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EDITORIAL

Todos sabíamos que 2019 seria um ano difí-
cil. Mas não tanto. Dois mil e dezenove foi um 
touro entrando numa loja de porcelana. Foi 
uma verdadeira blitzkrieg, tática de guerra 
muito utilizada pelo exército nazista alemão 
durante a Segunda Guerra Mundial, promo-
vida pelo governo para atacar a imagem do 
servidor público em geral. A Unafisco Nacio-
nal, mesmo assim, manteve-se firme na dire-
ção certa, independentemente do barulho 
contrário aos interesses da Classe.

Conquistamos, por exemplo, vitória no que 
diz respeito à migração do Regime Próprio 
de Previdência Social (RPPS) para o Regime 
de Previdência Complementar (RPC), instituí-
do pela Lei nº 12.618/2012. Obtivemos liminar 
para garantir aos associados a ciência do 
exato valor devido pela União a título de Be-
nefício Especial (BE) calculado no momento 
da adesão ao RPC, bem como estar explíci-
to no termo de opção daqueles que já es-
colheram pela mudança de regime. Ou seja, 
a atuação da Unafisco provocou decisões e 
entendimentos jurídicos positivos aos seus as-
sociados, aumentando a segurança jurídica 
dos que migraram para o RPC.

Mantivemos ainda, por exemplo, um bem- 
sucedido trabalho de valorização dos Audi-
tores Fiscais da Receita como referencial do 
País no debate dentro do campo econômi-
co/tributário, a exemplo da ideia, hoje conso-
lidada na opinião pública, com a primordial 
contribuição dos estudos técnicos da Unafis-
co, dos malefícios ao sistema causados pela 
concessão dos eternos Refis, privilegiando os 
sonegadores de tributos em detrimento dos 
contribuintes que se comportam dentro das 
regras do jogo; das discussões em torno da 
Medida Provisória (MP) nº 899/2019, que prevê 
o instituto da transação tributária, com apre-
sentação de sete emendas pela Unafisco; da 
participação da entidade no 4º Congresso 
Luso-Brasileiro, no qual foram discutidos di-

versos temas, dentre os quais destacamos as 
novas relações entre fisco-contribuinte e os 
debates em torno da simplificação e da Re-
forma Tributária; e, por fim, das discussões re-
lativas às PEC 45/2019 e 110/2019 que tratam 
da Reforma Tributária, com destaque às seis 
emendas apresentadas pela entidade à PEC 
45/2019, que abordam a correção monetária 
anual da tabela do Imposto de Renda da Pes-
soa Física; da composição do comitê gestor 
do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços previsto 
na PEC em substituição aos impostos sobre o 
consumo atualmente vigentes); da retirada 
da necessidade de lei complementar para 
instituir o imposto sobre grandes fortunas; da 
previsão de tributação de embarcações e 
aeronaves; da restrição dos parâmetros para 
a concessão do Simples Nacional; e da pre-
visão de que as leis que criem, ampliem ou 
modifiquem anistias, remissões ou moratórias 
tributárias sejam de iniciativa exclusiva do 
presidente da República. Além destas emen-
das, a Unafisco vem defendendo, nos diversos 
fóruns de debates públicos, o fim da isenção 
dos lucros e dividendos, um privilégio fiscal 
que tem potencial de arrecadação anual de 
aproximadamente 54 bilhões de reais.

Entretanto, as maiores lutas realizadas pela 
entidade neste ano foram as que ocorreram 
durante os oito meses de tramitação da Re-
forma da Previdência (PEC 6/2019) na Câma-
ra e no Senado, com o objetivo de barrar e 
corrigir as injustiças que afetam os servidores. 

Histórico contra Reforma da Previdência. 
Nos meses que antecederam a votação da 
reforma nas duas Casas, o presidente da 
Unafisco, Auditor Fiscal Mauro Silva, e o se-
cretário-geral da entidade, Auditor Fiscal Luiz 
Gonçalves Bomtempo, participaram de uma 
série de audiências promovidas pela Comis-
são de Direitos Humanos e Legislação Parti-
cipativa (CDH) e Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado; e pela 

Juntos somos força e resistência em prol da Classe
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Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (CCJC) da Câmara, com a finali-
dade de debater caminhos para uma Previ-
dência mais justa e equilibrada e apresentar 
dados das notas técnicas produzidas pela 
entidade. A Unafisco também promoveu pa-
lestras sobre o tema, lançou campanha de 
TV sobre pontos críticos da PEC 6/2019 e apre-
sentou emendas à proposta nas duas Casas.

Em uma das audiências, o presidente 
Mauro também fez duras críticas à drástica 
redução das pensões por morte e por inca-
pacidade, pedágio de 100% sobre o tempo 
que faltar para ter direito à aposentadoria in-
tegral, idade mínima para se aposentar, mu-
dança das alíquotas de contribuição previ-
denciária, instituição por lei de contribuição 
extraordinária para servidores federais se o 
regime próprio demonstrar déficit atuarial e 
redução do abono de permanência.

Nas várias audiências que participou, 
Mauro ressaltou que o governo não debateu 
com a sociedade a reforma e que falhou em 
não combater a sonegação, “que é de 27% 
do que é arrecadado”. Segundo ele, antes 
de fazer a Reforma da Previdência seria pre-
ciso combater a corrupção e a sonegação 
e parar de lançar um Refis atrás do outro, 
além de combater fraudes que podem virar 
recursos para os cofres públicos. Ele disse ain-
da que há R$ 600 bilhões de sonegação por 
ano, destes, R$ 370 bilhões são da União. Ou-
tros R$ 180 bilhões se referem à contribuição 
previdenciária, de acordo com Mauro.

Campanha na mídia. Contra os malefícios 
da reforma, a entidade lançou a campanha 
Previdência sustentável, sim! Massacre de Di-
reitos, não!, composta por três vídeos, que 
foram veiculados no canal GloboNews. O 
primeiro vídeo traz medidas para arrecadar 
o trilhão pretendido pelo governo sem pena-
lizar a sociedade, como reduzir os benefícios 
fiscais de contribuições para a Seguridade 
Social, combater as fraudes previdenciárias 
e não conceder mais Refis. 

Capitalização. A cereja do bolo na Refor-
ma da Previdência pretendida pelo ministro 
da Economia Paulo Guedes era promover a 
alteração do regime solidário de previdên-
cia pública pelo regime de capitalização in-
dividual, nos moldes do que foi desenhado 
no Chile nos anos 80, durante a ditadura de 
Pinochet. O lucro absurdo dos bancos com 
a capitalização financeira, prevista no texto 
inicial da PEC 6/2019, foi o tema do segundo 
vídeo, sendo que a Nota Técnica nº 13/2019 
publicada pela Unafisco, que demonstra um 
faturamento médio anual aos bancos de R$ 
388 bilhões com a capitalização da Previdên-
cia, foi fundamental para enterrar, pelo me-
nos por hora, este tema.

No terceiro vídeo desta campanha, a enti-
dade rechaça o discurso de que os servidores 
públicos têm privilégios. Para comprovar isso, 
são apresentados exemplos de um funcioná-
rio público e um trabalhador do setor privado, 
ambos com salário mensal de R$ 15.000, mas 
com descontos diferentes. De forma didática, 
é mostrado que o servidor tem desconto de 
11% da Previdência deduzido integralmente 
do salário todos os meses, equivalente a R$ 
1.650. Em contrapartida, o trabalhador da 
iniciativa privada, com o mesmo salário, só 
pode ter o desconto até alcançar o teto má-
ximo da Previdência, de R$ 5.839,45.

A Unafisco também lançou vídeo, em par-
ceria com o Sindifisco Nacional, para alertar 
a população sobre a drástica redução do 
valor da pensão por morte com a Reforma 
da Previdência. O filme adverte que, nas 
eleições futuras, milhões de brasileiros, que 
se tornarem pensionistas, vão lembrar quais 
foram os parlamentares que os prejudicaram. 
Este vídeo foi exibido no canal GloboNews e 
na TV Globo, no DF. Todos os vídeos estão dis-
poníveis no canal da Unafisco no YouTube.

Contratação de renomado jurista para 
elaboração de parecer. A entidade contra-
tou recentemente o renomado jurista dr. Ingo 
Sarlet para elaboração de parecer sobre 
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as disposições constantes na EC 103/19 (Re-

forma da Previdência) que trazem prejuízos 

aos associados, tais como majoração da alí-

quota previdenciária, previsão de aplicação 

de alíquotas extraordinárias nos proventos 

recebidos pelos aposentados e pensionistas, 

regras de transição e de pensão por morte, 

entre outros pontos. O jurista possui vasto cur-

rículo: é desembargador aposentado do Tri-

bunal de Justiça do Rio Grande do Sul, dou-

tor em direito pela Universidade de Munique, 

na Alemanha, e atualmente é professor de 

Direito Constitucional na Escola Superior da 

Magistratura do Rio Grande do Sul, professor 

titular da PUC/RS na graduação, mestrado e 

doutorado.

Neste 2020 está prevista uma nova blitzkrieg 

do atual governo com a Reforma Administra-

tiva. O ministro da economia Paulo Guedes 

já flertou com a edição de um novo AI-5 em 

caso de protestos contra a aludida reforma. 

Em outras palavras, o que se desenha é o Es-

tado mínimo na proteção social com Estado 

máximo no encarceramento e na repressão, 

como bem pontuou Loïc Wacquant na obra 

As Prisões da Miséria. Com ela, a proposta de 

reduzir o tamanho e o papel do Estado, tan-

to na economia quanto na proteção social, 

trazendo como consequência claros e sérios 

prejuízos na prestação do serviço público à 

sociedade. Daí convocamos você, nosso as-

sociado, a permanecer lado a lado com a 

Unafisco Nacional, para que juntos possamos 

lutar pela nossa Classe, pelos nossos direitos, 

porque de mãos dadas agindo em bloco, so-

mos força e resistência. Assim, haverá espe-

rança, assim haverá respeito. Contamos com 

você! Feliz 2020.
DIRETORIA
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A regra do jogo político derrubou Marcos 
Cintra do cargo de secretário da Receita Fe-
deral, logo após a apresentação do que seria 
a criação de um novo tributo similar à CPMF, 
como todos se lembram. Volta e meia a Clas-
se vem sendo atacada em vários flancos, seja 
por agressões verbais vindas dos ministros do 
STF e do TCU, Gilmar Mendes e Bruno Dan-
tas, respectivamente, seja por depreciações 
abertas vindas do próprio ministro da Econo-
mia, seja por pontos específicos das reformas 
de iniciativa do governo federal.

Daí ser imensa a expectativa sobre o se-
cretário especial da Receita Federal, o Audi-
tor Fiscal José Barroso Tostes Neto. Não ape-
nas por agora ocupar o cargo, mas também 
por ser um Auditor reconhecidamente qua-
lificado para o enorme desafio. Tudo o que 
a Classe deseja é que o novo secretário se 
mantenha com os dois pés no chão, toman-
do todas as decisões de modo técnico, pas-
sando longe das indicações políticas, que 
são altamente destrutivas para o bom funcio-
namento do órgão.

Muito mais do que isso, a Unafisco Nacio-
nal deseja que Tostes Neto obtenha êxito na 
missão de reconstruir a Receita Federal no 
seu aspecto interno, que se encontra alta-
mente devastado após o descumprimento 
parcial do acordo salarial assinado em 2016, 
o qual previa uma pauta não remuneratória 
que seria de vital importância ter sido inte-
gralmente implementada, além da pauta 
remuneratória que modificou a percepção 
dos vencimentos pelos Auditores Fiscais com 
a criação do Bônus de Eficiência, cuja re-
gulamentação patina até hoje, por diversas 
razões, o que gera enorme frustação para a 
Classe. Assim, espera-se que Tostes coloque 
na sua pauta como prioridade a tão sonha-
da Lei Orgânica do Fisco (LOF) e a regula-
mentação do Bônus de Eficiência, providên-
cias que darão a segurança necessária para 
uma eficiente, segura e republicana atuação 
dos Auditores Fiscais, tanto na seara tributária 
quanto na aduaneira.

Juntos na Reforma Tributária. Ninguém faz 
nada sozinho. Gênios solitários do tipo Leo-
nardo da Vinci ficaram nos tempos mais an-

tigos do passado. Os desafios do século 21 
devem ser superados em conjunto. Se o tema 
da Reforma Tributária está na pauta nacio-
nal, os Auditores Fiscais devem ser ouvidos e 
participar ativamente desta reforma, devem 
produzir materiais técnicos, apresentar pro-
postas, porque no País quem tem a experti-
se, o know-how em relação à matéria são os 
Auditores Fiscais, evidentemente. Neste que-
sito, o diálogo da administração com as en-
tidades ganha valor extraordinário, visto que 
por meio das entidades converge um turbi-
lhão de contribuições preciosas vindas de 
Auditores Fiscais de todas as regiões do Brasil. 
Portanto, o excelente quadro técnico de Au-
ditores Fiscais no País deve ocupar papel de 
proeminência neste importantíssimo debate 
nacional. Mantenhamos viva a esperança, 
para que a Classe consiga, mais uma vez, su-
perar todos os obstáculos que surjam contra 
o órgão e os Auditores Fiscais. 

Que o secretário José Barroso Tostes Neto 
tenha o discernimento de que incentivar in-
gerências políticas nada republicanas será 
o primeiro passo para o desmonte do órgão. 
Em contrapartida, a valorização do trabalho 
técnico, coletivo e impessoal, a união e a 
confiança, invariavelmente produzem frutos 
perenes.

Breve histórico do secretário. O Auditor Fis-
cal aposentado José Tostes Neto atuou na Re-
ceita Federal de 1982 a 2011. No decorrer des-
te período, ocupou cargos de chefia como 
superintendente regional e coordenador de 
Administração Aduaneira. De 2011 a 2015, foi 
secretário da Fazenda do Estado do Pará. 

É especialista em Gestão Fiscal do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e 
assessor credenciado pelo Fundo Monetário 
Internacional (FMI) para a Metodologia de 
Diagnóstico e Avaliação das Administrações 
Tributárias. 

Tostes é graduado em Administração de 
Empresas pela Universidade da Amazônia e 
em Engenharia Mecânica pela Universida-
de Federal do Pará, além de ser mestre em 
Fazenda Pública e Administração Tributária 
(Madrid, Espanha).

Expectativa é que novo secretário da Receita 
preserve perfil técnico e valorize a Classe
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A Unafisco Nacional realizou um trabalho 
intenso e ininterrupto durante os oito meses de 
tramitação da Reforma da Previdência (PEC 
6/2019) na Câmara e no Senado para barrar 
e tentar corrigir as injustiças que afetam os ser-
vidores. Apesar de toda luta, em 22/10, o tex-
to-base foi aprovado no Senado Federal em 
segundo turno, por 60 votos a 19, com redução 
de benefícios e duras regras de acesso à apo-
sentadoria e pensões. A promulgação (Emen-
da Constitucional 103) ocorreu em 12/11. 

A Unafisco estudou por meses toda a trami-
tação da reforma previdenciária e proporá as 
medidas jurídicas pertinentes em relação aos 
pontos que encontrou viabilidade jurídica, sem 
prejuízos de atuação, como amicus curiae.  

Os pontos de maior relevância para justifi-
car medidas judiciais, em razão de violação 
de princípios constitucionais, identificados 
pelo Departamento Jurídico da entidade são: 
majoração na alíquota previdenciária (11% 
para 14%) e possibilidade de alíquota extraor-
dinária, regras de transição e pensão por mor-
te extremamente gravosas, bem como a pre-
judicial nova forma de cálculo das prestações 
previdenciárias.

A Unafisco inclusive irá contratar escritórios 
de advocacia com amplo conhecimento no 
assunto, bem como pareceristas com experti-

se no âmbito econômico (ava-
liação do cálculo atuarial que 
embasa a Reforma da Previ-
dência) e jurídico para emba-
sar as medidas judiciais (mais 
informações nesta notícia).

