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EDITORIAL

Reportagem do Estadão informou que 
Sergio Moro avalia nomes ligados à Receita 
Federal para serem levados ao Ministério da 
Justiça. Recentemente, ele convidou o Au-
ditor Fiscal Roberto Leonel de Oliveira Lima 
para compor a equipe de transição de go-
verno. Leonel é considerado o cérebro do 
órgão na atuação na Operação Lava Jato, 
ao lado dos integrantes do Escritório de Pes-
quisa e Investigação da 9ª RF, em Curitiba/
PR, chefiado por ele. A intenção de Moro vai 
no sentido de reconhecer o êxito das expe-
riências da força-tarefa e o papel essencial 
que a Receita Federal exerceu em mais de 4 
anos de operação.

O protagonismo dos Auditores Fiscais na 
linha de frente das investigações, não por 
acaso, foi ressaltado por Deltan Dallagnol no 
seminário Desafios para o Próximo Governo, 
realizado pela Unafisco Nacional em agosto 
deste ano. De acordo com Dallagnol, o avan-
ço da Operação Lava Jato deveu-se em boa 
parte pela relevância do trabalho interinsti-
tucional e classificou como essencial a atua-
ção da autoridade tributária, destacando o 
levantamento feito pelos Auditores Fiscais de 
redes de relacionamentos de envolvidos no 
caso, que chamou de “aranha”. Foi a exper-
tise de rastreamento da Receita, que envolve 
conhecimento e base de dados, que permi-
tiu à força-tarefa enxergar toda a conexão 
criminosa, levando ao que chamou de “big- 
bang” da Lava Jato.

Além da atuação na linha de frente das in-
vestigações, a Receita Federal foi essencial na 
identificação de empresas usadas pelas orga-
nizações criminosas, noteiras, doleiros, pseu-
do-prestadoras de serviço, e ainda desenvol-
veu sistemas específicos para o tratamento 
de grandes volumes de dados (big data), am-
pliando sobremaneira a quantidade de pes-
soas físicas e jurídicas fiscalizadas e autuadas.

Mas é bom que se diga que levar alguns Au-
ditores Fiscais para o novo superministério não 
terá a força para mudar significativamente o 
combate à lavagem de dinheiro, à corrupção 
e à sonegação. É necessário que a Receita 
Federal esteja engajada efetivamente na luta, 
cumprindo seu papel no combate a esses ilí-
citos, exercendo plenamente seu potencial. 

A lavagem de dinheiro e a corrupção estão 
intrinsecamente ligadas à sonegação, que é 
muitas vezes crime antecedente da lavagem. 
A maioria dos casos não segue adiante sem 
o auto de infração dos Auditores Fiscais, no 
qual estão descritos precisamente fatos, va-
lores, documentos, provas da ocorrência do 
fato gerador e também da responsabilidade 
penal dos agentes. É o Auditor Fiscal da Re-
ceita Federal quem possui competência le-
gal, expertise e acesso a inúmeras fontes de 
informações fiscais e bancárias, com o po-
der-dever de rotineiramente exercer o con-
trole da arrecadação, fiscalização tributária, 
previdenciária e aduaneira do País.

Infelizmente, a administração da Receita 
há anos vem negligenciando essa atuação 
ordinária em torno do combate aos ilícitos 
em pauta. Não obstante iniciativas recentes, 
a exemplo da criação das chamadas equi-
pes de fraude, ao longo de anos a atuação 
da Receita restringiu-se quase sempre a es-
forços reativos, após demanda do Ministério 
Público ou do Poder Judiciário.

Não é de hoje que a Unafisco Nacional cri-
tica a administração da Receita Federal pelo 
tratamento equivocado dado às Pessoas Poli-
ticamente Expostas, por não considerar as PPE 
como parâmetro para a seleção dos contri-
buintes a serem fiscalizados, o que permitiu que 
casos famosos da Lava Jato passassem incólu-
mes debaixo dos nossos radares. As dificulda-
des de acesso aos dados das Dercat (Declara-
ção de Regularização Cambial e Tributária), a 
troca dos CPF/CNPJ dos que aderiram à Lei de 
Repatriação, a criação de sigilo para os pró-
prios Auditores Fiscais, tudo isso enfraquece a 
posição da Receita Federal como um dos ato-
res mais relevantes no combate à lavagem de 
dinheiro, à corrupção e à sonegação.

