar mão da
expressão (conhecer/interpretar/aplicar) para carregar o significado da applicatio
apontada por Streck, para colegas que talvez estejam vendo este conceito pela primeira
vez.

Infelizmente, carecemos demais de formação jurídica no corpo de integrantes de nosso
cargo (não defendo restrição a bacharéis, apenas constato a carência), e, sem esta visão
hermenêutica do exercício jurídico e intelectual que considero nuclear de nossa
atividade (tenha o nome que for), não conseguimos traçar estratégias eficazes de defesa
das prerrogativas do cargo, de manutenção da identidade entre cargo/denominação
positivada em lei e cargo/lógica jurídica decorrente de nosso modelo de Estado, e
ficamos presos a controles de operação dignos de “Tempos Modernos”, os quais aferem
“coisas feitas” e não a qualidade/adequação do exercício intelectual e jurídico de poder
de Estado e sua (melhor) conformidade (possível) com o OJ.

No judiciário, a questão é clara e pacífica. O juiz é investido de Jurisdição. Ele se investe
de poder estatal para, no linguajar mais simples, "dizer o Direito". Daí decorre que ele
tem (não para si, mas pela estrutura do Estado) a reserva deste poder estatal inconteste.
Aqui, não nos vemos como investidos de poder estatal; nos vemos como "fazedores de
coisas", sem verificar o que é a essência que a “coisa” praticada por nós externa.

Isto é terrível, pois máquinas também "fazem coisas".
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Exemplo claro: auto de infração é um ato administrativo que exprime o
(conhecer/interpretar/aplicar). Assim, como todo o resto apontado no art. 6º, "I" da Lei
10.593/02, ou seja, o positivado, pois isto deriva do modelo jurídico (como um sistema
operacional de computador) e não de uma lei (como um aplicativo de computador,
determinado pelo SO). Mesmo a atuação em Plantão Fiscal (orientação ao sujeito
passivo sobre a interpretação da legislação tributária, que não se confunde com o ato de
decisões em processo de consulta) pratica o exercício hermenêutico jurídico tributário, o
(conhecer/interpretar/aplicar) (exercício de fato do poder estatal), mesmo prescindindo
de decisão em processo ou auto de infração (atos exteriores que apenas representam o
exercício de fato). Há que se interpretar de maneira extensiva a lei 9.784/99 que em
seu artigo 1º, § 2º, "II", define como "autoridade - o servidor ou agente público dotado de
poder de decisão", pois a administração constitucional democrática e republicana não
pode ser apenas repressiva, como era na ditadura, tem de ser preventiva. Se bem feito,
não apenas “lerá manual de execução” ou site em orientação ao cidadão, mas sim
interpretará todo o OJTF (com a miríade de atos vinculantes a que todos os Auditores
Fiscais estão sujeitos em seu mister), conhecerá a situação fática trazida pelo
interessado, e exercerá um controle preventivo das infranções tributárias.

Por este motivo, apesar da expressão "autoridade é quem decide" até constar em lei, ela
é incompleta (talvez refletindo a visão objetiva da época), posto que o "decidir" é a
exteriorização a partir de um ato (assinatura de um documento, objeto), enquanto o que
importa é se de fato quem o faz pratica o (conhecer/interpretar/aplicar). Se o Auditor
Fiscal apenas repete o exercício hermenêutico jurídico de outro sem praticar o seu
(mesmo que o resultado seja o mesmo, como por exemplo as NE PGFN apreciadoras de
RE de repercussão geral ou REsp repetitivos), se apenas faz minutas para outro Auditor
ou se não tem liberdade para o exercício precisando 'pedir a opinião' antes de concluir
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seu trabalho, deixou de ser o hermeneuta e passou a ser um mero executor do
(conhecer/interpretar/aplicar) de outro.

O AUDITOR FISCAL: CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ATIVIDADE
(HERMENÊUTICA) JURÍDICA

Reza o art. 205 da Constituição da República que a educação é direito de todos e dever
do Estado, e visa ao pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício
da cidadania. Não é uma face importante da cidadania indicada no artigo o
cumprimento das obrigações tributárias? Estas obrigações de pagar tributos e outras
obrigações como prestar informações via declarações não são fundamentais ao
funcionamento do Estado enquanto estrutura que viabiliza a vida em sociedade? A
quem cabe este trabalho dúplice de [1] orientar/educar no caso concreto tributário
federal por meio do (conhecer/interpretar/aplicar) de maneira [2] preventiva, antes
mesmo do interessado cogitar um processo de consulta (talvez desnecessário, pois
pode já haver solução no OJTF que não dê margem à pluralidade de interpretações?). O
Princípio da Razoabilidade comanda este “filtro hermenêutico” de casos concretos,
benéfico tanto à Administração Pública (evitando processos de consulta ou litígios
desnecessários, mais eficiência) quanto ao cidadão.