Atuação da Unafisco. Nos 
meses que antecederam a vo-
tação da reforma nas duas Ca-
sas, o presidente da Unafisco, 
Auditor Fiscal Mauro Silva, e o 
secretário-geral da entidade, 
Auditor Fiscal Luiz Gonçalves 
Bomtempo, participaram de 
uma série de audiências pro-
movida pela Comissão de Di-
reitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH) e Comissão 
de Constituição, Justiça e Ci-
dadania (CCJ) do Senado; e 
pela Comissão de Constituição 

e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara, 
com a finalidade de debater caminhos para 
uma Previdência justa e equilibrada e apre-
sentar dados das notas técnicas produzidas 
pela entidade. A Unafisco também promoveu 
palestras sobre o tema, lançou campanha de 
TV sobre pontos críticos da PEC 6/2019 e apre-
sentou emendas à proposta nas duas Casas.

Em agosto, Mauro destacou, durante audi-
ências da CDH e CCJ do Senado, que o go-
verno “pesou a mão” contra os servidores na 
Reforma da Previdência em relação ao Regi-
me Próprio de Previdência Social (RPPS), sem a 
menor necessidade. Isso porque dados do Tri-
bunal de Contas da União (TCU) mostram que 
não há nenhuma explosão do déficit do RPPS 
em relação ao PIB. “Pelo contrário, haveria 
uma queda com tendência de estabilização, 
até zerar esse déficit”, disse.

Em uma das audiências, o presidente da 
Unafisco destacou a previsão de uma lei 
complementar, inserida no texto-base da 
PEC 6/2019, que pode extinguir o RPPS. No 
trabalho parlamentar na Câmara, os direto-
res da Unafisco chegaram a questionar de-
putados líderes de bancada sobre a lei, mas 
eles justificaram que ela foi feita para municí-
pios e não para a União. Mauro também fez 
duras críticas à drástica redução continua 

PROMULGADA PELO CONGRESSO

Unafisco irá à justiça contra pontos nocivos
da Reforma da Previdencia
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das pensões por morte e por incapacidade, 
pedágio de 100% sobre o tempo que faltar 
para ter direito à aposentadoria integral, ida-
de mínima para se aposentar, mudança das 
alíquotas de contribuição previdenciária, ins-
tituição por lei de contribuição extraordiná-
ria para servidores federais se o regime pró-
prio demonstrar déficit atuarial e redução do 
abono de permanência.

O presidente da Unafisco também cobrou 
do Senado o cumprimento do seu papel de 
casa revisora, pedindo a supressão para pa-
rágrafos do texto-base da reforma sem pre-
cisar devolver para aprovação na Câmara, 
durante audiência pública na Casa. O presi-
dente da Unafisco citou inclusive a nota infor-
mativa 4370, do consultor legislativo Gilberto 
Guerzoni, de 19 de agosto, indicando que 
dispositivo suprimido no Senado não retorna 
à Câmara por absoluta desnecessidade. “En-
tão aquilo que foi suprimido aqui no Senado 
não tem necessidade de voltar porque sim-
plesmente já desapareceu a condição de ser 
promulgado”, ressaltou.

Nas várias audiências que participou, 
Mauro ressaltou que o governo não debateu 
com a sociedade a reforma e que falhou em 
não combater a sonegação, “que é de 27% 
do que é arrecadado”. Segundo ele, antes de 
fazer a Reforma da Previdência seria preciso 
combater a corrupção e parar de lançar um 
Refis atrás do outro, além de combater frau-
des que podem virar recursos para os cofres 
públicos. Ele disse ainda que há R$ 600 bi-
lhões de sonegação por ano, destes R$ 370 
bilhões são da União. Outros R$ 180 bilhões 
se referem à contribuição previdenciária, de 
acordo com Mauro.

O secretário-geral da Unafisco, Luiz Bom-
tempo, participou de reunião, em junho, com 
o relator da PEC 6/2019, o deputado federal Sa-
muel Moreira (PSDB/SP), em Brasília, para discu-
tir pontos importantes da reforma que afetam 
os servidores. Ele aproveitou a oportunidade 
para entregar ao relator e outros deputados 
a Nota Técnica nº 12, intitulada Estimativa do 
tamanho do mercado (faturamento) para as 
instituições financeiras num regime de capita-
lização financeira para a Previdência.

O trabalho da Unafisco para impedir a im-
plementação do regime de capitalização 
financeira não se resumiu à publicação de 
notas técnicas, como a nº 13, intitulada O Con-
troverso Sistema de Capitalização Financeira, 
que apresenta a questão da PEC 6/2019 pela 
perspectiva do trabalhador. Mauro alertou 

muitas vezes que o sistema de capitalização fi-
nanceira, apresentado na reforma previdenci-
ária, sem a contribuição do empregador, era 
totalmente inviável. “Sem empregador e com 
instituição financeira, [o sistema previdenciá-
rio] é um fracasso, é condenar o trabalhador a 
viver na miséria”, enfatizou.

Mauro ressaltou também, em palestras e de-
bates, que o texto da proposta da PEC 6/2019 
previa reduções que ultrapassam 50% na pen-
são por morte com a imposição de cotas fami-
liares e da aposentadoria por incapacidade 
permanente, conforme comprova a Nota Téc-
nica 14/2019, da Unafisco Nacional.

Campanha na mídia. Contra os malefícios 
da reforma, a entidade também lançou a 
campanha Previdência sustentável, sim! Mas-
sacre de Direitos, não!, composta por três víde-
os, que foram veiculados no canal GloboNews. 
O primeiro vídeo traz medidas para arrecadar 
o trilhão pretendido pelo governo sem pena-
lizar a sociedade, como reduzir os benefícios 
fiscais de contribuições para a Seguridade 
Social, combater as fraudes previdenciárias e 
não conceder mais Refis.

O lucro absurdo dos bancos com a capi-
talização financeira, prevista no texto inicial 
da PEC 6/2019, foi o tema do segundo vídeo. 
A peça explica que, se a iniciativa fosse apro-
vada com esse teor, além das instituições fi-
nanceiras ganharem 2% no momento da ar-
recadação sobre o valor da contribuição, 
faturariam mais 2% da taxa de administração, 
que incidiria anualmente sobre o patrimônio 
acumulado pelos trabalhadores.

É ainda mencionada análise retirada de 
estudo da Unafisco, a qual aponta que, ape-
nas no primeiro ano, os bancos alcançariam 
faturamento de R$ 490 milhões.

Secretário-geral da Unafisco, Luiz Bomtempo (à esq.), entrega 
nota técnica da entidade ao relator da PEC 6/2019
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No terceiro vídeo desta campanha, a en-
tidade rechaça o discurso de que os servido-
res públicos têm privilégios. Para comprovar 
isso, são apresentados exemplos de um fun-
cionário público e um trabalhador do setor 
privado com salário mensal de R$ 15.000, mas 
com descontos diferentes. De forma didáti-
ca, é mostrado que o servidor tem descon-
to de 11% da Previdência deduzido integral-
mente do salário todos os meses, equivalente 
a R$ 1.650. Em contrapartida, o trabalhador 
da iniciativa privada, com o mesmo salário, 
só pode ter o desconto até alcançar o teto 
máximo da Previdência, de R$ 5.839,45.

A Unafisco também lançou um vídeo, em 
parceria com o Sindifisco Nacional, para aler-
tar a população sobre a drástica redução do 
valor da pensão por morte com a Reforma 
da Previdência. O filme adverte que, nas elei-
ções futuras, milhões de brasileiros, que se tor-
narem pensionistas, vão lembrar quais foram 
os parlamentares que os prejudicaram. Este 
vídeo foi exibido no canal GloboNews e na 
TV Globo, no DF. Todos os vídeos estão dispo-
níveis no canal da Unafisco no YouTube.

Repercussão na imprensa. Diversas vezes, a 
Unafisco Nacional pautou a imprensa em rela-
ção à Reforma da Previdência. Em março de 
2019, artigo do presidente Mauro Silva, então 
diretor de Defesa Profissional e Assuntos Técni-
cos da entidade, foi publicado na íntegra pelo 
Estadão. No texto As alternativas de Guedes 
para seu trilhão de reais, Mauro defendeu a 
existência de fontes socialmente mais justas 
para o ministro da Economia alcançar a meta 
de economizar R$ 1 trilhão em dez anos, o valor 
pretendido inicialmente com as alterações na 
Previdência, sem a necessidade de promover 
um massacre dos direitos dos trabalhadores. 
Uma delas é combater duramente a sonega-
ção das contribuições da Seguridade Social.

Em entrevista à Rádio Metrópoles, em ju-
nho de 2019, o presidente da Unafisco voltou 
a dizer que o governo federal poderia equi-
librar as contas públicas sem cortar direitos e 
que o Brasil não iria quebrar se a PEC 6/2019 
não fosse aprovada.

Na CPIPREV. O trabalho realizado pela 
Unafisco Nacional em torno da reforma pre-
videnciária vem de longa data. Em 2017, a 
entidade contribuiu nas discussões acerca do 
tema no âmbito da Comissão Parlamentar de 
Inquérito da Previdência (CPIPREV).

Antes e durante o período de atuação da 
CPI, a Unafisco contatou o presidente, senador 

Paulo Paim (PT/RS), e o então relator, ex-senador 
Hélio José (Pros/DF), que gentilmente abriram 
espaço para as considerações da entidade.

Em audiências públicas da referida comis-
são, a Unafisco comprovou que o critério dé-
ficit/superávit, utilizado pelo governo, não era 
válido para avaliação da sustentabilidade de 
um sistema previdenciário. Ela defendeu o mo-
delo de capitalização referencial para o Regi-
me Próprio de Previdência Social (RPPS), bem 
como ressaltou os desafios estruturais para o 
combate à sonegação, entre outros pontos.

Mais um momento importante foi quando a 
Unafisco entregou ao presidente e ao relator 
da comissão notas técnicas elaboradas pela 
entidade em contraponto à reforma, além de 
dois textos de projetos de lei que, mais tarde, 
pela relevância para o País, foram endossa-
dos pela CPIPREV no relatório final, apresen-
tado em outubro de 2017.

Até o fechamento deste boletim, o PLS 
423/2017 e o PLS 425/2017 tramitavam no Se-
nado Federal. O primeiro prevê cadeia para 
o sonegador, com penas equiparadas às do 
crime de corrupção (2 a 12 anos), havendo 
redução da pena com o pagamento, e não 
mais a extinção da punibilidade com o paga-
mento (ou mero parcelamento) das dívidas 
tributárias. Mais avançado no Congresso, o 
PLS 425 visa limitar a obtenção dos benefícios 
fiscais, principalmente dos parcelamentos es-
peciais (Refis), para empresas que de fato ne-
cessitem desses estímulos, para que voltem a 
produzir e a pagar seus impostos.

Seminário sobre previdência no setor pú-
blico. A Unafisco Nacional também parti-
cipou, em 8/10, do seminário A previdência 
no setor público: demandas e desafios, para 
discutir os reflexos da reforma previdenciária 
neste segmento. O evento foi realizado, em 
Brasília, pela Associação Nacional dos Parti-
cipantes de Fundos de Pensão (Anapar), com 
apoio da Unafisco e outras entidades.

Na mesa de abertura, o diretor-adjunto de 
Comunicação Social da Unafisco Nacional, 
Auditor Fiscal Virgilio Fordelone Neto, falou 
sobre diversas iniciativas da entidade a fim 
de amenizar os efeitos negativos da Reforma 
da Previdência, principalmente contra os ser-
vidores. Segundo o diretor, a reforma promo-
veu quebra da segurança jurídica. Isto por-
que, ao ingressar no funcionalismo público, é 
oferecido ao servidor determinado contrato 
de trabalho, com direitos que não foram res-
peitados e, agora, são chamados continua 
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pelo governo de privilégios.
Neste ponto, Virgilio mencionou ações da 

Unafisco na mídia com objetivo de conscien-
tizar a sociedade a respeito dos malefícios da 
reforma. Em combate ao discurso falacioso 
de que os servidores públicos são privilegia-
dos, citou o vídeo acerca do tema que inte-
grou a campanha Previdência sustentável, 
sim! Massacre de Direitos, não!, promovida 
pela entidade e veiculada no canal Globo-
News. O diretor da Unafisco comentou tam-
bém do vídeo lançado em parceria com o 
Sindifisco Nacional para alertar sobre a drás-
tica redução do valor da pensão por morte, 
com a aprovação da proposta.

Virgilio ainda lembrou do trabalho desen-

volvido pela Unafisco com objetivo de con-
trapor os argumentos do governo a favor da 
capitalização financeira na reforma, ao co-
mentar sobre a Nota Técnica 12/2019 da en-
tidade. O texto inicial da PEC 6/2019 previa 
tal regime de capitalização, ponto posterior-
mente retirado da matéria, ainda durante a 
tramitação do texto na Câmara dos Deputa-
dos. “Isso geraria, em 70 anos, um lucro de R$ 
388 bilhões para os bancos, o que é bom para 
os banqueiros e ruim para os trabalhadores, 
porque é mais um sistema de transferência e 
concentração de renda.”

No que diz respeito à previdência comple-

mentar, ele recordou os eventos promovidos 
pela Unafisco a fim de esclarecer para os 
associados questões relacionadas ao tema, 
quando estava vigente o prazo de migra-
ção do Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS) para o Regime de Previdência Com-
plementar (RPC).

O diretor da Unafisco ressaltou o pionei-
rismo da entidade ao contratar parecer do 
renomado jurista Gilson Dipp sobre a não in-
cidência de contribuição previdenciária no 
Benefício Especial (BE), previsto no RPC. Con-
forme Virgilio, este parecer alicerçou aná-
lises da Gerência Jurídica da Funpresp-Exe, 
da Advocacia-Geral da União e Solução de 
Consulta da Receita Federal. Nisto, falou da 

vitória da Unafis-
co ao obter limi-
nar que obriga 
a União a fazer 
constar expressa-
mente o valor do 
BE calculado no 
momento de ade-
são ao RPC, inclu-
sive para aqueles 
que já optaram 
pela migração 
entre os regimes. 
“Até coloquei 
essa questão por-
que a PEC Para-
lela da Reforma 
da Previdência, a 
133/2019, que está 
no Senado, tem o 
artigo 14 que pre-
vê a reabertura 
do prazo para mi-

grar para o RPC. Então, esta decisão é impor-
tante.”

O seminário contou com palestras do ex- 
ministro da Previdência, Ricardo Berzoini; e 
do subsecretário de Previdência Comple-
mentar da Secretaria Especial de Previdên-
cia e Trabalho do Ministério da Economia, 
Paulo Fontoura Valle; que trataram dos im-
pactos da Reforma da Previdência no setor 
público. Para falar sobre os desafios da pre-
vidência complementar participou o dire-
tor presidente da Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Público Federal, 
Ricardo Pena.
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Diretor-adjunto de Comunicação da Unafisco, Virgílio Fordelone Neto (1º à esq.), 
durante seminário em Brasília sobre previdência no setor público 
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UNAFISCO CONTRATA RENOMADO JURISTA 
PARA ELABORAÇÃO DE PARECER

A Unafisco Nacional contratou o dr. Ingo 
Sarlet para elaboração de parecer sobre as 
disposições constantes na Emenda Consti-
tucional 103/19, da Reforma da Previdência, 
que trazem prejuízos aos associados, tais 
como majoração da alíquota previdenciá-
ria, previsão de aplicação de alíquotas ex-
traordinárias, regras de transição e de pen-
são por morte, dentre outros pontos.

O dr. Ingo Sarlet tem um vasto currículo: é 
desembargador aposentado do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul, doutor em di-
reito pela Universidade de Munique/Alema-
nha, atualmente é professor de direito cons-
titucional na Escola Superior da Magistratura 
do Rio Grande do Sul, professor titular da 
PUC/RS na graduação, mestrado e doutora-
do e ainda é autor de diversas obras e arti-

gos jurídicos, muitos deles na área do Direito 
Constitucional. 

Ressaltamos que o dr. Ingo Sarlet é extrema-
mente respeitado no meio jurídico, de modo 
que os ensinamentos constantes de suas obras 
já foram citados em mais de cem julgados do 
Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive por 
vários ministros que integram o STF atualmente.