Sergio Moro está no caminho certo ao tra-
zer para perto de si, no Ministério da Justiça, 
nomes do Fisco. Mas será ainda mais impor-
tante para o próximo governo, eleito com o 
discurso do combate à corrupção, que a 
administração tributária seja renovada, que 
adote princípios republicanos na ocupação 
dos cargos comissionados e cumpra fielmente 
seu papel, como verdadeiro órgão de Estado.

Como a Receita Federal pode ajudar Moro
no superministério?

DIRETORIA
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A Receita Federal abriu consulta pú-

blica sobre a instituição do Pro-

grama de Estímulo à Conformida-

de Tributária (Pró-Conformidade). Abriu dia 

15/10 e fechou dia 31/10. Este curto período 

estipulado para avaliar a minuta do progra-

ma vai contra todas as análises mais aprofun-

dadas sobre a questão. Mesmo assim, a Una-

fisco protocolou suas considerações iniciais 

no intuito de defender e valorizar o cargo de 

Auditor Fiscal da Receita Federal.

O Pró-Conformidade “pretende estimular 

as empresas a adotarem boas práticas com 

o fim de evitar desvios de conduta, por meio 

do estabelecimento de uma classificação 

dos contribuintes conforme o grau de risco 

que representam para a Receita Federal.” Ini-

ciativas voltadas para a melhoria da relação 

entre Fisco e contribuinte são bem-vindas, 

desde que “sejam realizadas em consonân-

cia com o Sistema Tributário Nacional e com 

as normas que o regem, em especial com a 

Constituição Federal e com o Código Tribu-

tário Nacional [CTN]”, afirma a Unafisco logo 

no início de suas observações.

O artigo 12, inciso I da minuta de porta-

ria que institui o Pró-Conformidade não está 

em consonância com o CTN. Isso porque ele 

concede aos contribuintes classificados na 

categoria “A” o seguinte benefício: “informa-

ção prévia sobre indício de infração apura-

do em análise realizada por Auditor Fiscal da 

RFB antes de iniciado o procedimento fiscal 

de que trata o Decreto 70.235, de 6 de mar-

ço 1972, hipótese em que não serão aplica-

das as penalidades previstas na legislação 

tributária federal, desde que o contribuinte 

promova a regularização no prazo indica-

do na informação.” No entanto, como bem 

esclarece a Unafisco, o “lançamento é uma 

atividade vinculada e obrigatória, ou seja, 

é obrigação da autoridade fiscal realizar a 

constituição do crédito, quando ciente da 

existência de alguma infração.” Quer dizer, 

não dá para brecar o ato de lançamento do 

crédito tributário.

E tem mais. Alteração dos critérios para o 

lançamento do crédito só pode ser feita por 

meio de lei complementar, porque tal ativi-

dade está prevista no CTN. Portaria não tem 

poderes para isso.

Outra alteração apresentada pela Unafis-

co foi sobre o requerimento para revisão de 

classificação, presente no § 1º do artigo 5º 

da minuta. Não está claro se os contribuintes 

cuja situação já passou por revisão de ofício 

nos casos do artigo 6º (sonegação, fraude, 

apropriação indébita previdenciária, etc.) 

poderão solicitar revisão de sua classificação.

A Unafisco está aberta ao diálogo nessa 

questão tão importante para melhorar a re-

lação do Fisco com o contribuinte, pois tal 

iniciativa segue na direção da justiça fiscal 

com reflexos positivos na capacidade de re-

alizar políticas públicas que diminuam as de-

sigualdades sociais. 

Na versão desta notícia no site da Unafis-

co, você confere na íntegra o ofício com as 

considerações da entidade enviado à Recei-

ta Federal.

Pró-Conformidade pode ferir ordenamento jurídico
se vier como portaria

CONSULTA PÚBLICA DA RECEITA
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O relatório Doing Business 2019 do Ban-
co Mundial passa longe da realida-
de, pelo menos ao estimar que em-

presas brasileiras gastam 1.958 horas anuais no 
cumprimento de suas obrigações tributárias. 
Tal imprecisão pode afastar investimentos es-
trangeiros e influenciar negativamente a for-
mulação de políticas públicas. Todo o relató-
rio se baseou em formulários preenchidos por 
escritórios de tributaristas e analisados pela 
agência de consultoria tributária PwC.

