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Ações em prol da valorização das carreiras de Estado/SP
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“Um grande desafio deste fórum é 
debater com a sociedade e com a mí-
dia sobre a situação do serviço públi-
co no País, colocando nosso conheci-
mento à disposição. Nosso movimento 
passa por mostrar que defendemos 
um serviço público ideal, digno e de 
qualidade”, disse o diretor de Defe-
sa Profissional e Assuntos Técnicos da 
Unafisco Nacional, Mauro Silva, duran-
te ato de lançamento do Fórum Per-
manente de Carreiras de Estado – São 
Paulo (Focae/SP), na Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Paulo. 

Em outro evento do Fórum, na ca-
pital paulista, Mauro afirma que o ser-
viço público poderia fazer muito mais 

pela população se o dinheiro que a União 
deixa de arrecadar, em razão da sonega-
ção e da corrupção, fosse recuperado e 
investido em áreas essenciais. 

Setembro 2018

O DEVER DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
É com imenso prazer que lhe entregamos esta edição 

especial intitulada Giro pela Gestão, que é uma espécie 
de relatório das principais iniciativas da Diretoria Executiva 
Nacional da Unafisco Nacional, Gestão 2016–2019. 

Ao mesmo tempo, esta publicação serve como 
prestação de contas do que foi feito no período. Para facilitar 
a visualização das atividades, dividimos os temas em 7 
grandes seções. 

Dessa perspectiva, você facilmente fica por dentro das 
inúmeras frentes de batalha que a Unafisco Nacional luta para 
obter o melhor para os seus associados, visando também a 
valorização do Auditor Fiscal da Receita Federal e do órgão. 

DIRETORIA
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No hotel Maksoud Plaza, 
em São Paulo/SP, ocorreu 
o seminário Desafios para 
o Próximo Governo: Justiça 
Fiscal e Combate à Sone-
gação e à Corrupção. Na 
oportunidade, temas funda-
mentais para o futuro do País 
foram discutidos por ilustres 
convidados, como o procu-
rador da República Deltan 
Dallagnol e o Auditor Fiscal 
da Receita Federal do Bra-
sil que atuou na Operação 
Lava Jato, Roberto Leonel 
de Oliveira Lima, atual presi-
dente do Conselho de Con-
trole de Atividades Financei-
ras (Coaf). 

Além da palestra de 
abertura, do antropólogo 
Roberto DaMatta, e da pa-
lestra magna sobre Arreca-

dação e direitos fundamen-
tais, com o ex-ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Ayres Britto, houve cin-
co painéis: Refis e benefí-
cios fiscais; Transparência e 
combate à sonegação e à 
corrupção; Experiência das 
forças-tarefas e seus lega-
dos para o futuro das insti-
tuições; Reforma da Previ-
dência; Reforma Tributária 
e justiça fiscal. 

O primeiro painel, Re-
fis e benefícios fiscais, teve 
como moderador o diretor 
de Defesa Profissional e As-
suntos Técnicos da Unafisco 
Nacional, Mauro Silva. Já o 
segundo painel, Transparên-
cia e combate à sonega-
ção e à corrupção, contou 
com palestra do então pre-

Fo
to

s:
 L

u
is

 G
u

st
a

vo
|

G
ru

p
o

P
h

o
to

Seminário da Unafisco Desafios para o Próximo Governo:
Justiça Fiscal e Combate à Sonegação e à Corrupção

Agosto 2018



Congresso em Portugal
O tema da corrupção também este-

ve em pauta no 3º Congresso Luso-Bra-
sileiro de Auditores Fiscais e Aduaneiros. 
Durante o evento, o diretor de Defesa 
Profissional e Assuntos Técnicos da Una-
fisco Nacional, Mauro Silva, disse que ela 
compromete uma proporção importante 
dos recursos dos países. Segundo ele, o 
Banco Mundial estima que perto de US$ 
1 trilhão é pago em corrupção todos os 
anos no mundo. Daí ser fundamental en-
contrarmos uma atuação dos Auditores 
Fiscais “mais proativa e menos reativa em 
relação ao combate à corrupção, espe-
cialmente no que tange às Pessoas Poli-
ticamente Expostas (PPE), nos moldes da 

Convenção das Nações Unidas Contra a 
Corrupção.”
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sidente da entidade, Kleber Ca-

bral, sobre os Desafios estruturais 

no âmbito da Receita Federal. 

Presença internacional. O dou-

tor em Direito Financeiro e Tribu-

tário e Diploma de Estudios Avan-

zados de Doctorado (DEA) pela 

Universidade Castilha-La Man-

cha, Vasco António Branco Gui-

marães, falou sobre Impacto dos 

Parcelamentos Especiais no com-

portamento dos contribuintes.

Por fim, ocorreu sabatina a res-

peito de assuntos tributários com 

a participação do então presi-

denciável Ciro Gomes (PDT). Na 

ocasião, foram convidados os 

seis candidatos mais bem colo-

cados nas pesquisas eleitorais.
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Palestras sobre 
RPPS e Previdência 
Complementar

Setembro 2017

O seminário da Unafis-

co, na capital paulista, 

teve palestras do então di-

retor-presidente e do con-

selheiro da Funpresp-Exe, 

respectivamente, Ricardo 

Pena e Daniel Pulino. O 

primeiro apresentou, en-

tre outros aspectos, bases 

normativas da Previdência 

Complementar no Brasil e 

normas específicas sobre 

a Funpresp. Ricardo Pena 

deixa claro que a decisão 

de aderir é muito pessoal, 

depende da situação e his-

tórico profissional de cada 

um, pois o benefício espe-

cial é calculado apenas 

sobre o período de contri-

buição no serviço público. 

Daniel Pulino alerta para 

o risco trazido pela propos-

ta de Reforma da Previdên-

cia quanto ao futuro da 

Funpresp, pois o texto per-

mite, em tese, que a previ-

dência complementar do 

servidor seja gerida por ou-

tros fundos de previdência, 

inclusive fundos abertos.