A contratação do dr. Ingo Sarlet é de fun-
damental importância para instruir tanto as 
ações judiciais, que serão propostas pela 
Unafisco Nacional sobre a EC 103/19, quanto 
aquelas que a entidade postule o ingresso 
como amicus curiae.

Por fim, informamos os associados que a 
entidade está ultimando os detalhes da con-
tratação dos escritórios de advocacia que 
patrocinarão as ações judiciais sobre a Re-
forma da Previdência, que serão propostas 
pela Unafisco Nacional no início deste ano. 
Assim que houver novidades, informaremos 
os associados. 

Vitória da Unafisco sobre Benefício Especial é fruto
de atuações contundentes da entidade

MIGRAÇÃO RPPS PARA RPC

A Unafisco Nacional conquistou uma im-
portante vitória no que diz respeito à mi-
gração do Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS) para o Regime de Previdência 
Complementar (RPC), instituído pela Lei nº 
12.618/2012. A entidade obteve liminar ga-
rantindo que conste expressamente o exato 
valor do Benefício Especial (BE) calculado 
no momento da adesão ao RPC, bem como 
esteja explícito no termo de opção daqueles 
que já escolheram pela mudança de regime.

A decisão, que se refere ao Mandado de 
Segurança impetrado pela entidade na Jus-
tiça Federal de Brasília, em 2018, foi da 1ª 
Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião (TRF1), que aceitou a fundamentação 
do recurso de agravo de instrumento inter-
posto pela Unafisco contra a União. A referi-
da turma do TRF1 afastou os argumentos do 
Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária 
do Distrito Federal, o qual havia indeferido o 
pedido de liminar da entidade, ao asseverar 
que não há previsão legal para que o valor 

do BE seja informado no momento da opção 
ou migração.

Outras providências em relação ao tema. 
Antes desta relevante conquista em favor dos 
associados, a Unafisco, vanguardista no as-
sunto, atuou decisivamente em outros mo-
mentos fundamentais para esclarecer pontos 
relativos ao Benefício Especial.

O primeiro foi quando solicitou parecer do 
ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, 
Gilson Dipp, acerca do tema. O renomado 
jurista apresentou, em fevereiro de 2018, suas 
considerações alicerçadas, inclusive, em en-
tendimentos do Supremo Tribunal Federal 
(STF) sobre a questão.

Depois, o parecer feito a pedido da Unafis-
co teve diversos pontos incorporados no pa-
recer da Gerência Jurídica da Funpresp-Exe, 
de maio de 2018, que trata do Benefício Es-
pecial. Posteriormente, o documento foi en-
viado para análise da Advocacia- 
Geral da União (AGU). continua 
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Outro momento memorável foi durante a 
leitura deste parecer da AGU sobre o supra-
citado texto da Funpresp-Exe, no qual pode-
mos constatar que há influência dos argu-
mentos do parecer do ex-ministro Gilson Dipp. 
Na análise, a AGU enfatiza que o documento, 
que menciona e se coaduna com o parecer 
da Unafisco, é “extremamente consistente e 
bem fundamentado, cujas principais teses 
estão amparadas em ampla legislação, juris-
prudência e doutrina.”

Em seu parecer, a AGU esclarece pontos 
relevantes sobre a migração entre os regi-
mes de previdência. Salienta que a adesão 
ao RPC gera o direito adquirido ao Benefício 
Especial, direito esse que passa a integrar o 
patrimônio jurídico do servidor. Desse modo, 
as regras e condições previstas para conces-
são e pagamento não podem ser alteradas 
unilateralmente pela União, sequer por meio 
de emenda constitucional. Ressalta também 
que não deve incidir contribuição previden-
ciária sobre o BE.

Vale destacar que a Unafisco ainda fez 
consulta ao então Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão, que atualmente faz 
parte da estrutura do Ministério da Econo-
mia, sobre aspectos da migração, que de-
pois integraram o referido parecer da AGU. 
Além disso, a entidade também consultou a 
Receita Federal sobre a incidência da contri-
buição previdenciária no Benefício Especial, 
cuja decorrência foi a edição da Solução de 
Consulta Cosit nº 42, publicada em 14 de fe-
vereiro de 2019, por meio da qual reiterou-se 
o entendimento da não incidência de con-
tribuição previdenciária sobre o benefício 
especial, conclusão lastreada nos pareceres 
da AGU e da Gerência Jurídica da Funpresp- 
Exe, que foram influenciados pelo parecer do 
ilustre jurista Gilson Dipp.

Em resumo, a atuação da Unafisco neste 
tema provocou decisões e entendimentos ju-
rídicos positivos aos seus associados, aumen-
tando a segurança jurídica dos que migraram 
para o RPC. Destacamos ainda que a Una-
fisco alterou seu Estatuto recentemente para 
incluir a Diretoria de Assuntos de Previdência 
Complementar, por entender ser um tema re-
levante e que merece especial atenção no 
sentido de acompanhar e atuar de forma 
permanente no tema, que é muito caro aos 

Auditores Fiscais participantes do Regime de 
Previdência Complementar.

UNAFISCO SE REÚNE COM COGEP/RFB PARA
TRATAR DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL

O presidente da Unafisco, Auditor Fiscal 
Mauro Silva, o diretor de Assuntos Jurídicos, 
Auditor Fiscal Carlos Rafael da Silva, e o ad-
vogado da entidade, Marcelo Bayeh, se 
reuniram com o Auditor Fiscal Paulo Faria 
Marques, coordenador-geral de Gestão de 
Pessoas da Receita Federal do Brasil (Cogep/
RFB), e demais servidores do órgão para tra-
tar do cumprimento da referida liminar obti-
da pela Unafisco relacionada ao Benefício 
Especial, deferida, por unanimidade, pela 
1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região (agravo de instrumento nº 1019181-
72.2018.4.01.0000).  

O Auditor Fiscal Paulo Marques informou 
que recebeu o ofício enviado pela Unafisco 
Nacional em setembro/2019, com cópia da 
decisão judicial e rol de associados constan-
tes da listagem inicial da ação e que não te-
ria dado cumprimento por não ter recebido, 
até aquele momento, o parecer de força exe-
cutória da Advocacia-Geral da União (AGU).

Os representantes da Unafisco destaca-
ram que entendem que o caso não se en-
quadra na hipótese prevista no art. 4º do de-
creto 2.839/98 e, consequentemente, que a 
decisão judicial já deveria ter sido cumprida.

O coordenador-geral de Gestão de Pesso-
as da Receita Federal informou que a liminar 
não é de difícil operação, que contataria o 
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advogado da União responsável pelo acom-
panhamento da demanda para obter mais 
informações sobre o cumprimento e que, em 
paralelo, já verificaria quais são os associados 
que fizeram a migração para o RPC, para que 
pudesse fazer a apuração especial interna e 
fornecer a eles o valor do respectivo Benefí-
cio Especial, nos termos da decisão judicial.

Ainda, o Auditor Fiscal Paulo Faria Marques 
se comprometeu a transmitir um novo posi-
cionamento para a entidade até o início do 
mês de novembro/2019 sobre o cumprimento 
e também a respeito da forma pela qual os 
interessados teriam ciência dos seus respecti-
vos valores de Benefício Especial.

A Diretoria de Assuntos Jurídicos da Unafis-
co informa que continua acompanhando de 
perto o cumprimento da decisão judicial e po-
sicionará os associados sobre as novidades do 
caso e das eventuais medidas judicias que se-
jam adotadas, em caso de descumprimento. 

Esclarecemos que a referida ação bene-
ficia aqueles que eram associados à entida-
de no momento da respectiva propositura 
(18/5/2018) e, para aqueles que se associaram 
após esta data, a Diretoria de Assuntos Jurídi-
cos avaliará a propositura de nova demanda.

Por fim, informamos que a PEC Paralela 
(133/2019), em tramitação na Câmara dos 
Deputados até o fechamento deste boletim, 
contém previsão, em seu artigo 14, para re-
abertura do prazo de migração para o RPC 
pelo período de seis meses, contados da pu-
blicação da emenda.

Histórico. A 1ª Turma do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1) deu provimento 
ao recurso de agravo de instrumento inter-
posto pela Unafisco Nacional, concedendo 
a supracitada liminar. 

A adesão ao RPC decorre da opção pela 
migração do Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS) e também alcança aqueles que 
já optaram, conforme é assegurado no art. 
40, §16º da Constituição Federal (CF) para 
aqueles servidores ingressados até 4/2/2013.

O Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judi-

ciária do Distrito Federal havia indeferido o 
pedido de liminar formulado pela entidade, 
em síntese, sob o fundamento de que não 
existe previsão legal para que no momento 
da opção ou migração fosse informado o va-
lor do Benefício Especial (BE).

A 1ª Turma do TRF1 afastou a fundamenta-
ção do magistrado de primeiro grau arguin-
do que “a aplicação do princípio da mora-
lidade exige tal conduta da Administração, 
não sendo o princípio da legalidade funda-
mento suficiente a afastar, em desfavor do 
segurado, o seu direito à informação.”

O desembargador federal relator do acór-
dão, Wilson Alves de Souza, asseverou ainda 
em sua decisão que “vislumbra-se, assim, 
uma razoabilidade no pedido da Agravan-
te, eis que a migração de regime do servidor 
dar-se-á em caráter irrevogável, razão pela 
qual deverão estar evidenciados, quando da 
adesão, não só os fatores genéricos utilizados 
para o cálculo do benefício, muitas vezes de 
alcance abstrato para os segurados, mas 
também os valores efetivos devidos naquela 
data, sendo ressaltado que tais valores so-
frerão correção monetária, até o pedido de 
aposentadoria.”

A Unafisco impetrou Mandado de Seguran-
ça, no qual foi proferida a decisão em questão 
em grau recursal, devido ao fato de a admi-
nistração pública não estar fazendo constar 
de forma explícita no termo de opção o valor 
exato do Benefício Especial, o que daria maior 
segurança sobre a vinculação desta ao valor 
do BE, conforme prevê a Lei 12.618/2012.

Estabeleceu o legislador no âmbito do RPC, 
por meio da Lei 12.618/2012, que os servidores 
que optarem pela migração do RPPS para o 
RPC terão direito a proventos de aposentado-
ria que serão composto por duas parcelas: a) 
a primeira, pelo teto do regime geral (INSS) a 
ser paga pelo RPPS; b) a segunda, relativa ao 
benefício especial, proporcional ao tempo de 
contribuição ao RPPS, correspondente à dife-
rença entre a média de 80% das remunerações 
para aquele regime e a parcela básica, corrigi-
das pelo IPCA, a ser paga pela União.
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Unafisco emplaca sete emendas à MP da transação 
tributária

FORTALECIMENTO DA CLASSE

O governo publicou em 17/10 a Medida 
Provisória (MP) 899/2019, que estabelece re-
quisitos e condições para que a União e os 
devedores, ou as partes adversas, realizem 
transação resolutiva de litígio, nos termos do 
art. 171 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 
1966 — Código Tributário Nacional (CTN).

Embora a matéria afete diretamente a 
competência da Receita Federal, o Fisco foi 
surpreendido com o anúncio da assinatura 
da medida sem que os Auditores Fiscais ou 
seus dirigentes fossem consultados a respeito 
do encaminhamento de um assunto de ex-
trema relevância, com o poder de impactar 
de maneira profunda e irreversível o papel fis-
calizatório e arrecadatório do órgão. Por isso, 
a Unafisco Nacional apresentou emendas a 
fim de alterar o texto da MP, em prol do for-
talecimento da Classe e da Receita (relação 
das emendas nesta notícia).

A referida medida encerra dois proble-
mas, um na forma e outro no conteúdo.  Sua 
elaboração, ignorando por completo o que 
pensa um dos órgãos mais técnicos e eficien-
tes do Estado, teve a força de confirmar a 
crise institucional pela qual passa a Receita 
Federal, vilipendiada por forças poderosas 
externas e ignorada pelo próprio governo na 
formulação de assuntos tributários.

E o teor da MP camufla uma pauta-bom-

ba de alta radioatividade para a capacida-
de arrecadatória do País. À primeira vista, o 
material de divulgação do governo sobre a 
medida, denominado “Contribuinte Legal”, 
passa a republicana impressão de que ela 
será uma facilitadora dos conflitos fiscais. No 
entanto, esse argumento não resiste a uma 
análise mais crítica. O “novo paradigma” 
que o governo vende está longe de ser uma 
alternativa “fiscalmente justa”. A matéria cria 
mecanismos para perenizar os parcelamen-
tos especiais de débitos fiscais (Refis) que 
sempre beneficiaram, em grande medida, os 
maiores e mais lucrativos contribuintes.

A apresentação do governo, que divulga 
o projeto, prevê novo cenário para a transa-
ção tributária. Mas que “novo cenário” é esse 
se nem a premissa a respeito da capacidade 
contributiva está explicitada?  Na modalidade 
“transação na cobrança dívida ativa”, o argu-
mento é de que o crédito é irrecuperável. Sen-
do assim, não há capacidade contributiva.  
Na transação no contencioso tributário, defini-
da a situação de controvérsia jurídica, não se 
poderia distinguir por capacidade contributi-
va — o que impediria, por exemplo, os ban-
cos de participar. Todos que possuíssem litígios 
análogos, em certo aspecto, seriam classifica-
dos de igual modo. Em outras palavras, seria 
a consolidação do princípio da capacidade 
contributiva às avessas no sistema tributário 
brasileiro, de maneira similar ao que ocorreu 
nos diversos Refis já implantados.

As dúvidas sobre a transação propos-
ta pela MP são muitas. Por exemplo, é le-
gal existir uma delegação para o ministro 
da Economia definir os casos de transação, 
como aparece na Medida Provisória?  Sem 
que haja alguma baliza ao poder adminis-
trativo do ministro da Economia nesse caso, 
estaremos diante de uma discricionariedade 
que beira a arbitrariedade. Sem falar que a 
subjetividade é total na definição de litígios 
tributários ou aduaneiros que versem sobre 
relevante e disseminada controvérsia jurídi-
ca. Muitos defendem que a estrita legalida-
de tributária impede isso.

Presidente e secretário-geral da Unafisco, Mauro Silva e Luiz 
Bomtempo (ambos à esq. no sentido horário), sensibilizam 
parlamentares sobre os temas relacionados às emendas
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A medida provisória não aponta em que 
tipo de juízo ou tribunal, judicial ou adminis-
trativo deve estar localizada a controvérsia 
jurídica. Pode ser no Carf, tribunais estaduais, 
TRFs, STJ, STF ou outra instância recursal.

A expressão “disseminada” pode e deve 
ser mais bem definida. Em quantos e quais 
juízos ou tribunais, deve ser demonstrada a 
existência da controvérsia?  Em cada tribu-
nal deve existir a controvérsia? Se um tribunal 
vem decidindo uniformemente, não teremos 
uma controvérsia naquele tribunal?

A transação tributária com critérios defini-
dos e celebrada pelo Auditor Fiscal da Recei-
ta Federal pode ser admitida? Ou devemos 
simplesmente lutar pela rejeição da ideia? Se 
for admitida, quais os contornos do instituto?

Contribuição da Unafisco no debate. A 
Unafisco Nacional apresenta alguns esclareci-
mentos basilares que constaram da Ação Civil 
Pública 5028173-30.2018.4.03.6100 que foi pro-
tocolizada contra a edição do Programa de 
Regularização Tributária Rural (PRR), um pro-
grama de parcelamento especial destinado 
especificamente a empresários do agronegó-
cio, sem impedir que os casos de dolo pudes-
sem ser beneficiados pelo programa, em ofen-
sa ao art. 180 do Código Tributário Nacional.

A transação tributária encon-
tra disciplina no art. 171 do CTN:

 “A lei pode facultar, nas 
condições que estabeleça, 
aos sujeitos ativo e passivo da 
obrigação tributária celebrar 
transação que, mediante con-
cessões mútuas, importe em determinação 
de litígio e consequente extinção de crédito 
tributário.”