Colegas, sei que muitos não aceitam este tipo de análise aprofundada (natural da
essência do cargo proposta neste ensaio), e destes muitos não aceitam o brilho natural
de nossos quadros, desde logo desdenhando de um raciocínio ou atividade que não lhe
agrada. É muito mais fácil e sedutor colecionar sinais externos de “autoridade” (seja qual
for o significado atribuído à palavra) e se afastar de atividades indesejadas (mesmo que
estas exijam a hermenêutica jurídica tributária). O que já redigi, por si, creio que já
bastaria, mas agrego entendimento do CNJ no pedido de providências 1438, para
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carregar o “argumento de autoridade” além da lógica jurídica, para aqueles que não
gostam desta. Este ato apreciou positivamente questionamentos acerca da
possibilidade de computação do tempo no exercício do cargo de Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil como efetivo exercício de atividade jurídica para ingresso na
carreira de magistratura:

:::::

“Ainda que o desempenho dessas funções [art. 6º da Lei 10.593/02] seja permitido a
profissionais com formação superior em outra área, tal fator não afasta a possibilidade
de seu enquadramento no conceito de atividade jurídica. Colhe-se do voto proferido pelo
Conselheiro Marcus Faver, Relator do Pedido de Providências nº 50 (a partir do qual foi
expedida a Resolução nº 11/2006), que o elemento caracterizador da “atividade
jurídica” de que cuida o art. 93, inciso I, da Constituição, é a interpretação e aplicação
de normas e princípios jurídicos ao caso concreto. Como se vê dos dispositivos legais
antes transcritos, tais atividades envolvem a constituição de créditos tributários, o
manejo (e até mesmo a decisão) em processos administrativos, a interpretação das leis
regentes de cada matéria, não havendo óbice para considerá-las como atividade
jurídica.”

:::::

Pelo exposto neste parecer do CNJ (que não é influenciado pela profundidade de um
bolso contratante, como em pareceres pagos), fica evidente que, para eles, a essência
da atividade jurídica exercida por nós é a “interpretação e aplicação de normas e
princípios jurídicos ao caso concreto”, no caso aplicado à previsão positivada da Lei
10.593/02, art. 6º, "I".
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Se nos percebemos como “fazedores de coisas” ao invés de hermeneutas jurídico-
tributários federais na Administração Pública, nosso instinto de sobrevivência nos torna
quase Luditas, que veem no sistema a ameaça ao cargo (Luditas eram os que brigavam
contra as máquinas na revolução industrial).

O problema não é o "sistema" que emite uma notificação automática de Malha Fiscal, o
“modelo” que cria índices de eficiência (como se um modelo "se construísse" sozinho...),
o “mapeamento de processos” que tenta uniformizar os processos de trabalho. O
problema é omitir a função do INTÉRPRETE, a pessoa que (conhece/interpreta/aplica) o
OJTF ao caso concreto, o colega que suou para criar o sistema – ou o que supervisionou
a execução, afinal, nossa atividade intelectual de (conhecer/interpretar/aplicar) não
exige cuidar de todos (talvez de poucos) detalhes técnicos e operacionais, mas sim
exercer este poder estatal por meio da hermenêutica, para interpretar o que o OJ diz
que deve ser ao invés de revelar o que é.