Seminário da Unafisco: Securitização 
de créditos tributários parcelados

Novembro 2016

Na abertura do semi-
nário, Securitização de 
créditos tributários: No-
ções principais, projetos 
em discussão no Poder 
Legislativo, as experiên-
cias de Porto Alegre e do 
Estado de São Paulo, na 
capital paulista, o então 
presidente da Unafisco 
Nacional, Kleber Cabral, 
afirma que a sonegação 
está em torno de 27% do 
total arrecadado no País. 
Ele aponta ainda que a 
corrupção pode ser res-
ponsável pelo desvio de, 
aproximadamente, R$ 200 
bilhões, destacando o pa-
pel fundamental dos Audi-
tores Fiscais no combate a 
esses males. 

O diretor de Defesa Pro-
fissional e Assuntos Técni-
cos da Unafisco, Mauro 
Silva, foi um dos palestran-
tes do evento. Ele tratou 
sobre Noções de cessão/
novação/securit ização 

de créditos tributários e os 
projetos em discussão no 
Poder Legislativo. 

Unafisco lança cartilha 
sobre o tema

A entidade alerta que a 
securitização não resolve 
a crise fiscal do País. En-

tre outros pontos, ressalta 
que o procedimento viola 
a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, ao desviar recursos 
da Previdência e ferir os 
princípios constitucionais 
da igualdade e capaci-
dade contributiva. 
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Palestra acerca da 
securitização 
no litoral paulista

Outubro 2016

No auditório da Alfân-

dega de Santos/SP, o di-

retor de Defesa Profissio-

nal e Assuntos Técnicos 

da Unafisco, Mauro Silva, 

faz explanação sobre 

propostas legislativas re-

lacionadas ao assunto, 

que envolve a venda de 

créditos tributários parce-

lados à iniciativa priva-

da, com deságio. Grosso 

modo, isso permite que o 

governo receba anteci-

padamente valores que 

estão parcelados pelas 

empresas com a Recei-

ta Federal e a PGFN. Na 

oportunidade, Mauro dis-

se que a cessão ou se-

curitização de créditos 

tributários será feita no 

“filé-mignon” dos crédi-

tos — os parcelados — e 

deixará todo o risco da 

inadimplência com a Fa-

zenda Pública. O evento, 

com transmissão ao vivo 

pela internet, foi promo-

vido pela Unafisco Nacio-

nal em parceria com a DS 

local. 

Kleber Cabral defende integração de IRPF e IRPJ 
em audiência no Senado

Trabalho parlamentar combate aumento da 
alíquota previdenciária

Março 2018

Maio 2018

O então presidente da Unafisco Nacional participa 

da audiência A Carga Tributária, com foco no imposto 

de renda, da Comissão de Direitos Humanos e Legisla-

ção Participativa do Senado Federal (CDH). 

Kleber enfatiza a disparidade entre a baixa tributa-

ção sobre a renda e a alta taxação sobre consumo 

no País. Sobre o IRPF, cita dois princípios “solenemente 

violados e ignorados” por aqui:  a capacidade con-

tributiva (em que pessoas com mesmo nível de renda 

devem pagar o mesmo tributo) e a progressividade 

(quem ganha mais paga mais).  Por fim, apresenta 

proposta da Unafisco para integração do IRPF e IRPJ, 

a fim de enfrentar tais distorções.

O diretor de Defesa Profissional e Assuntos Técnicos 

da Unafisco Nacional, Mauro Silva, se reúne com as-

sessores dos senadores Valdir Raupp (MDB/RO) e Gari-

baldi Alves Filho para tratar do Projeto de Lei do Sena-

do (PLS) 395/2017. A matéria, de autoria de Garibaldi 

Filho, abria a possibilidade de aumentar a alíquota da 

contribuição previdenciária do servidor público para 

até 22%. Pressão da Unafisco e de outras entidades 

contribuiu para a retirada, em definitivo, da proposta. 

2 - congresso nacional
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Projetos da Unafisco Nacional 
endossados pela CPIPREV

Novembro 2017

Dois projetos da Unafisco Nacional 

são endossados pela Comissão Par-

lamentar de Inquérito da Previdên-

cia (CPIPREV) e, atualmente, trami-

tam no Senado Federal.

O PLS 423/2017 prevê cadeia 

para o sonegador com penas simi-

lares às do crime de corrupção (2 

a 12 anos); e elimina a extinção da 

punibilidade no caso de pagamen-

to da dívida, entre outros pontos. Já 

o PLS 425/2017 restringe a utilização 

de anistias e Refis e exige que bene-

fícios fiscais e desonerações sejam 

apenas mantidos se trouxerem van-

tagens ao erário público.

O endosso foi fruto de ações im-

portantes da Unafisco. Entre elas, 

a participação de diretores da en-

tidade em audiências públicas da 

comissão, entre outras, além da dis-

tribuição ao presidente e ao relator 

da CPIPREV dos textos dos projetos 

de lei supracitados e de cinco no-

tas técnicas da Unafisco contra a 

Reforma da Previdência.
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Pelo respeito às competências privativas dos Auditores
Agosto 2017

A Unafisco Nacional apresenta, por 
meio do senador Antonio Carlos Valada-
res (PSB/SE), emenda ao PLS 280/2017, que 
estabelece diretrizes e requisitos para a 
delegação, no âmbito da Administração 
Pública Federal, do serviço público de fis-
calização administrativa a particulares. 

O documento objetiva “prever expres-
samente a impossibilidade de delega-
ção das atividades de fiscalização rela-
cionadas à administração tributária e ao 
controle aduaneiro, como forma de con-
cretizar e respeitar as previsões constitu-
cionais.”

Nov/2017
Na Câmara Municipal de São Paulo, o 

diretor de Defesa Profissional e Assuntos 
Técnicos da Unafisco, Mauro Silva, afirma 
que o discurso sobre a reforma não deve 
se restringir ao critério de déficit e superá-
vit relacionado ao Regime Geral de Previ-
dência Social (RGPS), mas ser aberto para 
uma abordagem mais focada nos servi-
dores que têm aposentadoria regulada 

pelo Regime Próprio de Previdência So-
cial (RPPS). Ele diz que, com a criação da 
Fundação de Previdência Complementar 
do Servidor Público (Funpresp), em 2013, 
foi vedada a entrada de novos servido-
res contribuindo com a remuneração in-
tegral, o que quebrou a solidariedade 
geracional, não podendo mais falar em 
equilíbrio atuarial geral.