Segundo o doutor em Direito Tributário, 
Hugo de Brito Machado, a transação é “(...) 
um acordo que se caracteriza pela ocorrên-
cia de concessões mútuas.”

Nesse quesito, o Poder Público concede 
três benefícios: (1) moratória, possibilitando o 
parcelamento do débito; (2) remissão de juros; 
(3) anistia, com o perdão integral das multas 
devidas. O contribuinte, por outro lado, deve 

confessar seus débitos, de maneira irrevogá-
vel e irretratável e desistir dos recursos admi-
nistrativos e processos judiciais em curso.

A moratória é o prolongamento do prazo 
para o pagamento do débito, que já pos-
sui disciplina legal na Lei Complementar 
104/2001 e no art. 155-A do Código Tributá-
rio Nacional. A remissão dos juros é o perdão 
dos juros de mora. E a anistia, de acordo 
com o jurista Paulo de Barros de Carvalho, 
é o perdão da falta cometida pelo infrator 
de deveres tributários e também quer dizer o 
perdão da penalidade a ele imposta por ter 
infringido mandamento legal. Tem, como se 
vê, duas acepções: a de perdão pelo ilícito 
e a de perdão da multa. Mas para tanto é 
preciso observar o art. 180 l e II do Código Tri-
butário Nacional sobre os casos configurados 
de crimes, que não podem receber anistias.

E, voltan-
do para a 
MP 899, ob-
s e r v a m o s 
que não há 
v e d a ç ã o 
para situa-
ções envol-
vendo dolo, 
permit indo 

que estas sejam 
incluídas nas hi-
póteses de tran-
sação na fase 
do contencioso 
administrativo.

Por fim, des-
tacamos que 
num cenário 
como o atual, 
no qual o go-
verno não dis-

Concessão do sujeito passivo
(contribuinte ou responsável)

- Confessar débitos
- Desis�r dos recursos
   administra�vos e processos judiciais

Concessão do sujeito a	vo
(União)

- Moratória (parcelamento)
- Anis�a (perdão das multas)
- Remissão de juros (perdão de juros)

As anis	as não podem ser concedi-
das em casos de crimes ou contra-
venções, bem como em casos em 

que haja dolo, fraude ou simulação 
(art. 180, CTN)

As multas de 150%, 225% e 
outras que envolvam essas 

situações não podem ser 
anis	adas

transação

Concessões mútuas
(art. 171, CTN)

Poder Público x sujeito passivo

continua 
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põe de uma base parlamentar sólida e bem 
coordenada, enviar ao Congresso Nacio-
nal qualquer medida que envolva a Recei-
ta Federal é uma temeridade. Certamente 
um número expressivo de parlamentares — 
muitos dos quais representam os interesses 
de grandes contribuintes ou por serem eles 
próprios grandes empresários —, ávidos por 
Refis e por vantagens tributárias, irão propor 
mudanças com risco de total desvirtuamen-
to do conteúdo, a exemplo do que vem nos 
últimos tempos ocorrendo nas votações de 
outras matérias de interesse do Fisco.

 SETE EMENDAS SÃO APRESENTADAS 
 PELA UNAFISCO 

Pelo fortalecimento da Classe e da Re-
ceita, a Unafisco Nacional apresentou, em 
23/10, sete emendas para alterar o texto da 
MP 899/2019. Até o fechamento desta edição, 
a medida, em tramitação no Congresso Na-
cional, aguardava instalação de comissão 
mista de senadores e deputados, responsá-
vel por analisar o texto do Executivo e realizar 
audiências públicas, antes da votação.

A estratégia da Unafisco foi bem-sucedida 
devido, entre outros fatores, ao empenho do 
presidente da entidade, Auditor Fiscal Mauro 
Silva, e do secretário-geral, Auditor Fiscal Luiz 
Bomtempo, que com o assessor parlamentar 
da Unafisco, Adalberto Valentim, abordaram 
incessantemente parlamentares para sensibili-
zá-los sobre os temas relacionados às emendas.

Os representantes da Unafisco estiveram 
com a senadora Zenaide Maia (Pros/RN) e 
sua assessoria, composta por Thiago Maciel 
Pinheiro Barros, Anderson de Almeida Frei-
tas e André Barreto Medeiros (a senadora 
apresentou sete emendas da Unafisco, que 
ganharam os números de 98 a 104). Zenaide 
Maia, que se manifestou para ser titular da 
comissão mista, solicitou à Unafisco indica-
ção de especialistas para as audiências pú-
blicas promovidas pela comissão.

Da mesma forma, a Unafisco Nacional tam-
bém apresentou as emendas a outros parla-
mentares, como ao deputado Coronel Tadeu 
(PSL/SP), que protocolou as sete emendas da 

Unafisco (números de 85 a 91). Já o deputa-
do Celso Sabino (PSDB/PA) apresentou duas 
emendas da entidade (números 168 e 172); e 
o deputado Dr. Leonardo (Solidariedade/MT) 
protocolou duas emendas (números 197 e 202).

 NO SENADO FEDERAL 

Emendas protocoladas pela senadora
Zenaide Maia (Pros/RN)

Emenda 98. Ela tem o objetivo de delimi-
tar as competências da Secretaria Especial 
da Receita Federal e da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional para a celebração de 
acordo de transação. A emenda se justifica 
porque a atual redação da MP dá margem a 
uma interpretação equivocada de que cré-
ditos não inscritos em dívida ativa da União 
— os créditos tributários administrados pela 
Secretaria Especial da Receita Federal — se-
jam objeto de transação por parte da Procu-
radoria-Geral da Fazenda Nacional.

Emenda 99. Com esta emenda, a finalida-
de é limitar o crédito tributário sujeito à tran-
sação, vedando que as multas aplicadas em 
virtude de fraude ou obstaculização da fis-
calização  por parte do contribuinte possam 
ser objeto de transação e ter os seus valores 
reduzidos. A aplicação das multas tem finali-
dade sancionatória e visa coibir o contribuin-
te de reincidir no cometimento do ato ilícito.

Emenda 100. Esta emenda tem o objetivo 
de nivelar as competências atribuídas pela 
MP 899/2019 à Secretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional, para celebração da transa-
ção tributária. É essencial que se mantenham 
as prerrogativas das autoridades tributárias 
para que tenham autonomia para celebra-
ção de acordos de transação daqueles crédi-
tos que se encontram sob sua administração.

Emenda 101. A finalidade desta emenda é 
definir expressamente quais créditos poderão 
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continua 

ser objeto de transação tributária. Com isso, 
ficam estabelecidos os limites ao poder das 
autoridades administrativas quando da pro-
positura de acordo transnacional. A proposi-
tura ou não de acordo de transação tributá-
ria fica a critério da autoridade tributária que 
avaliará a oportunidade e a conveniência 
de referido ato.

Emenda 102. Ela propõe vedar ao con-
tribuinte que rejeitou acordo transnacional  
que seja oferecida, em momento posterior, 
nova proposta com as mesmas condições ou 
condições mais vantajosas daquela por ele 
rejeitada. A alteração se justifica porque um 
dos principais objetivos da transação tributá-
ria é a redução dos prazos de discussão do 
crédito tributário.

Emenda 103. Visa estabelecer que a con-
cessão de incentivo ou benefício de natureza 
tributária,  que implique em renúncia, deverá 
ser acompanhada  de estimativa orçamen-
tária-financeira e da demonstração de que 
a renúncia foi considerada estimativa de re-
ceita de lei orçamentária, não afetando as 
metas de resultados fiscais.

Emenda 104.  A emenda tem o objetivo de 
permitir que as propostas de transação inclu-
am o encargo legal acrescido aos débitos 
inscritos em dívida ativa da União, desde que 
ocorra uma equivalência entre o percentual 
de redução aplicado às multas e juros e ao 
encargo legal. Isso se justifica pelo grave qua-
dro fiscal e pela imperiosidade na adoção da 
possibilidade de transação com a finalida-
de de incremento de receitas aos cofres da 
União com a implementação dessa medida.

 

 NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Emendas protocoladas pelo deputado 
Coronel Tadeu (PSL/SP)

Emenda 85. Esta emenda tem o objetivo 
de nivelar as competências atribuídas pela 

MP 899/2019 à Secretaria Especial da Recei-
ta Federal do Brasil e à Procuradoria-Ge-
ral da Fazenda Nacional, para celebração 
da transação tributária. É essencial que se 
mantenham as prerrogativas das autorida-
des tributárias para que tenham autonomia 
para celebração de acordos de transação 
daqueles créditos que se encontram sob sua 
administração.

Emenda 86. A emenda tem o objetivo de 
permitir que as propostas de transação inclu-
am o encargo legal acrescido aos débitos 
inscritos em dívida ativa da União, desde que 
ocorra uma equivalência entre o percentual 
de redução aplicado às multas e juros e ao 
encargo legal. Isso se justifica pelo grave qua-
dro fiscal e pela imperiosidade na adoção da 
possibilidade de transação com a finalidade 
de incremento de receitas aos cofres da União 
com a implementação dessa medida.

Emenda 87. Com esta emenda, a finalida-
de é limitar o crédito tributário sujeito à tran-
sação, vedando que as multas aplicadas em 
virtude de fraude ou obstaculização da fis-
calização por parte do contribuinte possam 
ser objeto de transação e ter os seus valores 
reduzidos. A aplicação das multas tem finali-
dade sancionatória e visa coibir o contribuin-
te de reincidir no cometimento do ato ilícito.

Emenda 88. Ela tem o objetivo de delimi-
tar as competências da Secretaria Especial 
da Receita Federal e da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional para a celebração de 
acordo de transação. A emenda se justifica 
porque a atual redação da MP dá margem a 
uma interpretação equivocada de que cré-
ditos não inscritos em dívida ativa da União 
— os créditos tributários administrados pela 
Secretaria Especial da Receita Federal — se-
jam objeto de transação por parte da Procu-
radoria-Geral da Fazenda Nacional.

Emenda 89. A finalidade desta emenda é 
definir expressamente quais créditos pode-
rão ser objeto de transação tributária. Com 
isso, ficam estabelecidos os limites ao poder 
das autoridades administrativas quando da 
propositura de acordo transnacio-
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nal. A propositura ou não de acordo de tran-
sação tributária fica a critério da autoridade 
tributária que avaliará a oportunidade e a 
conveniência de referido ato.

Emenda 90. Visa estabelecer que a con-
cessão de incentivo ou benefício de natureza 
tributária que implique em renúncia deverá 
ser acompanhada de estimativa orçamen-
tária-financeira e da demonstração de que 
a renúncia foi considerada estimativa de re-
ceita de lei orçamentária, não afetando as 
metas de resultados fiscais.

Emenda 91. Ela propõe vedar ao contri-
buinte que rejeitou acordo transnacional que 
seja oferecida, em momento posterior, nova 
proposta com as mesmas condições ou con-
dições mais vantajosas daquela por ele rejei-
tada. A alteração se justifica porque um dos 
principais objetivos da transação tributária é 
a redução dos prazos de discussão do crédi-
to tributário.

Emendas protocoladas pelo deputado 
Celso Sabino (PSDB/PA)

Emenda 168. Ela tem o objetivo de delimi-
tar as competências da Secretaria Especial 
da Receita Federal e da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional para a celebração de 
acordo de transação. A emenda se justifica 
porque a atual redação da MP dá margem a 
uma interpretação equivocada de que cré-
ditos não inscritos em dívida ativa da União 
— os créditos tributários administrados pela 
Secretaria Especial da Receita Federal — se-
jam objeto de transação por parte da Procu-
radoria-Geral da Fazenda Nacional.

Emenda 172. A emenda tem o objetivo de 
permitir que as propostas de transação inclu-
am o encargo legal acrescido aos débitos 
inscritos em dívida ativa da União, desde que 
ocorra uma equivalência entre o percentual 
de redução aplicado às multas e juros e ao 
encargo legal. Isso se justifica pelo grave qua-
dro fiscal e pela imperiosidade na adoção da 
possibilidade de transação com a finalida-

de de incremento de receitas aos cofres da 
União com a implementação dessa medida.

Emendas protocoladas pelo deputado
Dr. Leonardo (Solidariedade/MT)

Emenda 197. Ela tem o objetivo de delimi-
tar as competências da Secretaria Especial 
da Receita Federal e da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional para a celebração de 
acordo de transação. A emenda se justifica 
porque a atual redação da MP dá margem a 
uma interpretação equivocada de que cré-
ditos não inscritos em dívida ativa da União 
— os créditos tributários administrados pela 
Secretaria Especial da Receita Federal — se-
jam objeto de transação por parte da Procu-
radoria-Geral da Fazenda Nacional.

Emenda 202. A emenda tem o objetivo 
de permitir que as propostas de transação 
incluam o encargo legal acrescido aos débi-
tos inscritos em dívida ativa da União, desde 
que ocorra uma equivalência entre o per-
centual de redução aplicado às multas e ju-
ros e ao encargo legal. Isso se justifica pelo 
grave quadro fiscal e pela imperiosidade na 
adoção da possibilidade de tran-
sação com a finalidade de incre-
mento de receitas aos cofres da 
União com a implementação des-
sa medida.

UNAFISCO DEBATE MP COM ASSOCIADOS
EM REUNIÃO PELA INTERNET

Antes da apresentação das emendas à MP 
899, a Unafisco realizou reunião com associa-
dos pelo software de comunicação Microsoft 
Teams para debater o tema. Os diretores da 
entidade, Auditor Fiscal Mauro Silva (presi-
dente) e Auditor Fiscal Antônio Márcio de 
Oliveira Leão (Defesa Profissional e Assuntos 
Técnicos), falaram sobre pontos importantes 
da medida e como a Unafisco poderia con-
tribuir com emendas para melhorar o texto.

O presidente Mauro disse que a surpresa 
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toda desta MP é que nunca se discutiu tran-
sação tributária com os órgãos mais técni-
cos do Estado e seria necessário mais tempo 
para debater. “Eu já vinha enquadrando a 
transação tributária nos estudos da Unafisco 
como Refis com uma espécie de transação.”

Segundo o diretor Antônio Márcio de Oli-
veira Leão, um ponto importante de discus-
são é o art. 171, do Código Tributário Nacio-
nal (CTN), que fala que a lei irá estabelecer 
as condições para efetivar a transação. Leão 
explicou que a MP vai transferir a questão do 
contencioso para um edital a ser publicado 
pelo Ministério da Economia. “Eu acho que 
isso aí está atravessando o CTN, não é uma 
lei”, disse.

Mauro explicou que o governo tenta com 
a MP criar duas espécies de transações: na 
dívida ativa e no contencioso administrativo. 
Na avaliação do presidente da Unafisco, na 
dívida ativa criaram uma disfuncionalidade 
tremenda e ainda usaram a expressão agres-
siva “exclusivo critério da autoridade fazen-
dária”. Segundo ele, no texto não é definida 
qual é a autoridade, mas por estar na transa-
ção de dívida ativa supõe-se que está que-
rendo dizer que é a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN).  

Leão acrescentou que a MP é muito facul-
tativa, deixa tudo a critério da autoridade 
fazendária e não esclarece quais descontos 
vai envolver. Na opinião do diretor de Defesa 
Profissional e Assuntos Técnicos da Unafisco, a 
delimitação do desconto tem que ser amar-
rada à lei de responsabilidade fiscal, é preci-
so definir o que vai ser objeto de anistia e até 
de remissão e ter previsão orçamentária.

O presidente da Unafisco disse que na MP 
899 há uma desigualdade entre a PGFN e a 
Receita e as coisas precisam ser niveladas. 
Para ele, não tem sentido jurídico ter uma 
transação toda a cargo da PGFN e a Recei-
ta, órgão de igual importância, ficar vincu-

lada à decisão do ministro. “Se a gente for 
trabalhar com emendas tem que propor ao 
ministro da Economia que regulamente as 
duas ou não regulamente nenhuma. Pela im-
portância disso, as duas deveriam ficar vin-
culadas à decisão do ministro”, enfatizou.