Para colocar os devidos pingos nos is, em 
2016 a Receita Federal encomendou à Fe-
deração Nacional das Empresas de Serviços 
Contábeis e das Empresas de Assessoramen-
to, Perícias, Informações e Pesquisas (Fena-
con) uma pesquisa voltada para o mesmo ob-
jetivo do tópico do relatório internacional aqui 
destacado. Como previsto, a quantidade de 
tempo gasto pelas empresas brasileiras com 
prestação de informações aos fiscos foi bem 
inferior ao divulgado pelo Banco Mundial: 600 
horas anuais.

Essa diminuição do tempo gasto no Brasil 
explica-se pelos inegáveis avanços de auto-
mação e apuração, bem como pelo reco-
lhimento de tributos constatados nos últimos 
anos, como é o caso, por exemplo, do Sistema 
Público de Escrituração Digital (Sped). De todo 

modo, o resultado da Fenacon ainda é pesa-
do, sobretudo se comparado aos EUA (175 ho-
ras anuais). Entre os países da América do Sul, 
ainda citamos Uruguai (190), Chile (291), Argen-
tina (311.5), Venezuela (792) e Bolívia (1.025).

Para a Unafisco Nacional, a análise da PwC 
para o Banco Mundial precisa ter maior ri-
gor científico. Por isso, a Unafisco questionou 
a Receita Federal, por meio da Lei de Acesso 
à Informação, no intuito de saber se o órgão 
enviou ao Banco Mundial o resultado da pes-
quisa de 2016 supracitada e se tomou outras 
medidas, a fim de incluir ressalvas no relatório 
do organismo internacional.

Unafisco quer receita questionando posição 
equivocada do Brasil em relatório do Banco Mundial

TEMPO GASTO COM IMPOSTO

Países da OCDE
Pagamento de Tributos (Horas por Ano) - 2019

Fonte: Relatório Doing Business 2018/2019
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A Unafisco Nacional prestigiou, em 
7/11, a cerimônia de anúncio dos fi-
nalistas do Prêmio Nacional de Edu-

cação Fiscal 2018, realizada no edifício do 
Ministério da Fazenda, em Brasília. Marcou 
presença o primeiro secretário da entidade, 
Luiz Gonçalves Bomtempo. 

A iniciativa, que conta com apoio da 
Unafisco Nacional, entre outras entidades, 
é promovida pela Federação Brasileira de 
Associações de Fiscais de Tributos Estaduais 
(Febrafite), em parceria com a Escola de Ad-
ministração Fazendária (Esaf) e com o Pro-
grama Nacional de Educação Fiscal (Pnef). 

 Durante a cerimônia, foram apresentados 
os 14 projetos selecionados, divididos nas ca-
tegorias Escolas, Instituições e Profissionais de 
Imprensa, para concorrer ao Oscar da Cida-
dania, na embaixada da Espanha, em 28 de 
novembro deste ano. Na ocasião, foram co-

nhecidos os sete trabalhos vencedores, que 
receberam troféu e prêmios em dinheiro. 

 Participaram da mesa do evento o subse-
cretário de Arrecadação, Cadastros e Atendi-
mento da Receita Federal, João Paulo Ramos 
Fachada Martins da Silva; o diretor-geral ad-
junto da Esaf, Otávio Lira Martins; e o vice-pre-
sidente da Febrafite, Rodrigo Keidel Spada. 

 Comissão Julgadora. A Unafisco, represen-
tada pelo primeiro secretário Luiz Bomtempo, 
integrou a comissão julgadora desta sétima 
edição do Prêmio Nacional de Educação Fis-
cal. Ela se reuniu de 5 a 7/11, na capital federal, 
para análise dos projetos inscritos. 

 Criada em 2012, essa premiação visa 
anualmente valorizar práticas de educação 
fiscal, promover a discussão sobre a impor-
tância social do tributo e incentivar o acom-
panhamento da correta aplicação dos re-
cursos públicos.