Jun/2017
Durante a audiência As Reformas Previ-

denciária e Trabalhista, realizada pela Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH) do Senado, Mauro Silva 
discorre sobre a capitalização referencial 

para o RPPS. Neste modelo, as contribui-
ções do servidor (11%) seriam controladas 
em contas individuais, adicionados juros 
com base no rendimento dos títulos públi-
cos (Selic), entre outros aspectos.

Mai/2017
Em mais uma audiência pública, agora promovida pela Comissão de Legislação 

Participativa (CLP) da Câmara dos Deputados, o diretor Mauro Silva enfatiza que a 
sustentabilidade de um sistema de Previdência não pode ser analisada somente pela 
existência de déficit ou superávit.

Mar/2017
O primeiro secretário da Unafisco, Luiz 

Bomtempo, representa a entidade na au-
diência também denominada As Refor-

mas Previdenciária e Trabalhista, da Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH) do Senado. 

Set/2017
O diretor Mauro apresenta os argumentos da Unafisco contra a reforma previdenciá-

ria na audiência pública da CPIPREV, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

EDIÇÃO ESPECIAL

A Unafisco defendeu a posição da Classe em relação ao tema da Previdência em 
diversas audiências públicas.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
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PLS 280/16: Relator acata sugestões da Unafisco Nacional em novo 
substitutivo sobre Abuso de Autoridade

Abril 2017

Como resultado de uma série 
de ações bem-sucedidas, dentro 
e fora do Congresso Nacional, 
a Unafisco Nacional conseguiu 
emplacar alterações fundamen-
tais para a valorização da Classe 
na redação do novo substitutivo 
ao Projeto de Lei do Senado (PLS) 
280/2016, que trata sobre os cri-
mes de abuso de autoridade.

A iniciativa da Unafisco foi tão 
acertada que, à época, o relator 
do PLS, o então senador Roberto Requião, 
acatou a maior parte dos pleitos da enti-
dade, que estão reunidos na Nota Técni-
ca 5/2017 da Unafisco intitulada Aspectos 
do PLS 280/2016 (abuso de autoridade) 
que afetam a fiscalização tributária.

E mais: além de acatar, deixou claro na 
justificação do artigo 32 do substitutivo 
que a mudança realizada nesse dispositi-
vo foi para atender a Unafisco.

Outra alteração acatada pelo relator 

foi a do artigo 26 do novo substitutivo. 

Este dispositivo precisava de ajuste para 

evitar que eventual declaração a poste-

riori de ilicitude de prova permitisse que a 

autoridade fiscal sofresse processo penal, 

“o que poderia gerar grande insegurança 

para a fiscalização tributária”, conforme 

Nota Técnica 5/2017 da Unafisco. 

EDIÇÃO ESPECIAL

A Unafisco Nacional esteve presente em 
diversas assembleias do Fórum Nacional Per-
manente de Carreiras Típicas de Estado (Fo-
nacate). Junto de representantes de outras 
entidades, diretores da Unafisco delibera-
ram sobre vários temas de interesse do fun-
cionalismo público e da sociedade, como 
medidas anticorrupção e Reforma da Previ-
dência. Esses e outros importantes assuntos, 
inclusive relacionados à defesa das carrei-
ras, foram pauta de trabalho parlamentar 
do Fórum, com a participação da Unafisco. 

INICIATIVAS EM DEFESA DAS CARREIRAS TÍPICAS DE ESTADO
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Refis: Representações contra Michel 
Temer e Henrique Meirelles por 
improbidade administrativa

Janeiro 2019

EDIÇÃO ESPECIAL

Ao longo dos últimos três 

anos, a entidade participou de 

dezenas de reuniões do Movi-

mento Nacional dos Servidores 

Públicos Aposentados e Pensio-

nistas (Instituto Mosap). Alguns 

temas foram predominantes 

nesses encontros, entre eles, a 

luta pela extinção da cobrança 

de contribuição previdenciária 

dos servidores públicos aposen-

tados e pensionistas. A Unafisco 

atuou em diversas iniciativas do 

Mosap junto do Congresso Na-

cional, com objetivo de levar os 

pleitos desse grupo ao governo. 

O secretário-geral da Unafisco 

Nacional, Eduardo Moreira, e a 

diretora suplente da Unafisco, 

Nélia Resende, fazem parte da 

atual diretoria do Mosap, como 

diretor de Assuntos Parlamenta-

res e primeira vice-presidente, 

respectivamente. 
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VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 
PÚBLICO APOSENTADO E 
PENSIONISTA

Para combater o Refis, a Unafisco Na-
cional, por meio de trabalho conjunto da 
Diretoria de Assuntos Jurídicos e da Direto-
ria de Defesa Profissional e Assuntos Téc-
nicos, protocola no Ministério Público Fe-
deral (MPF) e na Controladoria-Geral da 
União (CGU) representações por improbi-
dade administrativa contra o ex-presiden-
te da República, Michel Temer, e o ex-mi-
nistro da Fazenda, Henrique Meirelles.

No documento, a Unafisco lembra que 
o parcelamento de débitos tributários tem 
previsão legal, no artigo 151 do Código Tri-
butário Nacional (CTN), porém pode ser ins-
tituído de forma excepcional, com regras 
específicas e bastante restritivas. Entretanto, 
desde a criação do primeiro Refis, em 2000, 
já houve 39 programas de parcelamento, 
demonstrando que a exceção virou regra 
e, por consequência, passou a deseducar o 
contribuinte e beneficiar quem não cumpre 
com suas obrigações tributárias.