A Auditora Fiscal do Ceará, Natália Nobre, 
que estuda há dois anos transação tributá-
ria, apontou que o grande problema inseri-
do na MP é que os contribuintes vão deixar 
de recolher os débitos que têm na Receita 
e esperar a chance de conseguir condições 
melhores na PGFN, porque serão enquadra-
dos nos 70% da dívida ativa, considerada de 
difícil cobrança. “Esses contribuintes vão ter 
essa tendência a passar por todo o processo 
administrativo no âmbito da Receita sem efe-
tuar nenhum recolhimento para, lá na frente, 
obter o benefício da PGFN”, explicou.

Outra questão defendida pela Auditora 
Fiscal é tentar limitar ao máximo as possibi-
lidades de transação e colocar na lei quais 
são os créditos que podem estar sujeitos. 
Com isso, ela acredita que é possível evitar 
que a transação tributária vire um Refis per-
manente.

Natália também considera importante in-
cluir o encargo legal acrescido aos débitos 
em dívida ativa na medida provisória e defi-
nir que seja recolhido em ação de transação. 
Segundo ela, se não fizer isso a tendência é 
o contribuinte buscar a PGFN para conseguir 
os maiores descontos possíveis, se acostumar 
com isso e nunca mais querer pagar multa.

O presidente da Unafisco alertou que é 
preciso pensar em Refis anteriores — e a MP 
não deixa de ser um Refis — porque os des-
contos podem ser diferentes para juros e mul-
tas. Por isso, Mauro afirmou que a redação 
do texto das emendas deveria contemplar 
este ponto. “Se você dá 30% para juros e 50% 
para multa, o encargo legal teria que ser no 
mínimo igual ao maior para o desconto dado 
para juros e multas”, disse Mauro.
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O Auditor Fiscal José Barroso Tostes Neto, 
secretário especial da Receita Federal do 
Brasil, recebeu no dia 24/10 a Unafisco Nacio-
nal em audiência. Participaram da reunião o 
presidente da entidade, Auditor Fiscal Mauro 
Silva, e o secretário-geral, Auditor Fiscal  Luiz 
Bomtempo. Pela Receita Federal, além do se-
cretário especial, participou o Auditor Fiscal 
Marcelo Melo, então subsecretário de Ges-
tão Corporativa.

Considerando a edição da MP 899/2019, 
o assunto que praticamente abriu a reunião 
foi a medida que afeta as competências do 
órgão e recebeu 220 emendas. Mauro Silva 
destacou: “enviar essa MP sem que o gover-
no tenha uma base parlamentar organizada 
e sob controle é o mesmo que enviar um pa-
ciente de peito aberto a uma sala onde te-
nha uma multidão e dizer: ‘podem colocar 
o dedo no coração do paciente. Não preci-

sa nem esterilizar as mãos.’” Enfatizou-se ao 
secretário que a matéria jamais foi discutida 
entre os Auditores Fiscais, e que não há tem-
po de se discutir o assunto por meio de medi-
da provisória. “Apresentamos emendas para 
não ficarmos de mãos atadas diante da con-
fecção de um eventual relatório na discussão 
da Comissão Mista, mas a nossa posição é 
deixar caducar a referida MP. É o melhor ca-
minho diante de um assunto que há 50 anos 
está no CTN para ser regulamentado e que 
não pode ser discutido no rito de uma MP”, 
disse Mauro.

Reestruturação da Receita. Sobre o tema, 
o presidente da Unafisco apresentou precei-
tos essenciais ao órgão, que são necessários 
para qualquer planejamento presente ou 
futuro. Seriam estudos bem fundamentados 
que revelariam a Receita Federal ideal. Os re-
sultados dos estudos apontariam “o número 

UNAFISCO SE REÚNE COM SECRETÁRIO 
ESPECIAL DA RECEITA AUDITOR FISCAL
JOSÉ BARROSO TOSTES NETO

VALORIZAÇÃO DOS AUDITORES
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de servidores, o orçamento, quantos escâne-
res, quantos veículos, quais treinamentos são 
necessários, os comparativos internacionais; 
seriam estudos quase imunes a críticas, de 
tão fundamentados, de tão técnicos, de tão 
comparativos, de tanta base técnica que te-
riam”, disse. O secretário concordou que os 
estudos devem ser feitos. Entretanto, disse 
que condicionar a reestruturação a esses es-
tudos não é possível. Mas entende que a pro-
posta dos estudos é positiva e destacou que 
trabalharia nisso.

Reforma Administrativa e ponto eletrônico. 
Sobre a reforma, o secretário disse que exis-
te uma discussão sendo feita fora da Receita, 
a qual tem conhecimento pela mídia. Ainda 
não tinha um posicionamento do governo 
para que manifestasse algo concreto. A res-
peito do ponto eletrônico, os representantes 
da Unafisco disseram que são contra toda e 
qualquer iniciativa que objetive implementar 
o controle para os Auditores Fiscais. Além do 
quê, tal iniciativa seria contraproducente e 
danosa para o desenvolvimento das atribui-
ções dos Auditores Fiscais. O secretário con-
cordou e disse que trabalharia para que uma 
alternativa fosse viabilizada.

Reforma Tributária. Os diretores da Una-
fisco ressaltaram que não se pode limitar a 
Reforma Tributária somente a um aspecto: 
ao da simplificação dos impostos. Mauro Sil-
va ilustrou a questão da seguinte forma: “um 
paciente chega em um hospital com perna, 
braço e nariz quebrados e ainda por cima 
com suspeita de apendicite. E quando o mé-
dico chega diz ao paciente: ‘nós vamos en-
gessar a sua perna.’ O paciente, por sua vez, 
reclama: ‘mas eu tenho um braço quebrado, 
uma perna quebrada, um nariz quebrado e 
suspeita de apendicite.’ E o médico diz: ‘nós 
vamos engessar a sua perna.’" O paciente in-
siste e o médico continua com a mesma in-
formação. Moral da história: apesar de haver 
vários problemas no sistema tributário brasi-
leiro, só estão tratando, até hoje, da simplifi-
cação. “Não estão tratando de justiça fiscal, 
não estão tratando de ampliar a tributação 
sobre a renda dos ricos, da tributação sobre 
dividendos, de cortar isenções fiscais, de tri-
butar jatinhos, dos impostos sobre grandes 
fortunas.” Nesse ponto, o secretário disse que 
haverá uma proposta do governo que terá a 
análise da Receita Federal tratando de ques-

tões atinentes ao imposto sobre a renda.
O secretário criticou qualquer tipo de pro-

posta que envolva imposto de consumo que 
deixe a União de fora, porque haveria pro-
blema em relação ao federalismo. Segundo 
Tostes, sempre há dificuldade de mexer no 
Imposto de Renda. Por exemplo, quando se 
mexer no IR dos ricos, eles se articularão poli-
ticamente para impedir essas discussões. Por-
tanto, não é um desafio fácil. De todo modo, 
espera-se a proposta do governo.

Decisão TCU. Em relação ao parecer emi-
tido pela Advocacia-Geral da União (AGU) 
para que a Receita forneça dados fiscais si-
gilosos ao Tribunal de Contas da União (TCU). 
Durante a conversa, foi colocado em relevo 
que o referido parecer dá condições bastante 
restritas para o fornecimento de informações 
ao TCU. Só para se ter uma ideia, um dos tre-
chos do documento diz o seguinte: “ao exigir 
o acesso a todos os processos de habilitação 
no Siscomex, sem fazer qualquer ressalva per-
tinente à ocultação da identidade dos sujeitos 
passivos, o TCU acaba por demandar indire-
tamente o conhecimento dos dados fiscais de 
todos os contribuintes que tenham se habilita-
do no sistema (...) o ato impugnado se apre-
senta como inconstitucional, dada a violação, 
posto que indireta, ao direito à intimidade e 
à privacidade dos sujeitos passivos tributários 
identificados nos processos de habilitação.” 
Naquele momento ainda não havia sido emi-
tido parecer da AGU específico para o Man-
dado de Segurança do Sindifisco Nacional ou 
mesmo não havia sido deferida a liminar.

Decisão STF. Na oportunidade, a Unafisco 
Nacional ainda ressaltou a importância de 
derrubar a decisão do STF que afastou dois 
Auditores Fiscais e suspendeu a investigação 
que apurava indícios de irregularidades tribu-
tárias envolvendo 133 nomes, incluindo minis-
tros do Supremo. Tostes afirmou que trataria 
diretamente dessa questão.

Devido à agenda apertada do Auditor Fis-
cal secretário, outros pontos relevantes fica-
ram para serem tratados em outro encontro.

O saldo da audiência foi a construção de 
um diálogo aberto e construtivo com o novo 
mandatário do órgão que é um experiente Au-
ditor Fiscal e, conforme avaliamos na conversa, 
está ciente dos desafios que a crise institucional 
do órgão e a crescente desvalorização do tra-
balho do Auditor Fiscal colocam diante de si.
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A Unafisco Nacional informa que foi proferido 

despacho nos autos do cumprimento de senten-

ça nº 5031995-27.2018.4.03.6100, em trâmite pe-

rante a 10ª Vara Cível Federal de São Paulo, per-

tinente ao 1º lote/grupo de exequentes da GAT, 

integrado somente por associados maiores de 80 

anos de idade, no seguinte sentido:

“Remeta-se o feito à D. Seção de Cálculos Cí-

veis (Contadoria Judicial) para verificar a ade-

quação da(s) conta(s) apresentada(s) e o co-

mando contido na r. sentença/v. acórdão.” (...)

Os autos já foram remetidos à Contadoria Judi-

cial, de modo que a entidade está acompanhan-

do o caso de perto, razão pela qual diligenciará 

em despacho, junto à Contadoria, para fins de re-

querer celeridade na verificação.

Acerca dos cálculos, considerando que a en-
tidade zelou por uma criteriosa análise, avalia-
ção e revisão dos parâmetros, com o objetivo de 
diminuir a possibilidade de erros, acreditamos 
que não haverá qualquer óbice à aprovação 
pela Contadoria.

Em relação ao 2º lote da execução, composto 
por 23 grupos, cujos cumprimentos de sentença 
foram protocolados alguns meses após o ajuiza-
mento do 1º lote/grupo, acreditamos que a sua 
tramitação se dará nos mesmos moldes, ressal-
tando que a entidade está envidando todos os 
esforços para que a tramitação se dê 
da forma mais célere possível. Mante-
remos os associados informados acer-
ca dos próximos trâmites.

Autos remetidos à Contadoria Judicial para verificação 
dos cálculos

EXECUÇÃO DA GAT

A Unafisco Nacional tem um grupo de dis-
cussão no WhatsApp para debater, exclusi-
vamente, o tema da Reforma Administrativa, 
que está na pauta do governo. No aplicativo 
de mensagens instantâneas, os asso-
ciados podem trocar mensagens e 
compartilhar arquivos sobre o tema.

A ideia é que o grupo contribua na 
produção de conhecimento sobre a 
reforma, que pode afetar direitos e 
atribuições dos Auditores Fiscais. Por 
isso, os membros são incentivados a compar-
tilhar ideias, artigos, livros e matérias publica-
das nos veículos de comunicação que tratem 
do assunto.

A moderação do grupo é feita pela Direto-
ria de Defesa Profissional e Assuntos Técnicos 
da Unafisco Nacional. Como não poderia 
deixar de ser, o espaço não aceita mensa-

gens de correntes, piadas, brincadei-
ras, propagandas, discussões políticas 
ou partidárias nem de conteúdos diver-
sos do tema.

Participe, para que juntos possamos 
valorizar o trabalho dos Au-

ditores Fiscais da Receita e, conse-
quentemente, promover o fortaleci-
mento da sociedade brasileira.

Faça parte do Grupo de WhatsApp da Unafisco
para debater Reforma Administrativa

PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO

Jurídico
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A 1ª Turma do TRF3 negou provimento 

ao agravo interno interposto pela União 

na ação visando que a União seja com-

pelida, por ocasião do pagamento dos 

créditos atrasados devidos 

aos associados, a fazer com 

incidência de correção mo-

netária e juros de mora.

Unafisco obtém 
nova vitória

EXERCÍCIOS ANTERIORES

Desde o julgamento do RE nº 612.043 pelo 
STF, com repercussão geral, alguns associa-
dos têm questionado se quem não possui 
domicílio no local da propositura 
de uma ação coletiva poderá se 
beneficiar dos títulos judiciais que 
venham a ser obtidos.

Alcance das ações 
coletivas propostas 
pela Unafisco Nacional 
e novas estratégias

ESCLARECIMENTO 

A Unafisco Nacional, por intermédio 

dos diretores de Assuntos Jurídicos, dili-

genciou perante grandes escritórios de 

advocacia com expertise em 

execuções decorrentes de tí-

tulos de ações coletivas.

Definido escritório 
para patrocínio da 
execução

RAV 8X

Por questões estratégicas do corpo di-

retivo da entidade e dada a relevância 

dessas duas ações judiciais para 

a categoria, tornou-se necessá-

ria e imprescindível a contrata-

ção desse renomado escritório.

Unafisco contrata 
escritório Martorelli 
Advogados para 
atuação

BÔNUS PARIDADE E ANUÊNIOS

 Mais Destaques  
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Em razão do debate nacional sobre Refor-
ma Tributária, a Unafisco Nacional apresen-
tou seis emendas, todas voltadas para a jus-
tiça fiscal, à PEC 45/2019, em tramitação na 
Câmara dos Deputados, perante a Comissão 
Especial responsável pela análise da matéria. 
A estratégia da Unafisco foi bem-sucedida 
devido, principalmente, ao empenho dentro 
e fora do Congresso Nacional do Auditor Fis-

cal Mauro Silva (presidente), do Auditor Fiscal 
Luiz Bomtempo (secretário-geral) e de Adal-
berto Valentim (assessor parlamentar da enti-
dade). Eles abordaram incessantemente de-
putados federais na busca de sensibilizá-los 
com os temas das referidas emendas, elen-
cadas a seguir.

Unafisco apresenta seis emendas à Reforma Tributária
CÂMARA DOS DEPUTADOS

A Unafisco Nacional doou uma indeniza-
ção de R$ 8.850,04 recebida por danos mo-
rais para a Associação de Assistência à Crian-
ça Deficiente (AACD). A entidade recebeu o 
valor de uma ação judicial do site cabresto-
semno.com.br pela publicação de matérias 
que denigrem a Classe dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil. 

Na ação judicial, como medida educati-
va, a Unafisco requereu uma condenação, a 
título de danos morais, para reverter o valor 
a uma entidade filantrópica. O magistrado 
acolheu o pedido, arbitrou a multa e deter-
minou que todos os textos ofensivos fossem 
retirados do site: Quem entra para o serviço 
público deve pensar em oferece [sic] melhor 
de si para o Brasil e não para si próprio e Tra-
balho da PF: cinco auditores fiscais da Recei-
ta Federal estão entre os presos.

No texto intitulado Quem entra para o ser-
viço público deve pensar em oferece [sic] 
melhor de si para o Brasil e não para si pró-
prio, os Auditores Fiscais da Receita são equi-
parados a animais, de modo que tal com-
paração seria ofensiva aos próprios animais, 
conforme trecho a seguir: “Acho que os fis-
cais não chegaram ao nível dos cachorros, 

sem querer ofender os cachorros. Os fiscais 
precisam crescer e ultrapassar o nível cogni-
tivo dos cachorros."

No texto Trabalho da PF: cinco auditores 
fiscais da Receita Federal estão entre os pre-
sos, os Auditores são qualificados como la-
drões, conforme trecho a seguir: “Na Receita 
só Auditor-Fiscal é ladrão...”

Ao proferir a sentença, o magistrado afir-
mou que “as assertivas acima não consti-
tuem crítica à atuação profissional de deter-
minados Auditores. Trata-se de ofensa geral e 
irresponsável a toda uma classe profissional 
evidentemente caracterizadora de ilícito de 
natureza civil. Como é cediço, o livre exercí-
cio do direito à opinião, à crítica, indiscutivel-
mente não afasta o dever de se pronunciar 
de forma respeitosa. O direito de crítica não 
garante, por óbvio, a faculdade de se taxar 
de irracionais ou corruptos todos os integran-
tes de uma determinada classe de servidores 
públicos. Tais fatos, portanto, revelam o ilíci-
to perpetrado pela requerida a resultar no 
dever de reparar os danos extrapatrimoniais 
sofridos pela comunidade dos Auditores da 
Receita.”