O problema é o Auditor deixar mencionado exercício de lado, deixar de ler este texto,
deixar de praticar a atividade intelectual jurídica inerente ao cargo/função de Estado, e
deixar que outros o façam e apenas pratiquem o que estes outros determinam. Juiz não
cumpre determinação de outro juiz ao exercer a Jurisdição. Um médico não precisa
refazer a pesquisa daquele que desenvolveu o remédio, mas precisa saber a Medicina
para interpretar os sintomas, prescrever o remédio e acompanhar o desenvolvimento do
quadro do paciente. Se não precisasse de um médico intérprete, uma pesquisa no
Google resolveria os diagnósticos humanos. Mesmo súmulas podem ser afastadas caso
não se apliquem ao caso concreto (o que é um exercício hermenêutico de
conhecer/interpretar/aplicar). Nenhum texto se interpreta, tampouco se aplica a caso
concreto. Se o Auditor deixa de exercer isto, ele passa a ser um agente de mera
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execução – função que cabe a outros cargos importantes dentro da estrutura tributária,
evidentemente com o reconhecimento, respeito e garantias a direitos que merecem
enquanto servidores públicos.

TRÊS NATUREZAS DOS ATOS. INTERPRETAR OU OBSOLESCER

Sugere-se neste ensaio que a natureza abstrata do processo
interpretativo/hermenêutico confunde a natureza dos atos internos . A definição de atos
de natureza [1] hermenêutica jurídica tributária não tem nada a ver com a complexidade
do exercício; tão somente interpretar o Ordenamento Jurídico tributário para aplicar ao
caso concreto (o que pode desdobrar em atos de mera execução). O segundo tipo são
apenas atos de [2] execução, apenas operacionais. Os atos de [3] gestão, de
organização interna, são o terceiro tipo de natureza dos atos proposto neste ensaio, de
administração do órgão, divisão do trabalho e provimento de recursos e materiais de
trabalho. São atos que devem facilitar o bom exercício dos outros dois tipos anteriores
de atos, os quais praticam a finalidade institucional do órgão. Verificar se no caso
concreto o rendimento recebido por meio de ação judicial é tributável, não tributável,
isento ou beneficiado pelas novas regras dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente,
é um exercício hermenêutico tributário (conhecer/interpretar/aplicar), enquanto verificar
se débitos estão alocados, mudar dados cadastrais, levantar pendências fiscais, emitir
certidão negativa, movimentar processos, receber documentos para encaminhar à
Malha Fiscal, emitir intimações, comunicados e ofícios, fazer pesquisa em banco de
dados, fazer análise química para determinar a substância, são apenas tarefas a serem
executadas. E determinar quais atribuições caberão a cada setor e unidade enquanto
repartição de competências legais, assim como estimar a quantidade de servidores
necessários em um próximo concirso, são tipicamente atos de natureza organizacional,
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devendo respeitar especialmente o exercício das atribuições definidas em lei – posto
que o primeiro e essencial princípio a ser respeitado pelo administrador público é o da
Legalidade, em sentido Amplo. Foge ao alcance deste trabalho aplicar esta tripartição a
todos os atos praticados na RFB, pois impossível fazê-lo sozinho.

Possivelmente esta crítica seja aplicável não só na RFB, mas talvez, de maneira análoga,
em toda a Administração Pública pátria, talvez até em todo o Estado Brasileiro, que luta
para efetivar plena e amplamente o regime constitucional de 88.

Talvez, se em cada comando de cada ato, de cada artigo, tal natureza fosse evidenciada,
ou ainda se os atos administrativos, sistemas e modelos fossem organizados de tal
sorte que separassem tais naturezas ([1]hermenêutica jurídica tributária federal,
[2]execução, [3]gestão), não houvesse confusão entre papéis a serem desempenhados
internamente, como se apenas “fizessem coisas”. Ao apontar tais naturezas, tal evidência
permitiria inclusive o controle entre rótulo e essência de cada texto normativo (ou
modelo, ou sistema), evitando assim um eventual transbordo de suas essências
finalísticas. Talvez também não existissem dúvidas de que um ato com efeito normativo
tributário produz efeitos por ser editado por um Auditor Fiscal (detentor legal deste tipo
de atribuição por meio do imparcial e impessoal concurso público) que está investido de
um poder hermenêutico jurídico tributário específico, mas que se insere no gênero
previsto em lei, e não do cargo em comissão por si, o qual é de indicação política que
ocupa posição de hierarquia.

Um exemplo cristalino de época em que não tem mais significado a circunscrição das
unidades (regionalização e talvez até nacionalização das cestas de trabalho): por que o
delegado assina eletronicamente, como se exercesse um ato que externa o exercício de
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conhecer/interpretar/aplicar? Não deveria o ato apresentar a assinatura do(s) colega(s)
que montou(montaram) o sistema, em especial aquele padrão de Notificação, por
ser(em) ele(s) o(s) INTÉRPRETE(s) do ato praticado? Não é vedado ao cargo de
indicação política exercer atividade técnica, por força do art. 37, V da CF88?