Para a entidade, os representados te-
riam incorrido em improbidade adminis-
trativa por agirem com negligência na ar-
recadação de tributo, uma vez que havia 
pareceres do órgão da administração tri-
butária — a Receita Federal — apontan-
do que os parcelamentos especiais são 
prejudiciais à arrecadação e afrontam os 
“ditames de uma gestão fiscal responsá-
vel”. Ao descumprirem a orientação da 
área técnica e instituírem o Refis por meio 
de medida provisória, incorreram em 
conduta negligente com a arrecadação 
de tributos que configura, em tese, nos 
termos do art. 10, inciso X da Lei 8.429/92 
(Lei de Improbidade Administrativa).
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Medidas em combate à usurpação de competência dos Auditores
A Unafisco ingressa com Ação Civil Pú-

blica na 9ª Vara da Justiça Federal de São 
Paulo/SP contra ilegalidades presentes na 
Portaria 690/2017 da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). A iniciativa visa 
declaração de ilegalidade para dispositi-
vos da portaria que usurpam competência 
dos Auditores Fiscais da Receita Federal, ao 
regular como serão tratados os recursos de 
contribuintes excluídos do Programa Espe-
cial de Regularização Tributária (Pert).

De acordo com o artigo 9º da Lei 
13.496/2017, o contribuinte passou a ter di-
reito de se defender de sua exclusão do Pert 
nos moldes previstos no Decreto 70.235/72, 
que estabelece o Processo Administrativo 
Fiscal (PAF) e define claramente que, em 
primeira instância, a competência de julgar 
os processos é da Delegacia da Receita Fe-
deral do Brasil de Julgamento (DRJ), e, em 
segunda instância, do Conselho Administra-
tivo de Recursos Fiscais (Carf). 

O artigo 20 da portaria da PGFN ignora as 
competências da DRJ e do Carf, atribuindo 
aos procuradores da Fazenda Nacional a 
responsabilidade de apreciar os recursos e 

as manifestações de inconformidade rela-
cionados ao Pert. 

Antes de analisar o pedido de liminar in-
gressado pela Unafisco, o juiz solicitou a ma-
nifestação da PGFN, como manda a lei. 

Chamou-nos a atenção o argumento 
de que a Portaria 690/2017 complementa 
o Decreto 70.235/72, descortinando assim a 
intenção da PGFN de invadir as atribuições 
dos Auditores Fiscais no que tange ao julga-
mento de processos administrativos fiscais. 

Outra medida tomada pela Unafisco 
foi encaminhar à Controladoria-Geral da 
União (CGU) e ao Ministério Público Fede-
ral (MPF) representação por improbidade 
administrativa contra o então procurador- 
geral da Fazenda Nacional, Fabrício da Sol-
ler, que assinou a Portaria PGFN 690/2017. 
A Unafisco entende que, ao editar ato nor-
mativo infralegal, o agente incorreu em im-
probidade por ato atentório aos princípios 
da Administração, por contrariar dispositi-
vos normativos de hierarquia superior com 
status de lei, por gerar insegurança jurídica 
nos recursos dos contribuintes e por conse-
quente risco de prejuízos ao erário.

OUTRAS FRENTES DE COMBATE AO REFIS

Em 2018, a Unafisco protocolou no Su-
premo Tribunal Federal (STF) a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) 6027 para 
impugnar artigos das leis 13.496/2017 e 
13.606/2018, que instituem, respectivamen-
te, o Programa Especial de Regularização 
Tributária (Pert) e o Programa de Regulari-
zação Rural (PRR) na Receita e na PGFN. 

A entidade também ingressou com 

duas Ações Civis Públicas (ACP) para a 

aplicação do artigo 180 do Código Tri-

butário Nacional (CTN) ao Pert, a fim de 

evitar que os cofres públicos sejam lesa-

dos pela concessão de perdão de mul-

tas para casos configurados como crime, 

contravenção ou praticados com dolo, 

fraude e simulação.
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Pela garantia do Bônus 
É deferido pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF) pedido 

de liminar da Unafisco Nacio-

nal para evitar que o Tribunal 

de Contas da União (TCU) 

determinasse o corte do pa-

gamento do Bônus de Efici-

ência e Produtividade aos 

aposentados e pensionistas, 

bonificação instituída pela 

Lei 13.464/2017.

A Unafisco foi a primeira 

entidade de classe dos Audi-

tores Fiscais a ingressar com 

mandado de segurança no 

STF para essa finalidade. 

Fevereiro 2018

GIRO PELA GESTÃO
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Execução da GAT
Julho 2018

Unafisco dá um passo rele-

vante no processo de execu-

ção da Gratificação de Ativi-

dade Tributária (GAT), ao enviar 

aos associados planilha indivi-

dualizada de cálculos relativos 

à ação proposta pela entidade 

contra a União. 

A ação busca os efeitos re-

muneratórios da incorporação 

da gratificação, bem como 

seus reflexos nas demais parce-

las vencimentais. Possui direito 

aqueles que estavam no cargo 

de Auditor Fiscal da Receita Fe-

deral ou receberam proventos 

de aposentadoria ou pensão no 

período de 1º julho de 2004 a 30 

de junho de 2008.

Defesa do reajuste da Classe
Setembro 2018 e Dezembro 2017

Diante de mais um ataque aos servidores federais, a Unafisco Nacional, por meio de 
atuação conjunta da Diretoria de Assuntos Jurídicos e da Diretoria de Defesa Profissio-
nal e Assuntos Técnicos, providencia pedido de ingresso, em setembro de 2018, como 
amicus curiae na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6009/DF ajuizada pelo 
Psol contra a MP 849/2018, cujo principal objetivo era o mesmo da MP 805/2017, adiar 
o reajuste dos servidores públicos.

Em dezembro de 2017, a Unafisco já havia colaborado em duas importantes vitórias 
para a Classe relacionadas ao tema. Liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Ricardo Lewandowski, suspendeu artigos da MP 805. Um estudo da entidade 
serviu com sucesso na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5809, ajuizada 
também pelo Psol em combate à referida MP. Na ocasião, a Unafisco foi aceita 
como amicus curiae na ADI 5809 e citada nominalmente pelo ministro Lewan-
dowski, em sua decisão.
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Contratação do escritório 
Ayres Britto Consultoria 
Jurídica e Advocacia

Julho 2016

Associados aprovaram, em 

Assembleia Geral, a contrata-

ção do escritório Ayres Britto 

Consultoria Jurídica e Advo-

cacia, que tem como sócio 

o nobre jurista e ex-ministro 

do Supremo Tribunal Federal 

(STF), Ayres Britto.