Unafisco doa indenização de processo por danos morais 
à AACD

CABRESTO SEM NÓ

Justiça Fiscal
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 EMENDAS DA UNAFISCO NA PEC 45/2019 

Emenda 134. Esta é uma das principais 
emendas da Unafisco. Foi apresentada pelo 
deputado Professor Israel Batista (PV/DF). Em 
linhas gerais, propõe o ajuste anual na ta-
bela do imposto sobre a renda e proventos 
de qualquer natureza. A alteração se justifi-
ca porque existe uma defasagem acumula-
da na tabela do IRPF “que ultrapassa 95%, se 
considerados os dados desde 1996 — ano em 
houve a conversão dos valores de referência 
da tabela para Reais e a supressão da alíquo-
ta de 35%.” Sendo assim, a atualização anual 
atingirá também o imposto sobre a renda de 
pessoas jurídicas, bem como o imposto retido 
na fonte.

Emenda 135. Também protocolada pelo de-
putado Professor Israel Batista (PV/DF). Como 
não poderia deixar de ser, a emenda da Unafis-
co ressalta que “os integrantes do comitê gestor 
nacional do IBS [imposto sobre bens e serviços] 
deverão ser oriundos de carreira típica de Esta-
do, com poderes de fiscalização de tributos.” 
Ou seja: “Ressalta-se que a administração de 
tributos — nesta abrangidas as atividades de 
fiscalização, lançamento, arrecadação, co-
brança etc. — compete, em âmbito federal, à 
Secretaria Especial da Receita Federal, confor-
me disciplinado no Decreto 9.745/2019 e, com 
relação à fiscalização dos tributos federais, a 
atribuição cabe especificamente aos Audito-
res Fiscais da Receita Federal, como previsto no 
artigo 6º da Lei 10.593/2002.”

Emenda 130. Esta foi apresentada pelo 
deputado federal Luis Miranda (DEM/DF). O 
escopo aqui é retirar do texto constitucional 
a necessidade de edição de lei complemen-
tar para regulamentação do imposto sobre 
grandes fortunas. “O Imposto sobre Grandes 
Fortunas deve ser analisado sob a ótica da 
justiça fiscal e não somente sob o ponto de 
vista de seu potencial arrecadatório. A tribu-
tação sobre grandes fortunas seria um meca-
nismo de combate às desigualdades sociais, 

tributando-se aqueles com maior capacida-
de contributiva.”

Emenda 131. Também foi protocolada pelo 
deputado federal Luis Miranda (DEM/DF). O 
objetivo desta emenda é estender a base tri-
butável do imposto sobre propriedade de ve-
ículos automotores, para alcançar aeronaves 
e embarcações. “A tributação destas espé-
cies de veículos tem como fim proporcionar 
maior justiça fiscal ao sistema tributário na-
cional, ao tributar mais aqueles que demons-
tram mais capacidade econômica.”

Emenda 133. Esta foi apresentada pelo de-
putado federal Coronel Tadeu (PSL/SP). Ela pro-
põe restringir o alcance do Simples Nacional, 
para que se beneficiem do regime diferencia-
do apenas micro e pequenas empresas com 
receita bruta anual até mil salários mínimos. 
Tal restrição é imprescindível, porque “atual-
mente, 74% das empresas brasileiras adotam o 
Simples Nacional como regime de tributação, 
o que acarreta consequências negativas à 
economia e à arrecadação do país.”

Emenda 164. Também foi protocolada pelo 
deputado federal Coronel Tadeu (PSL/SP). 
Esta emenda propõe que as leis que criem, 
ampliem ou modifiquem anistias, remissões 
ou moratórias tributárias, sejam de iniciativa 
exclusiva do presidente da República. “A con-
cessão de reiterados benefícios tributários — 
e sem critérios rígidos — acarreta significativa 
perda arrecadatória aos cofres públicos. Os 
parcelamentos especiais — programas de re-
gularização tributária, que envolvem anistia, 
remissão e moratória dos créditos tributários 
— têm se mostrado prejudiciais à arrecada-
ção tributária: a Receita Federal 
estima que de 2008 a 2017, os par-
celamentos especiais acarretaram 
uma renúncia de receita de R$ 176 
bilhões.”

continua 
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Unafisco defende tributo de grandes fortu-
nas pela emenda 130. O Partido Socialismo e 
Liberdade (Psol) ajuizou no Supremo Tribunal 
Federal (STF) uma ação de inconstitucionali-
dade por “flagrante de omissão” pelo Con-
gresso Nacional não ter aprovado uma lei 
complementar prevista na Constituição de 
88, no inciso VII do artigo 153, para instituir o 
imposto sobre grandes fortunas. A Unafisco 
também defende o tributo, mas sem a neces-
sidade de edição de lei complementar.

A entidade apresentou a supracitada 
emenda 130 à PEC 45/2019, da Reforma Tribu-
tária, objetivando retirar do texto constitucio-
nal a necessidade de edição de lei com-
plementar para regulamentação do tributo 
de grandes fortunas.

Para justificar a emenda, a Unafisco apre-
sentou dados coletados entre 2006 e 2014 
que demonstraram que os 10% mais ricos do 
País detêm 50% do total da renda. Outra in-
formação que chama atenção na pesquisa: 
entre o 1% de famílias mais ricas do mundo, 
2,5% encontram-se no Brasil. Com base nis-
so, a entidade entende que a aprovação da 
emenda 130 pode tornar o sistema tributário 
brasileiro mais justo, por meio da efetivação 
do princípio da capacidade contributiva.

“O Imposto sobre Grandes Fortunas deve 
ser analisado sob a ótica da justiça fiscal e não 
somente sob o ponto de vista de seu poten-
cial arrecadatório. A tributação sobre grandes 
fortunas seria um mecanismo de combate às 
desigualdades sociais, tributando-se aqueles 
com maior capacidade contributiva”, diz o 
texto da proposta da emenda 130.

Antes do Psol, o STF já havia rejeitado a 
ação semelhante de autoria do governa-
dor do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), que 
pedia que o tribunal mandasse o Congresso 
criar um imposto sobre grandes fortunas, pre-
visto na Constituição, mas nunca regulamen-
tado. O relator do caso, ministro Alexandre de 
Moraes, havia extinguido monocraticamente 
a ação direta de inconstitucionalidade por 
omissão sem resolução de mérito, mas Dino 
agravou a decisão. O agravo foi negado, por 
unanimidade, confirmando a extinção.

Apresentação de emenda em conjunto 
com outras entidades do Fisco. A Unafisco 
Nacional, o Sindifisco Nacional e outras en-
tidades dos fiscos federal, estadual e muni-
cipal elaboraram texto para disciplinar regi-
me jurídico da administração tributária a fim 
de ser apresentado pelo senador Roberto 
Rocha (PSDB/MA) como emenda à Refor-
ma Tributária, em trâmite no Senado Federal 
(110/2019), além da Câmara dos Deputados 
(PEC 45/2019).   

Ao receber o convite do senador para a 
elaboração de uma emenda, os represen-
tantes dos Auditores Fiscais viram a possibili-

dade de consolidar a importância do papel 
da administração tributária com a inclusão 
de uma emenda no texto da supracitada 
PEC. A proposta das entidades traz a ques-
tão da autonomia da administração tributá-
ria e uma previsão de lei orgânica que trate 
de garantias e prerrogativas especiais para 
os Auditores Fiscais.

O secretário-geral da Unafisco, Auditor 
Fiscal Luiz Bomtempo, representou a entida-
de nas duas reuniões de elaboração do tex-
to, uma no gabinete da liderança do PSDB 
do Senado e outra no Sindifisco Nacional. 
Apesar das especificidades das carreiras en-
volvidas, os dirigentes se esforçaram para o 
amadurecimento de uma proposta única, re-
sultado da expertise e do entendimento dos 
representantes do Fisco de todo o 
País. Após um dia inteiro de tratati-
vas e negociações, a proposta foi 
articulada pelas entidades.
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Especialistas debateram com senadores a 
Reforma Tributária (PEC 110/2019) na primeira 
audiência pública sobre o tema na Comissão 
de Direitos Humanos (CDH) do Senado Federal, 
em 17/9. O secretário-geral da Unafisco Nacio-
nal, Auditor Fiscal Luiz Gonçalves Bomtempo, 
acompanhou o debate sobre a proposta de 
reforma, que teve seu relatório entregue pelo 
senador Roberto Rocha (PSDB/MA) à Comis-
são de Constituição e Justiça (CCJ), em 18/9.

Conduzida pelo presidente da CDH, se-
nador Paulo Paim (PT/RS), a audiência teve 
como convidados o Auditor Fiscal Pedro De-
larue, ex-presidente do Sindifisco Nacional; 
o Auditor Fiscal Carlos Henrique de Oliveira, 
ex-conselheiro do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (Carf); o Auditor Fiscal Marcos 
Assunção, diretor-adjunto de Assuntos Parla-
mentares do Sindifisco Nacional; o vice-presi-
dente da Associação dos Agentes Fiscais de 
Rendas do Estado de São Paulo (Afresp),  José 
Roberto Soares Lobato e o presidente da Fede-
ração Brasileira de Associações de Fiscais de 
Tributos Estaduais (Febrafite),  Juracy Soares.

Pedro Delarue defendeu que o primeiro pon-
to a ser abordado na Reforma Tributária  seja 
o princípio da igualdade tributária, no qual os 
contribuintes que se encontram em condição 
econômica equivalente devem ser tratados 
sem qualquer distinção em razão da sua ocu-
pação profissional. Segundo Delarue, pelas re-
gras atuais,  um trabalhador que ganha men-
salmente R$ 1.904 é contribuinte do Imposto de 
Renda, quem recebe acima de R$ 4.665 é ta-
xado com alíquota de 27,5% e um empresário, 
sócio ou acionista que ganha mais de R$ 1 mi-
lhão é isento do Imposto de Renda. “Como se 
pode admitir uma situação em que uma pes-
soa que ganha R$ 1.904 seja contribuinte do 
Imposto de Renda e uma pessoa que ganhe 

R$ 5 milhões seja isento?", questionou.
O ex-presidente do Sindifisco refutou o ar-

gumento de que a isenção na distribuição de 
lucros e dividendos estimule o investimento 
produtivo. Ele disse que, muito mais do que a 
questão da isenção na distribuição de lucro, 
a situação econômica do País pesa bem mais 
na decisão de investimento. Segundo Delarue, 
dos 19 países emergentes da América Latina, 
só o Brasil isenta lucros e dividendos e todos 
os 33 países que fazem parte da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE) cobram os dois tributos. “No 
mundo, só a Estônia e a Letônia isentam lucros 
e dividendos”, enfatizou.

Delarue sugeriu que o melhor modelo de 
tributação para o Brasil, neste momento, seria 
o sistema de inclusão parcial, adotado pela 
França. Ele propõe a isenção para o  empre-
sário que ganhar até R$ 50 mil e, após isso, 
30% dos lucros continuariam isentos. Os outros 
70% dos lucros cairiam na tabela do Imposto 
de Renda. “Vai entrar como rendimento tribu-
tável e vai ser tributado como rendimento do 
trabalho”, explicou.

O ex-presidente do Sindifisco disse que, ao 
aplicar essa fórmula, na prática 63,3% dos 
declarantes vão continuar isentos de lucros 
e dividendos porque se enquadrariam nessa 
faixa de isenção.  De acordo com ele, vão so-
brar 610 mil declarantes que serão tributados 
e o País vai arrecadar uma receita estimada 
de R$ 50,4 bilhões por ano. “Poderíamos re-
duzir o imposto de renda sobre as pessoas ju-
rídicas de 25% para 17%”, afirmou.

Com isso, Delarue acredita que pode, em 
um mesmo movimento, tributar lucros e dividen-
dos e, na outra ponta, desonerar as empresas 
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e ain-
da corrigir a defasagem da tabela do IR. “Nós 
nunca vamos ter um País desenvolvido se não 
tratarmos essas questões, abrirmos essa ferida e 
fizermos as operações necessárias para que o 
Brasil seja um País mais justo”, enfatizou.

Carlos Henrique de Oliveira. O Auditor Fis-
cal da Receita, Carlos Henrique de Oliveira, 
falou que as grandes bases da tributação do 
Estado sustentam-se em três pilares: renda, 
consumo e trabalho, sendo que o trabalho 
é o maior arrecadador do País e que supe-
ra isoladamente o Imposto de Renda Retido 
na Fonte (IRRF) de pessoas físicas e jurídicas. 
De acordo com Oliveira, o Brasil fez algumas 

Especialistas debatem Reforma Tributária em audiência 
pública

CDH DO SENADO
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escolhas equivocadas ao tributar excessiva-
mente o consumo e reduzir a tributação so-
bre a renda. “A Seguridade Social arrecada 
cerca de R$ 400 bilhões contra R$ 360 bilhões 
de imposto de renda. Arrecada mais que 
qualquer ICMS”, ressaltou.

Oliveira frisou que a tributação sobre a 
folha de pagamento precisa ser analisada 
e não pode ser esquecida porque está to-
talmente interligada com a Reforma da Pre-
vidência. Para o Auditor Fiscal, se largar o 
trabalho como fato gerador da tributação 
previdenciária e criar qualquer outra forma 
de transferência do Tesouro para a segurida-
de social, haverá necessidade de analisar 
uma nova reforma previdenciária nos pró-
ximos anos. “Porque não se esqueçam que 
todo argumento dessa reforma foi déficit, 
transferência de recursos da União para a se-
guridade social”, alertou.

A proposta de Oliveira, com relação à tri-
butação da folha de pagamentos, é a redu-
ção da alíquota regressiva de acordo com o 
número de funcionários. Para empresas que 
tenham de 1 a 500 empregados, a alíquota 
será de 14%; de 501 a 3.000 será de 12%; aci-
ma de 3.000 será de 11%, praticamente a me-
tade do que tem hoje. O Auditor Fiscal tam-
bém sugere uma massa salarial progressiva 
com alíquotas de 11% para empresas com sa-
lário médio que supera sete salários mínimos; 
13% para aquelas com média salarial de três 
a sete mínimos e 15% para as que tiverem mé-
dia de três a cinco salários mínimos. “A com-
binação dos dois fatores mensalmente define 
a alíquota aplicável pela empresa”, explicou.

Segundo Oliveira, o efeito disso é a redução 
média da tributação da folha dos três setores 
da economia que  seria de 35% da carga in-
dividual para grandes indústrias e 33,91% para 
pequenas; de 30,19%, para as grandes empre-
sas do comércio e 38,34% para as pequenas; 
no setor de serviços seria de 36,93%  para as 
grandes e para as pequenas de 33,60%.

Marcos Assunção. O diretor do Sindifisco 
Nacional, Marcos Assunção, disse que é ne-
cessário fazer uma Reforma Tributária pro-
funda e estrutural dos tributos, repartição de 
receitas e forma de cobrança dos impostos. 
Ele afirmou que hoje o País tem uma carga 
tributária extremamente elevada e que não 
dá a resposta que a sociedade espera. “É 
uma preocupação de toda a sociedade bra-
sileira. Sem dúvida alguma, o cidadão tem o 
anseio de um sistema tributário que atenda 
realmente suas necessidades”, ressaltou.

Assunção criticou a quantidade de impostos 
nas esferas federal, estadual e municipal que 
leva à busca por isenções, desonerações e in-

centivos fiscais. De acordo com o diretor do Sin-
difisco, isso acaba gerando mais exceções que 
regras, porque dentro desta complexidade o 
contribuinte ou os grupos econômicos tentam 
achar uma forma de sobreviver nesse meio.