UNAFISCO PARTICIPA DA CERIMÔNIA
DE ANÚNCIO DOS FINALISTAS

PRÊMIO NACIONAL
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Neste momento, a Unafisco Nacional 

combate o Refis em duas grandes 

frentes. A primeira é com a Ação Di-

reta de Inconstitucionalidade (ADI) n.° 6.027, 

ingressada no Supremo Tribunal Federal (STF) 

pela entidade. Na outra frente de combate, 

a Unafisco ingressou, em 12/11, com ação civil 

pública (ACP), na Justiça Federal de São Paulo, 

pelo cumprimento do artigo 180, incisos I e II do 

Código Tributário Nacional (CTN) ao Programa 

Especial de Regularização Tributária (Pert).

ADI. Recentemente, a Unafisco editou a 

petição inicial da ADI n.° 6.027. Em linhas ge-

rais, essa ADI da Unafisco objetiva impugnar 

artigos da Lei 13.496/2017, que institui o Pert na 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN). Do mesmo modo, a ADI busca a im-

pugnação dos artigos da Lei 13.606/2018, que 

instituem o Programa de Regularização Tribu-

tária Rural (PRR) nos dois órgãos supracitados.

O pedido de aditamento é necessário por-

que foi editada, em 8/11, a Lei 13.729/2018, 

que é a conversão da MP 842/2018. Essa lei 

alterou o texto original da medida provisória, 

ao prorrogar o período de adesão ao PRR 

até 31 de dezembro de 2018. Como pioraram 

o que já estava ruim, a Unafisco pede a ime-

diata anulação dessa reabertura de prazo, 

por meio da ADI. Para barrar novas tentativas 

de prorrogação de prazo de adesão, tan-

to no Pert, quanto no PRR, a entidade tam-

bém requer na ADI que ocorra a anulação 

dos artigos que permitam tal procedimento 

danoso. “Testemunha-se com frequência a 

reabertura de prazos de parcelamentos es-

peciais; apenas o PRR teve seu prazo de ade-

são reaberto quatro vezes – o prazo inicial de 

28 de fevereiro de 2018 foi alterado para 30 

de abril de 2018 (Lei 13.630/2018), 30 de maio 

de 2018 (MP 828/2018), 30 de outubro de 2018 

(MP 834/2018) e, finalmente, 31 de dezembro 

de 2018. As constantes reaberturas de prazo 

resultam na necessidade de se propor a sus-

pensão da aplicação dos artigos questiona-

dos na presente ADI – artigos 1º a 11 da Lei 

13.496/2017 e artigos 1º a 13 e artigo 39 da 

Lei 13.606/2018 – para novos aderentes a tais 

parcelamentos especiais”, diz a Unafisco no 

documento.

ACP. A Unafisco Nacional ingressou com 

ação civil pública para que se aplique o artigo 

180 do CTN ao Pert. O objetivo é a defesa do 

interesse público, a fim de evitar que o Sistema 

Tributário Nacional seja lesado pela concessão 

de perdão de multas (anistias) para casos con-

figurados como crime, contravenção, ou pra-

ticados com dolo, fraude e simulação. A ques-

tão do Pert é muito delicada para o interesse 

público, pois envolve penalidades relativas a 

tributos que financiam inclusive a Previdência 

Social. “Certamente que em um Estado Demo-

crático de Direito que, segundo as fontes ofi-

ciais, enfrenta um desafio nas contas da pre-

vidência a ponto de justificar uma proposta 

governamental de fortíssimo corte de direitos, 

não pode o Poder Judiciário deixar de aplicar 

o texto explícito da lei para evitar que sejam 

concedidos benefícios fiscais a sonegadores 

e fraudadores de tributos que financiam todas 

as políticas, incluindo a seguridade social”, res-

salta a entidade na ACP.

UNAFISCO PEDE ADITAMENTO DA ADI 6.027
E INGRESSA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA

CONTRA REFIS
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O TRF-4 deferiu o pedido de tutela, por 
meio de agravo de instrumento interposto 
pela Unafisco Nacional, a fim de determinar 
que a União conclua, no prazo de 30 dias cor-
ridos, processo administrativo que objetiva o 
pagamento do adicional de periculosidade 
aos associados lotados na Delegacia da Re-
ceita Federal em Pelotas/RS.

Com a edição da MP 765/2016, os associa-
dos tiveram a forma remuneratória alterada 
de subsídio para vencimento básico. Com 
isso, cessou a suposta incompatibilidade que 
existia para o pagamento do adicional de 
periculosidade, nas localidades nas quais os 
associados são expostos a risco, conforme 
comprovado por laudo pericial, nos termos 
da legislação de regência.