Com a deliberação, o es-

critório passou a atuar como 

patrono da entidade nos tri-

bunais superiores (STJ e STF) 

nas ações da GAT, Gifa 45% 

e Gifa 95%, durante a fase de 

conhecimento e, quando ne-

cessário, na fase de execu-

ção de tais processos.

Contra inconstitucionalidades
da Lei da Repatriação

Agosto 2017

A Unafisco é aceita como amicus curiae 

na Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI) 5496 proposta pelo PPS, com objetivo 

de declarar inconstitucionais dispositivos da 

Lei 13.254/2016, que dispõe sobre o Regime 

Especial de Regularização Cambial e Tribu-

tária (RERCT), também conhecida como Lei 

da Repatriação.

A iniciativa da entidade, uma parceria 

da Diretoria de Assuntos Jurídicos e Diretoria 

de Defesa Profissional e Assuntos Técnicos, 

visa combater, entre outros pontos, a possi-

bilidade de retorno ao País de recursos não 

declarados no exterior, sem qualquer punibi-

lidade. No despacho, o ministro do Supremo 

Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, 

considerou que a entidade possui capaci-

dade e expertise para colaborar com o STF 

no julgamento da supracitada ADI.
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Unafisco contra desmonte na Corregedoria da RFB é destaque 
no Jornal Nacional

O Jornal Nacional destacou nota da 
Unafisco Nacional na edição de 19/1. 
A entidade demonstrou preocupação 
sobre o memorando do chefe da Cor-
regedoria da Receita Federal do Brasil, 
alertando que ocorria o desmonte desse 
órgão de controle interno da Receita.

No telejornal, a Unafisco ressalta “que 
os ajustes anunciados não sejam resul-
tado de uma ação deliberada para in-
viabilizar o trabalho do departamento, 
apenas fruto do desconhecimento do 
funcionamento da máquina pública.”

A matéria destaca ainda que a Corre-
gedoria critica os cortes de cargos e se-
tores no órgão, o que pode comprome-
ter o trabalho da Receita no combate à 
corrupção.

O posicionamento da Unafisco tam-
bém repercutiu no Jornal Hoje, Estadão e 
portal Terra.

Mais sobre o caso 

Em 2/1, o governo editou o Decre-
to 9.679/2019 estabelecendo cortes de 
1.014 cargos na Receita Federal, o que 
atingiu, de forma preocupante, a Corre-
gedoria da Receita Federal.

O anunciado corte e os aventados 
planos de novas reduções foram objeto 

de uma nota do órgão correcional, aler-
tando que a medida poderia representar 

ênfase menor no combate à corrup-
ção, ativa e passiva, no âmbito do 
fisco federal.

A Unafisco Nacional divulgou 
nota em 18/1, reafirmando a defesa 
da existência “de uma corregedoria 
firme e republicana, que atue com 
respeito à ampla defesa e ao con-
traditório.”

Em 29/1, os diretores da Unafisco Na-
cional, Auditores Fiscais Mauro José Silva 
(Defesa Profissional e Assuntos Técnicos) 
e Luiz Gonçalves Bomtempo (primeiro se-
cretário), se reuniram, em Brasília, com 
o corregedor da Receita Federal, José 
Pereira de Barros Neto, para reforçar a 
posição da entidade de que uma corre-
gedoria conduzida por Auditores Fiscais é 
uma conquista da categoria e da socie-
dade, o que deve ser valorizado.

O desfecho mais recente do episódio 
ocorreu em 30/1 com a edição do Decre-
to 9.695/2019 que restabeleceu os cargos 
da Corregedoria e dos órgãos centrais 
da Receita Federal, mas manteve o cor-
te geral de cargos da Receita Federal.

O corte, agora revisado, é recebido 
com alívio no tocante à Corregedoria, 
permitindo que o órgão correcional te-
nha recursos para que continue atuando 
firmemente, com urbanidade e impesso-
alidade, no combate a corrupção — de 
corruptos e corruptores —, respeitando a 
ampla defesa e o contraditório, e com a 
conclusão dos processos disciplinares em 
prazo adequado.

No entanto, a manutenção dos cortes 
em relação à Receita Federal revela que 
o conteúdo do art. 37, inciso XII da CF 
continua não sendo observado, uma vez 

Janeiro 2019

C
ré

d
it

o
: R

e
p

ro
d

u
ç

ã
o



15

GIRO PELA GESTÃO

EDIÇÃO ESPECIAL

que o dispositivo determina que as ativi-
dades relacionadas às administrações tri-
butárias são “(...) atividades essenciais ao 
funcionamento do Estado, exercidas por 
servidores de carreiras específicas, terão 
recursos prioritários para a realização de 
suas atividades (...).” Portanto, todas as 
áreas da Receita Federal não deveriam 
ter sido incluídas na supressão de recursos.

Ainda que não possamos avaliar o im-
pacto direto do corte de cargos, é pos-
sível avaliar que os recursos “poupados” 
com o corte poderiam ter sido realoca-
dos dentro da Receita Federal para ati-
vidades que teriam impacto direto na 
arrecadação e no combate à sonega-
ção. Mensalmente, os cortes anuncia-
dos representam somente cerca de 500 
mil reais que poderiam ser investidos, por 
exemplo, na contratação de 25 novos 
Auditores Fiscais. 

Tal efetivo poderia combater a sonega-
ção, gerando lançamentos anuais de mais 
de 2 bilhões, considerando que cada Au-
ditor Fiscal lança, em média, 86 milhões de 
reais. Visto por outro ângulo, poder-se-ia 

imaginar que a arrecadação efetiva seria 
aumentada em 720 milhões de reais por 
ano, considerando que cada real investido 
na administração tributária gera 120 reais 
de efetiva arrecadação.