:::::

art. 37, V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes
de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de
carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se
APENAS às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

::::::

Ou seja, ao definir um sistema, este tem a mesma natureza universalizante de uma regra
para um caso de súmula vinculante: "todos os casos futuros que sigam este padrão
serão tratados desta maneira". Só não é uma súmula vinculante pois nossa atuação de
Administração Pública é radicalmente diferente daquela do Judiciário (que não age de
ofício nem pratica um equivalente da presença fiscal para induzir um equilíbrio de
cumprimento do OJ).

Aí está um ponto que deveria ser questionado diretamente. Por que suprimir o
INTÉRPRETE/HERMENEUTA? Ele não deixa de existir com o uso de ferramentas, pois
nosso objeto É JURÍDICO, decorre de um Estado DEMOCRÁTICO DE DIREITO.

Colegas, percebam: por mais que a tecnologia avance e num futuro próximo tenhamos
métodos computacionais que façam nossos computadores pessoais serem vendidos a
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10 reais (como aconteceu com calculadoras de bolso), ainda assim o nosso trabalho
depende da interpretação do OJTF, o qual nasce da condição humana da vida em
sociedade, que evoluirá para sempre. Isto é o que GARANTE A NOSSA NÃO
OBSOLESCÊNCIA NUMA VISÃO JURÍDICA (DE DIREITOS), E DECRETA NOSSA
OBSOLESCÊNCIA NUMA VISÃO OPERACIONAL. Por este motivo é falho o argumento da
complexidade de nosso trabalho. Sim, nos qualifica, e é um bom argumento, mas a
partir do momento em que um computador resolver, o Auditor passa a ser dispensável,
como uma válvula de computador quando da chegada do transístor. E isto vale não só
para nós, mas para QUAISQUER AUDITORES FISCAIS.

ANECESSÁRIA CRÍTICA HERMENÊUTICA DEMOCRÁTICA INTERNA

A sociedade é dinâmica, e já existem críticas sobre como conciliar isto com as súmulas
vinculantes. Elas são textos que se interpretam? Tornam-se um elemento etéreo de
aplicação infinita, como um remédio descoberto contra uma doença? E se o contexto
(legal, social) mudar, vão continuar valendo, mesmo que descolado da vida em
sociedade? O corpo humano não muda (pelo menos não dentro de nossas vidas ínfimas
diante da evolução da espécie), pois é bioquímico, mas a sociedade muda cada vez
mais rápido. O adultério era crime, imaginem se houvesse súmula vinculante sobre isso!
E considerem que o descumprimento da súmula vinculante enseja representação
pessoal contra o juiz ao CNJ, enquanto afastar a lei enseja apelação sem prejuízo
funcional... E como a realidade social já mudou!....

O fenômeno é recente e o Judiciário não sabe exatamente como resolver a questão. É
preciso ter mecanismos para que se possa: [1] verificar se a regra continua aplicável ou
se precisa ser reformada e [2] ter um caminho que viabilize isso, ou então a operação
do Direito acabará por cristalizar todo o Direito. Ótimo para computação, péssimo para
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pessoas, cujos modelos e sistemas podem, se bem feitos, no máximo representar.

Mas aqui na AP, além de todos os atos normativos, os sistemas (e modelamentos)
também atuam de maneira "normativa" ao estender efeitos quase "erga omnes" - quase
pois aplicam-se a todos (dentro da janela de aplicação).

Então colegas, nosso desafio não é ser Ludita, e brigar contra o sistema / Modelagem
de Processos. Tampouco é barganhar aumentos ou vantagens "porque eles (outros,
privilegiados) têm”.