Assunção destacou também  que a carga 
tributária é muito pesada no consumo e o prin-
cipal problema que isso traz é a regressividade 
e injustiça fiscal. “Um trabalhador que recebe 
até um salário mínimo proporcionalmente ele 
recolhe, suporta uma carga tributária no con-
sumo muito maior do que um trabalhador que 
recebe 30 salários mínimos”, explicou.

Outro problema apontado pelo diretor do 
Sindifisco é a complexidade do sistema tributá-
rio brasileiro e a dificuldade que o contribuinte  
tem para cumprir todas as obrigações no País. 
Ele afirmou que atualmente no Brasil o contri-
buinte precisa de 2.000 horas para conseguir 
cumprir suas obrigações.  “A complexidade do 
sistema tributário acaba nos conduzindo para 
outro problema que é o alto contencioso que 
nós temos. Hoje no Brasil o tamanho do nosso 
contencioso é de trilhões de reais”, enfatizou.

José Roberto Soares Lobato. Para o vice- 
presidente da Afresp, José Roberto Soares 
Lobato, todos os desajustes que têm na tribu-
tação de consumo no Brasil acabam de al-
guma maneira se manifestando na questão 
de administração tributária. Segundo ele, o 
maior desajuste vem do próprio design da 
tributação de consumo que tem como prin-
cipal imposto do País o ICMS, que foi modela-
do na década de 60 e traz alguns problemas 
de origem muito graves. “A guerra fiscal no 
Brasil é o que existe de mais desastroso do 
ponto de vista do desempenho de economia 
porque você usa o tributo para gerar benefí-
cios, para transferir recursos, que são recursos 
públicos na mão de empresas privadas e da 
maneira mais desastrosa possível”, criticou.

Na opinião de Lobato, a reforma do con-
sumo passou a ser uma questão central para 
destravar a economia porque a sociedade 
está vivendo um atraso em grande parte por 
conta das disfunções de um sistema tributá-
rio absolutamente anacrônico. “Essa ques-
tão não permite mais que a gente adie, é 
um problema inadiável, nós temos que fazer 
essa reforma da base de consumo sob o ris-
co de nos manter no atraso da economia, de 
prorrogar o atraso e de provocar a questão 
da falência do sistema do modelo federativo 
brasileiro”, afirmou.

Juracy Soares. Já o  presidente da Febrafite, 
Juracy Soares, propôs que exista uma melhor in-
terligação entre o pagamento com cartão de 
crédito e débito e a obrigatoriedade de emitir 
o cupom fiscal correspondente, que  continua 
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O ex-secretário da Receita, Everardo Ma-
ciel, falou ao Valor Econômico sobre as pro-
postas de Reforma Tributária em tramitação 
no Congresso Nacional (PEC 45/2019 na Câ-
mara; e PEC 110/2019 no Senado).

Na entrevista, divulgada em 18/9, ele afirmou 
ser favorável à isenção do Imposto de Renda 
(IR) na distribuição de dividendos. Lembrou 
que a medida foi implementada no período 
em que esteve à frente da Receita (1995/2002). 

De acordo com o jornal, voltar a taxar divi-
dendos, uma das ações estudadas pelo gover-
no federal, seria um erro na visão do tributarista. 
“Hoje estou livre para reinvestir, investir em outro 
negócio ou consumir. Tributando dividendos eu 
reduzo a liberdade econômica”, disse Maciel.

Justiça fiscal. A Unafisco alerta que é de 
extrema relevância combater os privilégios fis-
cais, que favorecem poucos e não garantem 
a sensação de justiça fiscal.

Entre as iniciativas neste sentido, a entidade 
defende o retorno da tributação de dividen-
dos, além da incidência de IR sobre jatinhos 
e grandes fortunas. “Não é que isso arrecade 
significativamente, não é para isso, mas é a 
sensação de justiça fiscal. Onde fica a moral 
do contribuinte quando ele olha que o dono 
de uma lancha não paga imposto?", enfati-
zou o presidente da Unafisco, Auditor Fiscal 
Mauro Silva, durante uma reunião on-line com 
associados a respeito da Reforma Tributária.

Em um seminário sobre o tema em São Paulo/
SP, o presidente Mauro Silva ressaltou outro aspecto 
importante no que diz respeito à isenção de IR na 
distribuição de dividendos: “não tributar dividen-
dos foi um caminho muito ruim para o Brasil”, pois, 
conforme explicou, induziu à pejotização. Isto por-
que, entre outros fatores, microempresas e empre-
sas de pequeno porte, que optam pelo pagamen-
to de impostos via regime tributário Simples, ficam 
isentas no momento da distribuição de lucros.

Mauro Silva também falou sobre o fim da isen-
ção de Imposto de Renda sobre lucros e dividen-

dos durante audiência pública da Comissão de 
Assuntos Econômicos do Senado, em outubro de 
2019.  Na ocasião, o presidente da Unafisco disse 
que há um consenso que o Brasil precisa aumen-
tar a tributação sobre renda, lucro e ga-
nho de capital. Ele ressaltou ainda, entre 
outros pontos, que, se aumentar a tribu-
tação sobre a renda, é possível diminuir 
a tributação sobre bens e serviços para 
não aumentar a carga tributária.

Brasil é exceção, segundo especialistas. Du-
rante audiência pública sobre a Reforma Tributá-
ria (PEC 110/2019), realizada pela Comissão de Di-
reitos Humanos do Senado, o Auditor Fiscal Pedro 
Delarue salientou que, dos 19 países emergentes 
da América Latina, apenas o Brasil isenta dividen-
dos. Ainda de acordo com o ex-presidente do Sin-
difisco Nacional, no mundo, somente Brasil, Estô-
nia e Letônia concedem isenção integral.

Esse ponto foi também abordado pelo técnico 
de pesquisa e planejamento do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea), Rodrigo Orair, 
durante palestra no seminário Desafios para o Pró-
ximo Governo, promovido pela Unafisco Nacional, 
na capital paulista, em 2018. O economista apre-
sentou dados da Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento Econômico (OCDE) a fim 
de mostrar como a questão tributária está sendo 
tratada no âmbito internacional. De acordo com 
ele, há uma tendência de ampliar a tributação da 
renda distribuída do capital e de taxar menos as 
empresas em relação ao IRPJ. 

No mesmo painel desse seminário, o professor 
da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV/SP), Isaías Coelho, afirmou que a maioria dos 
países taxa os lucros quando são apurados, por 
meio do IRPJ, e na distribuição, no IRPF. No entan-
to, o Brasil optou por cobrar imposto no momento 
da apuração do lucro e isentar os dividendos. Ele 
salientou que este modelo tributário gera 
uma percepção de injustiça, sendo uma 
possível alternativa tributar os dividendos 
e reduzir a alíquota do IRPJ, conforme 
também avalia a Unafisco Nacional.

Unafisco rebate ex-secretário Everardo ao defender 
retorno da tributação de dividendos

COMBATE AOS PRIVILÉGIOS FISCAIS

haja uma obrigatoriedade. Ele explicou que 
no Brasil já existe a Transferência Eletrônica de 
Fundos (TEF), mas é pouco utilizada. De acordo 
com ele, só os grandes estabelecimentos utili-
zam o sistema e já poderia avançar para um 
sistema no qual essa fosse uma vinculação obri-
gatória e necessária. “O sistema tributário atual 
não atende aos desafios da nova tecnologia, 

ele não consegue alcançar. A gente precisa 
avançar para um sistema que seja simples, que 
dê segurança jurídica para quem quer operar 
e que possa gerar emprego”, afirmou.

Acesse esta notícia no site da Una-
fisco para assistir aos vídeos com a ín-
tegra das explanações de Pedro De-
larue e Carlos Henrique de Oliveira.
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A Frente Parlamentar Mista em Defesa 
do Serviço Público lançou o livro Re-
forma Administrativa do Governo Fe-

deral: contornos, mitos e alternativas, em 15/10, 
no salão nobre da Câmara dos Deputados. 
Servidores, representantes de entidades que 
fazem parte do Fórum Nacional Permanen-
te de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), 
deputados e o economista Eduardo Moreira 
acompanharam o lançamento do estudo. O 
secretário-geral da Unafisco Nacional, Auditor 
Fiscal Luiz Gonçalves Bomtempo, representou 
a entidade no evento.

No livro, organizado pelo mestre em Eco-
nomia, Bráulio Cerqueira, e pelo doutor em 
Desenvolvimento, José Celso Cardoso, espe-
cialistas apontam equívocos nas bases da 
Reforma Administrativa que têm como foco 
a redução de despesas às custas do enco-
lhimento do Estado e da precarização do 
emprego no setor público.  Os autores utili-
zam números lastreados em estudos oficiais 
de instituições sérias e análises técnicas para 
desmentir os mitos mais frequentes sobre o 
setor público e a economia, que orientam a 
Reforma Administrativa em curso.

Segundo os autores, são esses mitos que 
tomam conta do noticiário e induzem a opi-
nião pública a ter uma postura de hostilidade 
contra o funcionalismo público por acreditar 
que a estabilidade dos servidores é um privi-
légio e que há um descontrole das despesas 
com pessoal da União, entre outros. Ao mes-

mo tempo que apontam os mitos, os espe-
cialistas propõem diretrizes para promoção 
de uma reforma republicana e democrática, 
voltada para um serviço público mais efetivo 
e de melhor qualidade. 

O presidente da Frente Parlamentar, Profes-
sor Israel (PV/DF), falou na abertura do evento 
sobre o papel do Estado no desenvolvimento 
econômico e no combate à desigualdade. Ele 
também enfatizou a necessidade de lutar con-
tra a desinformação para que possa prevalecer 
uma narrativa justa e correta neste momento 
de demonização do serviço público. “Somente 
o Estado é capaz de garantir o acesso a bens 
e serviços às populações mais humildes desse 
País, nos rincões mais distantes”, afirmou.

O deputado ressaltou ainda que o estu-
do técnico lançado pela Frente Parlamentar 
contrapõe pontos de uma análise lançada, à 
época, pelo Banco Mundial que aconselha-
va o Brasil a cortar cargos e salários no fun-
cionalismo público. “Nosso serviço público é 
guardião da memória e das políticas públi-
cas de Estado, e não pode ser vulnerável aos 
ventos políticos”, ressaltou.

O economista Eduardo Moreira ratificou o 
discurso do deputado e completou dizendo 
que o Brasil é um dos países mais desiguais. 
Segundo ele, a única maneira de fazer com 
que as pessoas sigam vivendo nessa situação 
é por meio do uso da violência e da menti-
ra. “Violência e mentira caracterizam perfei-
tamente o que está sendo feito com o servidor 
público brasileiro, que foi colocado no papel 
de vilão, justamente no momento em que o 
País mais precisa dele. Não existe nação forte 
com Estado fraco”, enfatizou.  

A deputada Érika Kokay (PT/DF) disse que 
a desigualdade deve se agravar devido às 
medidas econômicas e fiscais adotadas no 
País, como a que congelou investimentos pú-
blicos por duas décadas. “Tem sido pensado 
um país em que não cabe a sociedade, em 
que se elegem inimigos internos, para justifi-
car sua inoperância. É fundamental lutarmos 
por um serviço público de qualida-
de e um Estado em que nós faça-
mos parte”, disse.

Para ver o estudo na íntegra, aces-
se esta notícia no site da Unafisco.

Unafisco participa de lançamento de estudo sobre 
reforma

FRENTE PARLAMENTAR MISTA
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UNAFISCO EM DEFESA
DA CLASSE E DA RECEITA

A coluna Esplanada, do jornal O Dia, falou 

sobre a notificação extrajudicial enviada pela 

Unafisco Nacional ao ministro Bruno 

Dantas, do Tribunal de Contas da União 

(TCU), pedindo explicações sobre "ata-

ques" à categoria durante o XIV Seminário Ítalo- 

Ibero-Brasileiro, realizado em 15/8, no auditório 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O texto, publicado em 7/9, relatou 

que a entidade pediu para Dantas 

prestar esclarecimentos sobre as de-

clarações ofensivas contra os Auditores.

Auditores Fiscais enviam notificação extrajudicial ao ministro Bruno Dantas 
do TCU por ofensas à categoria

O presidente da Unafisco Nacional, Audi-

tor Fiscal Mauro Silva, disse ao blog do jorna-

lista Bernardo Mello Franco, do site O Globo, 

que estão desmontando os ór-

gãos de combate à corrupção. A 

afirmação de Mauro, em 12/9, foi feita após a 

demissão do secretário especial da Receita 

Federal do Brasil, Marcos Cintra. Antes dele, 

conforme noticiado, o governo  "desmontou 

o Coaf, fritou o diretor da Polícia 

Federal e indicou um aliado para 

a Procuradoria-Geral da República."

Presidente da Unafisco afirma que estão desmontando órgãos de combate à 
corrupção

O Jornal Nacional abordou, na edição de 
13/9, a tentativa de interferência política para 
substituir o Auditor Fiscal da Receita Fe-
deral, José Alex Nóbrega de Oliveira, 
da função de delegado da Alfândega 
do Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. 

Em entrevista ao telejornal, o presi-
dente da Unafisco Nacional, Auditor 
Fiscal Mauro Silva, destacou que não havia 
justificativa técnica para a troca do delega-
do e que seria desastroso, sobretudo consi-

derando o contexto exitoso de apreensões 
de contrabando apresentado pelo porto. Ele 

também afirmou que isso sinalizaria a 
percepção de que os órgãos de com-
bate à corrupção e à lavagem de di-
nheiro estão sendo desmontados.

O JN também demonstrou que a 
substituição de José Alex não faria o 

menor sentido, porque o porto “bateu recor-
de de apreensão de contrabando na história 
do Brasil.”

Mauro Silva diz que não há justificativa técnica para trocar delegado
da Alfândega do Porto de Itaguaí/RJ
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MP 899 eterniza Refis e aprofunda crise na Receita Federal
O site Migalhas publicou um artigo do pre-

sidente da Unafisco Nacional, Mauro 
Silva, sobre como a MP 899/2019, em 
tramitação no Congresso Nacional, 
eterniza o Refis e aprofunda a crise na 
Receita Federal. 

No texto, publicado em 25/10, Mauro alerta 
que a MP cria mecanismos para pe-
renizar os parcelamentos especiais de 
débitos fiscais que sempre beneficia-
ram, em grande maioria, os maiores e 

mais lucrativos contribuintes.

Notícia do site Conjur mostra que os 
Auditores Fiscais da Receita Federal criti-
caram a MP 899/2019 que viabiliza a pos-
sibilidade de acordo entre a União e de-
vedores, sancionada pelo presidente Jair 
Bolsonaro.

A notícia, publicada em 18/11, cita tre-
chos do editorial escrito pelo presidente 
da Unafisco Nacional, Auditor Fiscal Mau-
ro Silva, que diz que os Auditores foram 
surpreendidos pela MP e não foram con-
sultados para elaboração do texto.

Auditores fiscais criticam MP 899 e falam em crise na Receita

O presidente da Unafisco Nacional, Audi-
tor Fiscal Mauro Silva, foi ouvido pela repor-
tagem do site Huffpost Brasil sobre 
o clima de apreensão entre os Au-
ditores Fiscais, após a demissão do 
secretário especial da Receita Federal, Mar-
cos Cintra.

Na notícia, publicada em 13/9, o presiden-
te da Unafisco falou da preocupação dos 

Auditores sobre o nome que iria 
ocupar o lugar de Cintra. Ele des-
tacou que o novo secretário deve-

ria ter um perfil técnico à altura do cargo e 
sem vinculação com grupos políticos.

Presidente Mauro Silva diz que novo secretário da Receita deve ter perfil 
técnico à altura do cargo

A colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha 
de S.Paulo, falou do trabalho parlamentar da 
Unafisco com deputados para 
emplacar uma emenda, cria-
da pela entidade, à Reforma Tributária (PEC 
45/2019), que propõe o reajuste anual da tabe-
la do Imposto de Renda (IR). 

No texto, publicado em 12/9, a colunista ci-
tou a justificativa do projeto, assinado pelo de-

putado federal Professor Israel 
Batista (PV/DF), de que a falta 

de reajuste da tabela de Imposto de Renda da 
Pessoa Física, desde 2015, acarreta aumento na 
carga tributária.