A falta de racionalidade e a inconsti-
tucionalidade desse corte de recursos na 
Receita Federal — já num dos primeiros 
momentos de um novo governo — reve-
lam que temos que continuar estudando 
os meios disponíveis para utilizar o dispo-
sitivo constitucional que garante recursos 
prioritários para que a administração tri-
butária seja respeitada.

Entrevista em Portugal sobre PPE
Num dado momento, o diretor de Defesa Profissional e Assuntos Técnicos da Una-

fisco, Mauro Silva, diz ao jornal o seguinte sobre Pessoas Politicamente Expostas 
(PPE): “existe um critério legal para definir o que é uma PPE, mas estrategicamente 
algumas podem ter ficado de fora [do programa de fiscalização, divulga-
do em maio de 2018 pela Receita]. Mas com o sistema de alerta [consulta 
de dados fiscais, semelhante à já revogada “Lista VIP” portuguesa] há uma 
inversão: quem deveria ser mais fiscalizado acaba tendo uma camada 
extra de sigilo fiscal.”

Junho 2018

Ato em SP pela defesa da Aduana
Abril 2018

No Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, o 

então presidente da Unafisco Nacional, Kleber Cabral, expressa integral 

apoio à mobilização dos Auditores Fiscais em defesa do fortalecimento 

da Aduana brasileira.
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Kleber com jornalista Datena
Ao vivo, o então presidente da Unafisco, Kleber 

Cabral ,fala com o jornalista José Luiz Datena sobre a 
Lei da Repatriação, no programa 90 Minutos. “Existe 
um problema no texto que ele não obriga o interessa-
do a provar a origem dos recursos. Basta ele declarar 
que essa origem é lícita”. Ele explicou que, a não ser 
que exista algum outro indício de crime, a Receita e 
o Ministério Público não podem abrir 
uma investigação para verificar se o 
dinheiro foi obtido de forma legal. C
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Maio 2017

Mauro fala sobre Refis
Outubro 2017

No Jornal da Record News, o diretor de 
Defesa Profissional e Assuntos Técnicos da 
Unafisco, Mauro Silva, afirma que 68% dos 
beneficiários do Refis são empresas com 
faturamento superior a R$ 150 milhões por 
ano. Nesse contexto, o bom contribuinte 
acaba sendo desestimulado a recolher 
seus tributos espontaneamente, porque 
“aquele que não paga, não é punido. Ele 
é premiado com perdões e anistia.”

‘Lei da Repatriação serve para lavagem de dinheiro', diz Kleber Cabral
No maior telejornal do País, a Unafisco 

alerta à população contra o Regime Es-
pecial de Regularização Cambial e Tribu-

tária, mais conhecido como Lei da Repa-

triação. 

O então presidente da Unafisco, Kleber 

Cabral, afirma que a “Receita sozinha, 

da maneira como ela está atuando, não 

vai identificar [os recursos ilícitos que são 

lavados pela Lei da Repatriação] porque 

a própria lei proíbe que eu vá atrás da 

origem dos recursos. A lei vai servir para a 

própria lavagem de dinheiro, e uma lava-

gem de dinheiro até barata.”C
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ARTIGOS DA UNAFISCO NA IMPRENSA
A Unafisco Nacional tem se consolidado 

como referência para mídia nas questões 
tributárias, entre outras. Tanto é assim que 
artigos de diretores da entidade são publi-
cados na íntegra em grandes veículos de 
comunicação. 

Texto do então presidente da entidade, 
Kleber Cabral, intitulado Como a Receita 
Federal pode ajudar Moro no superministé-
rio?, saiu no Estadão. No artigo, Kleber afir-
ma que Moro avaliava nomes ligados à Re-
ceita para atuarem no Ministério da Justiça 
e Segurança Pública, o que sinalizava reco-
nhecer o êxito das experiências da força- 
tarefa e o papel da Receita na Operação 
Lava Jato. Ele ainda salienta que mais im-
portante do que levar Auditores Fiscais para 

o ministério é a 
renovação da 

administração tributária, para adotar “prin-
cípios republicanos na ocupação dos car-

gos comissionados e cumpra fielmente seu 
papel, como verdadeiro órgão de Estado.”

Entre números e mentiras, de autoria do 
diretor de Defesa Profissional e Assuntos Téc-
nicos da Unafisco, Mauro Silva, foi outro arti-
go em destaque na imprensa. No texto, di-
vulgado pela Folha de S.Paulo, Mauro Silva 
afirma que um exemplo de mentira com nú-
meros é a discussão sobre o pagamento de 
benefícios de aposentadoria e pensões do 
servidor público federal. Segundo Mauro, 
“as despesas com aposentadorias e pen-
sões do serviço público, que estão estáveis 
em relação ao PIB, tendendo ao desapare-
cimento em 2060, sofrem o reflexo de opções 
legislativas e governamentais do passado, o 
que impede que sejam consideradas como 
parte de 
um regime 
de previdência e delas não se pode exigir 
equilíbrio atuarial e financeiro.”

Mauro aponta danos da Lei 
da Repatriação à Herótodo

Outubro 2016

O diretor de Defesa Profis-
sional e Assuntos Técnicos da 
Unafisco, Mauro Silva, tam-
bém é entrevistado pelo jor-
nalista Heródoto Barbeiro, no 
Jornal da Record News, sobre 
a Lei da Repatriação. Segun-
do Mauro, a medida é um 
péssimo exemplo para o bom 
contribuinte, porque “quem 
cumpre em dia suas obri-

gações sofre uma 
carga tributária 

pesada, en-
quanto aqueles 
que sonegam 
acabam rece-
bendo anistias, 

remissões, benes-
ses por parte do 

poder público.”

Para outra edição do 
Jornal Nacional, o então 
presidente da Unafisco, 
Kleber Cabral, fala sobre 
o Grupo Consist. A empre-
sa foi investigada em uma 
fase da Operação Lava 
Jato pela relação com o 
ex-ministro do Planejamen-
to, Paulo Bernardo, em um 
esquema que desviou R$ 
100 milhões dos servidores 
públicos federais, que fize-
ram empréstimos consig-
nados. Entre outros pontos, 
Kleber destacou a imposi-
ção feita pelo Ministério do 
Planejamento, na época, 

para que as associações 
de classe dos servidores 
federais contratassem a 
Consist com a finalidade 
de gerenciar a cobrança 
da mensalidade dos asso-
ciados. A Consist cobrava 
mensalmente R$ 0,95 por 
associado relacionado na 
entidade para fazer o ser-
viço, enquanto o Serpro, 
que substituiu a empresa 
quando ela 
foi afasta-
da em 2015, 
cobrava R$ 
0,13.