Precisamos abrir a discussão e buscar meios de [1]participar direta e materialmente da
criação e [2]realização de manutenção (revalidação ou alteração/supressão) destes
padrões que exercem a hermenêutica (conhecer/interpretar/aplicar) que se colocam
como regras universais (súmulas, modelos, sistemas), para que estes cumpram o
previsto no OJ capitaneado pela CF88, seja na relação Administração <=> cidadão
(também somos), Administração<=>Servidor Público (remuneração, regime jurídico do
servidor, etc), Administração<=>Auditor Fiscal (exercício da atribuição no contexto do
Estado Brasileiro). Faz falta a praxe jurídica, onde a apresentação de teses divergentes é
vista de maneira saudável para evoluir por meio do debate - a partícula fundamental de
qualquer democracia. Logo, podemos chamar isto de DEMOCRATIZAR todas estas
áreas, DEMOCRATIZAR o Brasil (Judiciário, Administração Pública), na medida em que
se prever o que seria um hábito hermenêutico de verificação de conformidade
institucional e plural ao OJ capitaneado pela Constituição da República é o mais
próximo de se atender à vontade do povo que podemos alcançar em nosso estado
atual.

Precisamos demonstrar claramente a TODOS o que é a essência de nosso cargo, que
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isto existe em função do Estado Brasileiro, que nosso cargo portanto tem função
saudável para a sociedade, e somente a partir daí começar a construir a defesa de
atribuições e prerrogativas (ter uma remuneração adequada é uma evidente
prerrogativa). Sem isto, continuaremos buscando “atestado de autoridade” sem ao
menos saber o que é materialmente a autoridade que queremos, defendendo juízos de
consciência (eu acho que ...) em detrimento do Ordenamento Jurídico a que já estamos
todos vinculados (não apenas no lançamento, mas principalmente enquanto Autoridade
Administrativa). E continuaremos com uma visão preponderantemente operacional e não
jurídica, que caminha “a bits largos” para a obsolescência do cargo que não consegue se
identificar com o exercício (jurídico) de um poder de Estado – o qual continuará
existindo enquanto o Estado Brasileiro persistir. Talvnez, apenas passando para as mãos
de outros servidores.

E permitindo que decisões que cabem ao cargo efetivo, de aplicar o Ordenamento
Jurídico, se concentrem (mitigando a impessoalidade e imparcialidade do concurso
público) e se ocultem na tecnicidade dos modelos / sistemas.



Crise de Identidade do Auditor Fiscal - Democratização ou Obsolescência, por Rodrigo Guerra - recguerra@gmail.com

17

SUGESTÕES PRÁTICAS / CONCLUSÃO

1. Criação de meios institucionais para qualquer Auditor, independente de “filtro”
(sindical ou hierárquico) e sem embaraços à sua pessoa, propor diretamente à instância
competente alteração ou suspensão, de maneira fundamentada pela hermenêutica
jurídica (conhecer/interpretar/aplicar), de parte ou todo de qualquer ato normativo
infralegal (ver portaria RFB 1.098/13 com lista de atos administrativos no âmbito da
RFB), modelo ou sistema (pela natureza de efeitos amplos similar à de ato normativo),
com fundamento em exercício hermenêutico do Ordenamento Jurídico. Tal ato merece
resposta fundamentada em respeito não ao colega, mas ao Interesse Público da
sociedade, do qual o Auditor proponente é parte na qualidade de cidadão. Tal resposta
motivada (exigência do Regime Jurídico Administrativo, Lei 9.784/99, art. 2º) deve ser
publicada internamente e ser vinculada ao ato normativo questionado, formando assim
um histórico interpretativo público (outro princípio do Regime Jurídico Administrativo).
Tal prática abriria todos os atos/sistemas/modelos a uma abordagem verdadeiramente
científica, pela dúvida metodológica cartesiana, em busca da melhor representação do
OJ democrático vigente por meio do exercício hermenêutico (que presume intérpretes e
não legisladores), abrindo de fato espaço não para a cristalização de entendimentos,
mas de evolução e adaptação dos mesmos à realidade vindoura em processo constante
de evolução.
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2. Revisão do [1] Regimento Interno, [2] sistemas e [3] modelos/índices gerenciais para
verificar se estão de acordo com o Ordenamento Jurídico vigente e corrigir eventuais
divergências, posto que ato regulamentar não pode transbordar ao Ordenamento
Jurídico legal e constitucional.

3. Classificar todos os atos da Receita Federal com efeito normativo em atos de
natureza [1] hermenêutica jurídica tributária federal, [2] execução e [3] gestão, para
evidenciar a diferença entre eles.

Rodrigo Guerra, 26/jun/15
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Engenheiro de Materiais – Universidade Federal de São Carlos
Bacharel em Direito – Universidade Presbiteriana Mackenzie
Especialista em Design Gráfico - Centro Universitário SENAC SP
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