Ocorre que a União, desde a edição da 
MP 765/2016, não adotou as medidas ne-
cessárias para o imediato adimplemento do 
adicional de periculosidade, o que motivou 

a propositura da demanda em questão, que 
objetiva o imediato pagamento do direito ou, 
subsidiariamente, que o processo administra-
tivo, o qual está devidamente instruído com o 
laudo pericial pertinente e se arrasta há mui-
to tempo, seja concluído no prazo máximo de 
30 (trinta) dias.

Em primeira instância, o pedido foi indefe-
rido, o que motivou a interposição do agra-
vo de instrumento por parte da Unafisco. O 
desembargador Rogerio Favreto, relator do 
recurso, deferiu o pedido de tutela para a 
conclusão do processo administrativo no pra-
zo de 30 (trinta) dias, após a União ter se ma-
nifestado no sentido de que não seria possível 
precisar uma data para a conclusão do pro-
cesso em questão.

Essa é mais uma importante vitória da Una-
fisco Nacional na luta permanente pela ga-
rantia dos direitos dos associados.

O texto da MP 783/2017 (que deu origem à 

Lei 13.496/2017, da qual surgiu o Pert) dizia em 

seu artigo 12 que era vedado o pagamento 

ou parcelamento das dívidas decorrentes de 

omissão dolosa tendente a impedir ou retar-

dar, total ou parcialmente, o conhecimento, 

por parte da autoridade fazendária, da ocor-

rência do fato gerador da obrigação tributá-

ria principal, sua natureza ou circunstâncias 

materiais, conforme art. 71 da Lei 4.502/64. 

Nesse sentido, a Instrução Normativa da Re-

ceita Federal nº 1.711/2017 e a Portaria da 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional n.º 

690/2017, que regulamentavam o Pert, deixa-

vam clara a posição de não serem liquidados 

na forma do Pert os débitos oriundos da práti-

ca de sonegação, conluio ou fraude.

As atividades dos Auditores Fiscais são des-

perdiçadas com tantos Refis a serviço da so-

negação em todos os níveis da federação. 

Toda a sociedade é atingida, quando os co-

fres públicos sofrem o prejuízo de centenas de 

bilhões de reais por ano, que deixam de ser 

aplicados em melhorias para a população 

brasileira. Que o novo governo se posicione 

frontalmente contra todos os desvios aqui ci-

tados. O Brasil certamente agradecerá.

Confira na íntegra a petição inicial da ADI, 

o pedido de aditamento e a ACP na versão 

on-line desta notícia, no site da Unafisco. 

TRF-4 dá provimento ao agravo de instrumento 
interposto pela Unafisco e determina a conclusão
do processo administrativo em 30 dias

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
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A Unafisco Nacional 

apoiou a 5ª Sema-

na Acadêmica da 

Universidade Federal de Ser-

gipe, que foi organizada pelo 

Departamento de Direito da 

instituição com o tema Con-

trovérsias Jurídicas. O Audi-

tor Fiscal da Receita Federal 

e representante regional da 

Unafisco em Aracaju/SE, Fá-

bio Menezes Souza e Silva, 

participou em 5/11 do even-

to, cuja programação se es-

tendeu até o dia 7 do mesmo 

mês. Ele falou sobre Extinção da Punibilida-

de: Crimes Tributários, que se baseou na Nota 

Técnica da Unafisco intitulada O aumento 

das penas e a revogação dos dispositivos le-

gais que permitem a extinção da punibilida-

de dos crimes contra a ordem tributária, que 

se encontra no site da entidade.

Durante o debate, Fábio defendeu a subs-

tituição da extinção da punibilidade dos cri-

mes tributários por dispositivo legal que redu-

za a pena conforme o momento em que o 

crédito tributário sonegado é pago, nos mol-

des do Projeto de Lei do Senado n° 423/2017. 

Entre outros argumentos, ele ainda demons-

trou que o Brasil adota regra jurídica em dis-

sonância com as recomendações e com as 

normas implantadas pelos países integrantes 

da OCDE, o que na prática funciona como 

incentivo à sonegação. Na tentativa de obter 

arrecadação imediata e pontual, as regras vi-

gentes geram concorrência desleal e incenti-

vam os bons contribuintes a sonegar na bus-

ca de condições de igualdade no mercado.