Junho 2016
Unafisco sobre Grupo Consist, investigado 
na Lava Jato
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Os estudos da Unafisco abordam assuntos de interesse 
da Classe e de toda a sociedade. Como exemplo, citamos 
as cinco notas técnicas sobre Reforma da Previdência 
e os prejuízos ocasionados com os Refis, entre outros. 
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Nota Técnica Unafisco Nº

Caminhos para solucionar a crise 
fiscal da União, Estados e Municípios

11
2018

Nota Técnica Unafisco Nº

O aumento das penas e a revogação 
dos dispositivos legais que permitem 
a extinção da punibilidade dos crimes 
contra a ordem tributária

10
2018

Nota Técnica Unafisco Nº

Avaliação Tridimensional dos 
Sistemas Previdenciários

09
2017

Nota Técnica Unafisco Nº

A inconstitucionalidade do 
adiamento do reajuste dos 
servidores públicos da União já 
previsto em lei anterior

08
2017

Nota Técnica Unafisco Nº

O equivocado tratamento dado pela 
Receita Federal às pessoas politicamente 
expostas - subversão da impessoalidade 
e outros princípios da administração 
pública, e violação de tratado internacional

07
2017
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Nota Técnica Unafisco Nº

Considerações sobre a invalidade científica do critério déficit/superávit 
para avaliação da sustentabilidade de um sistema de previdência, sobre a 
possibilidade de um critério baseado na capitalização referencial e sobre a 
revogação das regras de transição vigentes para os servidores públicos

06
2017

Nota Técnica Unafisco Nº

Aspectos do PLS 280/2016 (abuso 
de autoridade) que afetam a 
fiscalização tributária

05
2017

Nota Técnica Unafisco Nº

A drástica redução da pensão 
por morte na PEC 287/2016. 
Inconstitucionalidade por violação ao 
princípio da proporcionalidade

04
2017

Nota Técnica Unafisco Nº

Parcelamentos Especiais (Refis): 
Prejuízo para o Bom Contribuinte, a 
União, os Estados, o Distrito Federal 
e para os Municípios

03
2017

Nota Técnica Unafisco Nº

Considerações sobre a Revogação das 
Regras de Transição Vigentes para os 
Servidores Públicos e sobre a Idade de 
50/45 anos para entrar na Regra de 
Transição dos arts. 2º, 8º, 9º e 12º da 
PEC 287/2016 (RPPS e RGPS)

02
2017

Nota Técnica Unafisco Nº

Considerações sobre a Idade Mínima 
para Aposentadoria que consta na PEC 
nº 287/2016 e sobre a Sustentabilidade 
da Aposentadoria Integral com 35 anos 
e não 49 anos de contribuição

01
2017
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6 - Confraternizações

Ilustres convidados na Festa em Brasília
Dezembro 2018

No Espaço da Corte, na Asa Norte, 

o jantar reúne 365 participantes. Entre 

eles, o chefe da Coordenação-Geral 

de Pesquisa e Investigação da Receita 

Federal, Gerson Schaan, e o Auditor Fis-

cal Roberto Leonel de Oliveira Lima, que 

atuou na Operação Lava Jato. “A Una-

fisco é a entidade que mais representa 

a categoria porque parece ser a mais 

próxima dos Auditores Fiscais”, disse Le-

onel. A convite do ministro da Justiça e 

Segurança Pública, Sergio Moro, ele atu-

almente preside o Conselho de Controle 

de Atividades Financeiras (Coaf).

GIRO PELA GESTÃO
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6º Encontro Nacional de Aposentados e Pensionistas na Ilha
de Comandatuba/BA é o maior realizado pela Unafisco

Outubro 2018

“Os aposentados têm ensinado aos ati-
vos que é importante nos apoiarmos mutu-
amente”, disse o então presidente da Una-
fisco Nacional, Kleber Cabral, na abertura 
do evento, que reuniu aproximadamente 
500 convidados. 

Palestra sobre qualidade de vida, entre 
outras atrações, integrou a programação 
do maior encontro nacional já realizado 
pela entidade, de acordo com diretores da 
Unafisco. Confira vídeos e mais fotos deste 
evento em nosso site. 

GIRO PELA GESTÃO
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Mangaratiba/RJ

A 18ª edição do evento proporciona 
aos convidados participarem de um sa-
fári, numa área de 300 mil m² em meio à 
Mata Atlântica.

Agosto 2018

Fo
to

s:
 J

u
lio

 S
c

a
rp

a
ro

Águas cristalinas e areias claras fizeram 
parte do cenário do 14º Encontro Regio-
nal da Unafisco. Entre os atrativos, visita 
ao Projeto Tamar.

Praia do Forte/BA
Março 2017

EDIÇÃO ESPECIAL

ENCONTROS REGIONAIS
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5º Encontro Nacional de Aposentados e Pensionistas: Vendo as cataratas 
de Foz de Iguaçu/PR 

Outubro 2016

Visita ao Parque Nacional do Igua-

çu, onde ficam as famosas cataratas, 

foi um dos atrativos desse evento. “Ma-

ravilhoso” é o adjetivo que mais se ou-

via dos associados, enquanto contem-

plavam as quedas d’água. Destaca-se 

também o passeio à usina hidroelétrica 

Itaipu Binacional, na fronteira do Brasil 

com o Paraguai.
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Houve ainda encontro regional em Barreirinhas/MA, Canela/RS, Lins/SP e Porto de 
Galinhas/PE, todos aliando informação e lazer para os participantes.