Conforme a proposta do evento, Contro-

vérsias Jurídicas, o advogado tributarista e 

professor da Universidade Tiradentes, José 

Gomes de Britto Neto, fez um contraponto 

à posição defendida pelo Auditor Fiscal. Em 

termos gerais, José afirmou que existe caráter 

utilitarista da criminalização, de modo que a 

tipificação do ilícito tributário teria, por prin-

cipal objetivo, compelir o contribuinte ao pa-

gamento dos tributos, não reprovar ética ou 

moralmente a sua conduta.  Entre outros pon-

tos, o advogado também disse que é muito 

mais fácil aplicar a sanção administrativa tri-

butária (penalidade pecuniária) do que per-

seguir uma sanção penal, submetendo-se à 

burocracia processual.

Representante da Unafisco em Aracaju fala sobre fim 
da extinção da punibilidade dos crimes tributários

UNIVERSIDADE DE SERGIPE
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A Unafisco Nacional participou, em 

30/10, da Assembleia Geral do Mo-

vimento Nacional dos Servidores 
Públicos Aposentados e Pensionistas (Instituto 
Mosap), realizada em Brasília. Marcou pre-
sença o secretário-geral da Unafisco, Eduar-
do Artur Neves Moreira, que é também dire-
tor de Assuntos Parlamentares do Mosap.

No decorrer da reunião, Eduardo Moreira 
falou do desafio que o Mosap enfrentará no 
próximo ano, de apresentar a instituição e 
seus objetivos aos parlamentares eleitos em 
2018 para o Congresso Nacional. Segundo 
ele, “tal compromisso será fundamental para 

que os nossos pleitos venham a ser atendidos, 
tais como a defesa da PEC 555/2006.”

Ainda esteve em pauta, entre outros tó-
picos, a apreciação do relatório contábil 
referente ao último exercício financeiro do 
Mosap, bem como a apresentação das ati-
vidades desenvolvidas pelo Mosap durante o 
exercício encerrado. 

Além de Eduardo Moreira, participou da 
assembleia a diretora suplente da Unafisco 
Nacional Nélia Cruvinel Resende, que é tam-
bém 1ª vice-presidente do Mosap e diretora 
de Assuntos de Aposentadoria e Pensões da 
DEN do Sindifisco Nacional.

UNAFISCO PARTICIPA DE ASSEMBLEIA 
GERAL DO MOSAP

DESAFIOS PARA 2019
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Desconto De 20% em 
seguro para viagem

plano De saúDe
a partir De r$ 185,53

ASSISTÊNCIA BENEFÍCIO

semijoias
com 15%
de desconto

SITE

até 20% de 
abatimento em 

eletrodomésticos

LOJA VIRTUAL

Im
a

g
e

m
 m

e
ra

m
e

n
te

 il
u

st
ra

ti
va

usufrua Da 
estrutura Das 
aaBB pelo país

ISENÇÃO NA TAXA 
DE ADESÃO

Brastemp, consul 
e Kitchenaid com 

desconto de
até 30% 

PELA INTERNET
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pacote turístico 
com até 10% De 
Desconto

NACIONAIS E
INTERNACIONAIS

economize 15% 
sobre valor da 
tarifa

INTERIOR PAULISTA

Desconto em seguro 
para casa e carro

VANTAGEM

estuDe com 10%
De Desconto

ENSINO SUPERIOR

De 8% a 12% De 
Desconto nos 

proDutos

LOJAS
CONVENIADAS*

Diárias com 
15% de 

desconto

REDE HOTELEIRA

até 10% de 
desconto na 
hospedagem 

AMÉRICA DO SUL

*Veja a lista no site da Unafisco
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Desconto De até 70% 
na assinatura De 

revistas impressas

INFORMAÇÃO

pós-graDuação e cursos 
De extensão com até 20% 
De aBatimento

EAD e PRESENCIAL

economia de 10% 
na pós-graduação 
on-line

DIREITO

Desconto de 15% 
em pós-graduação 

lato sensu

PRESENCIAL E
A DISTÂNCIA

mensalidade dos 
cursos 10% mais 

barata

MEMÓRIA 