MAIS ENCONTROS REGIONAIS

NO CÍRCULO MILITAR DE SÃO PAULO

A edição 2018 da  
Confraternização de 
Fim de Ano dos Audi-
tores Fiscais da Recei-
ta Federal do Brasil foi, 
mais uma vez, orga-
nizada pela Unafisco 
Nacional e Delegacia 
Sindical de São Paulo 
do Sindifisco Nacional 
(DS/SP), e teve a pre-
sença de 950 convi-
dados.

Festa de Fim de Ano/SP
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7 - CRESCIMENTO

Modernização do Estatuto
Novembro 2018

Entre as principais mudanças da reforma es-
tatutária, aprovada por ampla maioria dos asso-
ciados em assembleia, destacam- se a criação 
da Diretoria de Assuntos de Previdência Comple-
mentar, voltada à defesa dos interesses do asso-
ciado nesta área, e da categoria de associado 
contributivo, que possibilita um melhor atendi-
mento aos herdeiros dos Auditores Fiscais faleci-
dos e pensionistas, e aos ex-Auditores Fiscais que 
deixaram, a pedido, o cargo.

Vale ressaltar também a criação do cargo de 
diretor-adjunto de Eventos Associativos, Recrea-
tivos e Culturais, com objetivo de se adequar às 
crescentes demandas da área, e a realização de 
eleições pela internet, como já ocorre com as as-
sembleias. 

Incorporação da Unafisco de 
Santos/SP

Agosto 2017

Durante Assembleia Geral é 
aprovada, por ampla maioria, a 
incorporação da Unafisco de San-
tos à Unafisco Nacional. 
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Incorporação da Unafisco 
Regional do PR

Fevereiro 2017

Associados aprovam a incor-
poração da Unafisco Regional do 
Paraná à Unafisco Nacional, em 
Assembleia Geral. Também são 
aprovados Laudo de Avaliação Pa-
trimonial da Unafisco Regional do 
Paraná e protocolo de intenções 
firmado entre as duas entidades. 

EDIÇÃO ESPECIAL

0800-886-0886

Unafisco lança atendimento 
telefônico gratuito

Janeiro 2017

Recurso é um diferencial ofere-
cido pela entidade para melhor 
atender os associados. Os demais 
números da Unafisco continuam 
valendo. Pelo 0800 não são aceitas 
chamadas com DDD 11 nem liga-
ções de celular. 
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Festa Junina/SP
Quatrocentos e cinquen-

ta e cinco convidados parti-
ciparam, em 2018, do Arraiá 
dos Auditô, festa junina or-
ganizada pela Unafisco Na-
cional e Delegacia Sindical 
de São Paulo do Sindifisco 
Nacional (DS/SP).
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DIRETORIA - Triênio 2016/2019

Presidente Amilton Paulo Lemos | 1° Vice-Presidente Antonio Dias de Moraes | Secretário-Geral Eduardo Artur Neves Moreira

1° Secretário Luiz Gonçalves Bomtempo | Diretora de Finanças e Contabilidade Massumi Takeishi | Diretora-Adjunta de Finanças e Contabilidade Maria 

Aparecida Gerolamo | Diretor de Administração José Ricardo Alves Pinto | Diretor de Assuntos Jurídicos Luiz Antonio Benedito | Diretor-Adjunto de Assuntos 

Jurídicos Eduardo de Andrade | Diretor de Defesa Profissional e Assuntos Técnicos Mauro José Silva | Diretor de Comunicação Social Kurt Theodor Krause | 

Diretor-Adjunto de Comunicação Social Alcebíades Ferreira Filho | Diretor de Assuntos de Aposentadoria, Pensões e Assistência Social Ivaldo Helvio Pinto Rêgo 

| Diretora-Adjunta de Assuntos de Aposentadoria, Pensões e Assistência Social Edith Ascenção Pereira Benvindo | Diretor de Eventos Associativos, Recreativos 

e Culturais César Urbano Corrêa | Diretor de Convênios e Serviços Nicolau Gomes da Silva | Diretor-Adjunto de Convênios e Serviços Carlos Alberto Ramos G. 

Pacheco | Diretor de Coordenação das Representações Regionais Marco Aurélio Baumgarten de Azevedo | 1ª Diretora Suplente – Nélia Cruvinel Resende | 2º 

Diretor Suplente – Narayan de Souza Duque | 3ª Diretora Suplente – Ivone Marques Monte | CONSELHO FISCAL Efetivos: Marilena Fonseca Fernandino | Paulo 

Fernandes Bouças | Marcello Escobar | Suplentes: Hildebrando de Menezes Véras | Celso Fernandes | Jorge do Carmo Sant’Anna

Jornalista Responsável: Julio Scarparo (MTB-SP 45.245) – Jornalistas: Bruna Serra, Bruno 

Chagas e Guilherme Sardas – Diagramação: Marcelo Rangel –  Tiragem: 11.000 exemplares 

E-mail: comunicacao@unafisconacional.org.br – Site: www.unafisconacional.org.br.

A Unafisco estreitou ainda mais a relação 
com os representantes regionais e apoiado-
res da entidade. Além de reuniões gerais na 
Sede Social da entidade, em São Paulo/SP, 
há reuniões regionais, para tratar de forma 
mais específica as necessidades dos repre-
sentantes e apoiadores de cada localida-
de do País.  

Os diretores da entidade abordam pi-
lares de atuação da Unafisco, tais como 
ações judiciais, convênios, eventos e o 
trabalho em prol da valorização da Clas-
se. Entre os membros da Diretoria Nacional 

presentes com frequência nesses encon-
tros estavam o então presidente Kleber 
Cabral, o a época primeiro vice-presiden-
te e atual presidente, Amilton Lemos, Luiz 
Benedito (diretor de Assuntos Jurídicos), 
Eduardo de Andrade (diretor-adjunto de 
Assuntos Jurídicos), Nicolau Silva (diretor 
de Convênios e Serviços), Carlos Alberto 
Ramos G. Pacheco (diretor-adjunto de 
Convênios e Serviços) e Marco Aurélio B. 
de Azevedo (diretor de Coordenação das 
Representações Regionais), além do ad-
vogado da Unafisco, Marcelo Bayeh. 