Unafisco coleta assinaturas para emplacar emenda à PEC que propõe reajuste 
anual do IR 
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A Seccional Santos da Unafisco Nacional, 
no litoral sul de São Paulo, reinaugurou a sede 
social com um churrasco. Aproximadamen-
te 80 convidados prestigiaram o evento que 
marcou a ocasião, no dia 6/9.

Pela Diretoria Nacional da Unafisco parti-
ciparam os Auditores Fiscais Mauro Silva (pre-
sidente); Amilton Lemos (primeiro vice-pre-
sidente); Virgilio Fordelone Neto (adjunto de 
Comunicação Social); Edith Benvindo (adjun-
ta de Assuntos de Aposentadoria, Pensões e 
Assistência Social); Nélia Cruvinel Resende 
(Eventos Associativos, Recreativos e Culturais) 
e Carlos Alberto Ramos G. Pacheco (Convê-
nios e Serviços).

Durante a confraternização, o presidente 
Mauro Silva falou a respeito das vantagens 
de ser associado da entidade, destacando 
a atuação da Unafisco em diversas frentes. 
Citou, entre elas, o trabalho parlamentar vol-
tado às demandas da Classe e a presença 
na mídia, com o posicionamento sobre temas 
de interesse e em defesa dos Auditores Fiscais, 
construindo um trabalho de assessoria de im-
prensa importante nos bastidores, como os 
Auditores Fiscais puderam perceber nas de-
fesas promovidas pela imprensa em relação 
aos ataques sofridos pela Receita. 

Ele mencionou ainda os benefícios propor-
cionados pelos convênios, cujas vantagens 
financeiras superam com folga o valor pago 
na mensalidade da Unafisco, além das ações 

judiciais impetradas pela 
Unafisco em favor dos asso-
ciados.

O presidente Mauro tam-
bém comentou sobre a im-
portância de novos Audi-
tores Fiscais ingressarem no 
quadro associativo da Una-
fisco na região, em prol do 
fortalecimento da entidade. 
Nesse sentido, quem já é as-
sociado pode contribuir mui-
to por meio da campanha 
Quanto Mais Amigos, Mais 
Livros. O associado 

convida um Auditor Fiscal para se filiar 
à Unafisco. Caso o Auditor Fiscal se as-
sociar, quem convidou ganha um vale-
presente no valor de R$ 60,00.

Ao usarem a palavra, a presidente e a di-
retora de Administração da Seccional Santos, 
Auditoras Fiscais Maria Regina Godinho de 
Carvalho e Maria Antonieta Figueiredo Rodri-
gues, respectivamente, agradeceram a atual 
diretoria da Unafisco Nacional, bem como a 
gestão anterior presidida pelo Auditor Fiscal 
Kleber Cabral, pela contribuição à reforma 
do espaço. Hoje, Kleber é presidente do Sindi-
fisco Nacional.

Mais presenças. Também participaram do 
encontro, pela direção da Seccional Santos, 
os Auditores Fiscais Ailton Ribeiro (vice-presi-
dente), Nilva Martinez (Finanças e Contabili-
dade) e Maria Cristina Euzébio (Assuntos de 
Aposentadoria, Pensões e Eventos Associati-
vos).

Ainda marcaram presença o conselheiro 
de gestão da Unafisco Nacional, Auditor Fis-
cal Roberto Machado Bueno; o Auditor Fiscal 
Francisco Carlos Serrano, titular da Delegacia 
da Receita Federal do Brasil em Santos; e o 
Auditor Fiscal Walmir Martinez Thomaz, dele-
gado-adjunto da mesma unidade. Pela dele-
gacia local do Sindifisco Nacional estiveram 
presentes os Auditores Fiscais Renato Tavares 
da Silva Filho (presidente) e Flávio Correa Pra-
do (vice-presidente).

Seccional Santos da Unafisco Nacional reinaugura sede
LITORAL PAULISTA
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Perto de 40 convidados tiveram a experi-
ência de caminhar nas roças, degustar frutas 
de época e aprender um pouco mais sobre 
o dia a dia no campo durante o passeio, pro-
movido pela Unafisco Nacional, à fazenda 
histórica e ao sítio, em 28/9, em Itatiba e Jun-
diaí, no interior de São Paulo.

Participaram da excursão os diretores da 
entidade Auditores Fiscais Jorge do Carmo 
Sant’Anna (adjunto de Finanças e Contabilida-
de), Fadel Hollo e Edith Benvindo (diretor e ad-
junta de Assuntos de Aposentadoria, Pensões 

e Assistência Social) e Nélia Cruvinel 
Resende (Eventos Associativos, Recre-
ativos e Culturais).

Os participantes visitaram um sítio, 
em bairro italiano, que produz uvas e 
vinho. Foram acolhidos por uma fa-
mília que mostrou a rotina no campo, 
visitaram uma charmosa adega, pro-
varam vinhos e produtos produzidos 
pela casa, como geleias e licores. O 
grupo também conheceu uma fazen-
da histórica do período cafeeiro, de 
meados de 1810, onde aprenderam 

um pouco mais da história do café e da imi-
gração italiana na região. Eles visitaram ainda 
o Museu do Café, entre outras atrações.

A diretora Edith Benvindo falou que a visita 
ao sítio foi ótima, o acolhimento da família foi 
muito bom e o grupo degustou geleias, licores 
e caponata de berinjela. Os associados tam-
bém puderam caminhar pelas roças, ver pés 
da fruta pitaia, morangos suspensos em estufa 
e goiabas enormes. “O que mais me deixou 
feliz foi os colegas gostarem e pedirem para 
fazermos mais este tipo de passeio”, disse.

Com Unafisco, associados visitam fazenda histórica
do período cafeeiro 

INTERIOR DE SP
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A Representação/RJ da Unafisco promo-
veu, de 13 a 15/9, viagem a Penedo, bairro 
que é uma colônia finlandesa na cidade de 
Itatiaia, no sul do Estado. Os participantes fi-
caram hospedados nos hotéis Pequena Sué-
cia e Vivenda Penedo.

Ao chegarem, os 64 convidados tiveram a 
tarde livre para conhecer a região e almoçar 
em um dos diversos restaurantes locais, que ofe-
recem gastronomia variada, inclusive pratos tí-
picos do país europeu, segundo a diretora da 
Representação/RJ, Auditora Fiscal Soniléa Viei-
ra Leite (Comunicação Social, de Assuntos de 
Aposentadoria, Proventos e Pensões).

Ainda em 13/9, a Representação/RJ orga-
nizou jantar no Hotel Pequena Suécia, anima-

do por um 
c o n j u n t o 
m u s i c a l . 
Já na noite 
de 14/9, a 
ent i dade 
o fe re ce u 
aos parti-
c i p a n t e s 
rodízio de 
fondue em 
um bistrô local, ao som de jazz.

Como Penedo se encontra na região da Ser-
ra da Mantiqueira, os associados também pu-
deram estar em contato com a natureza, pois 
há trilhas, cachoeiras, entre outros atrativos.

Representação da Unafisco organiza viagem à colônia 
finlandesa

PENEDO/RJ
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A Representação/RS da Unafisco Nacional 

promoveu viagem ao Chile. Um grupo de 22 

associados e acompanhantes partiu da ca-

pital gaúcha com destino a este outro país 

latino-americano, em 1º de setembro. Par-

ticipou o presidente da Representação/RS, 

César Urbano Corrêa.

Na programação, visitas à Puerto Montt e 

Puerto Varas, cidades do sul do Chile situa-

das na região de Los Lagos, que faz divisa 

com a Argentina.

O roteiro incluiu navegação pelo Lago Todos 

los Santos, do qual é possível avistar o vulcão 

Osorno, que tem 2.652 metros de altitude e está 

adormecido desde 1869. O passeio de barco foi 

até o vilarejo Peulla, onde os participantes al-

moçaram pratos típicos da localidade.

O grupo também visitou a região da cidade 

de Frutillar, na Patagônia, entre outros pontos 

turísticos chilenos. A viagem terminou em 4/9.

A Representação/AL da Unafisco Nacional 

organizou, em 13/9, Happy Hour para os as-

sociados da região. O local escolhido para 

o encontro foi o Nalu Restaurante & Chope-

ria, situado na orla da Praia de Jatiúca, em 

Maceió. Aproximadamente 30 associados 

e acompanhantes marcaram presença na 

confraternização.

Os representantes da Unafisco na localida-

de, Auditores Fiscais Domiciano de Oliveira 

Neto e Ivaldo Helvio Pinto Rêgo, falaram para 

os presentes sobre os benefícios proporciona-

dos pela entidade, por meio dos convênios, 

ações judiciais, eventos regionais e de âmbi-

to nacional, entre outras iniciativas.

Ivaldo disse que a Representação/AL rece-

beu elogios dos convidados pela realização 

do happy hour. “Tivemos uma tarde alegre 

entre amigos como desejávamos. Uma exce-

lente  integração entre todos participantes.”

Representação/RS da 
Unafisco promove tour pelo 
Chile

Representação da Unafisco 
realiza happy hour à beira-
mar

DIVISA COM ARGENTINA CAPITAL ALAGOANA
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O ministro do Tribunal de Contas da União 
(TCU), Bruno Dantas, postou, em 2/10, em 
suas redes sociais, um comentário por meio 
do qual classificou a reação promovida pela 
Unafisco em relação a suas falas depreciati-
vas à Classe dos Auditores Fiscais da Receita 
como corporativa e grotesca. Eis as palavras 
utilizadas pelo ministro: “Quando eu disse que 
havia meia dúzia de marginais instalados no 
esgoto da Receita tentando constranger au-
toridades, não imaginava que eram mais de 
meia dúzia, e nem que praticavam outros ti-
pos de ilegalidades. A reação, claro, foi cor-
porativa e grotesca.”

Tal comentário estava inserido no contexto 
da Operação Armadeira, deflagrada na mes-
ma data e que resultou em prisões preventivas 
e temporárias de empresários, servidores pú-
blicos e parentes, dentre eles cinco Auditores 
Fiscais, acusados de cobrança de propinas 
em troca de cancelamento de multas.

Em primeiro lugar, é preciso deixar claro 
que esta operação teve fundamental apoio 
promovido pela Corregedoria da Receita Fe-
deral, cujo corpo funcional há inúmeros Au-
ditores Fiscais em exercício em todo o País, 
o que demonstra que a Classe jamais com-
pactuou com condutas ilícitas, praticadas 
por quem quer que seja, inclusive cortando 
na própria carne, como prova o histórico de 
investigações deste tipo na Receita Federal.

Em segundo lugar, necessário se faz se-
parar o joio do trigo: o desvio de conduta, a 
imoralidade, a falta de ética fazem parte da 
condição humana e acontecem em todos os 
segmentos da sociedade. Não fosse isso, não 
haveria a necessidade de ser estruturado um 

Estado de Direito que possua o poder de po-
lícia e o poder de julgar e decidir sobre tais 
condutas. Sendo assim, rotular os Auditores 
Fiscais como marginais e a Receita Federal 
como um esgoto aproveitando-se, oportunis-
ticamente, de um fato que estava apenas no 
início de uma averiguação mais completa, 
desborda de qualquer senso de proporciona-
lidade e de razoabilidade. A Unafisco enten-
de que as investigações devem seguir com 
o rigor necessário e com amparo no devido 
processo legal para a apuração dos fatos e 
de possíveis condutas ilícitas ocorridas, com 
a punição devida em caso de comprovação 
de irregularidades cometidas, cabendo aos 
acusados o direito à ampla defesa e ao con-
traditório, princípios esculpidos na Constitui-
ção Federal de 88.

Em um momento de extrema polarização 
da sociedade, comentários infelizes e inopor-
tunos como esse do ministro do TCU, Bruno 
Dantas, reforçam o clima de crispação e de 
intolerância com as instituições da Repúbli-
ca, como já vem ocorrendo nas manifesta-
ções de rua que pregam o fechamento da 
Suprema Corte e do Congresso Nacional.

Portanto, a Unafisco Nacional vem a públi-
co, mais uma vez, para repudiar declarações 
feitas de maneira açodada e inconsequente 
pelo ministro do TCU Bruno Dantas e informar 
aos seus associados que o prazo dado para 
explicações na notificação extrajudicial a ele 
enviada encerrou-se em 24/9, sem nenhuma 
manifestação dada pelo ministro, sendo cer-
to que, não havendo nenhuma retratação 
pública, a Unafisco iniciará os procedimen-
tos jurídicos necessários para salvaguardar a 
honradez e a dignidade dos seus associados.

MINISTRO DO TCU BRUNO DANTAS MANTÉM 
DESCOMPOSTURA AO ATACAR NOVAMENTE 
AUDITORES FISCAIS DA RECEITA

NOTA DE REPÚDIO
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Uma Proposta de Emenda Constitucional 

(PEC), que até o fechamento deste boletim 

estava em tramitação na Comissão de Cons-

tituição e Justiça e de Cidadania da Câmara 

(CCJC), pode pôr fim ao abono de perma-

nência para o servidor público que já possua 

os requisitos para se aposentar, mas continua 

em atividade. De autoria do Poder Executi-

vo, a PEC 139/2015 teve a votação adiada, 

em 2/10, por falta de quórum, mas o relatório 

deve voltar à pauta da comissão. A Unafisco 

Nacional está acompanhando de perto mais 

esta tentativa de retirar direitos dos servidores 

e vai pressionar os deputados para assegurar 

a manutenção do abono.

O abono de permanência é um incentivo 

concedido ao servidor público federal que 

já preencheu todos os requisitos para se apo-

sentar voluntariamente, mas fez a opção de 

permanecer na ativa. Ele pode permane-

cer em atividade no funcionalismo público 

até atingir a idade limite de aposentadoria 

compulsória, atualmente de 75 anos. O abo-

no não é um privilégio, mas uma espécie de 

estorno que o Estado paga correspondente 

ao valor da contribuição previdenciária que 

seria descontada do servidor, caso não pos-

suísse os requisitos para se aposentar.

O relator do projeto, deputado Gilson Mar-

ques (Novo/SC), pediu a análise da admissibi-

lidade da proposta de extinção do abono de 

permanência dos servidores sob a justificati-

va de não haver mais necessidade de evitar 

aposentadorias precoces com prejuízo para 

o serviço público. Segundo ele, a matéria é 

extremamente simples e o relatório tem duas 

páginas. “É só análise da admissibilidade. O 

mérito é de fácil análise, então se a gente pu-

der tocar a pauta e enfrentar a matéria, não 

há problema nenhum”, afirmou.

A deputada Shéridan Estérfany Oliveira 

(PSDB/RR) reclamou, na ocasião, que a Re-

forma da Previdência ainda estava em vota-

ção no Senado Federal. Ela disse que o seu 

partido orientou a rejeição do requerimento. 

O deputado Alencar Santana Braga (PT/SP) 

afirmou que de alguma maneira a pauta de 

extinção do abono de permanência para o 

servidor público tem a ver com a Reforma da 

Previdência. “Entendemos que esse item não 

tem sentido de estar na pauta de votação, 

o governo quer tirar o abono dos servidores 

aposentados que estão trabalhando”, enfa-

tizou Alencar.

Caso seja aprovada admissibilidade pela 

CCJC, a PEC 139/2015 será enviada para uma 

Comissão Especial para análise do mérito da 

proposta. Depois, seguirá para o Plenário da 

Câmara para votação em dois turnos.

PEC NA CCJC PODE EXTINGUIR ABONO
DE PERMANÊNCIA DOS SERVIDORES

CÂMARA FEDERAL
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O senador Paulo Paim (PT/RS) foi eleito o 
melhor de 2019 na avaliação de jornalistas 
no Prêmio Congresso em Foco. O anúncio do 
resultado ocorreu no dia 19/9, durante evento 
em Brasília.

O parlamentar ocupou também o terceiro 
lugar na votação do público pela internet e 
ficou entre os cinco melhores senadores, con-
forme avaliação do júri.

Merecida homenagem. A Unafisco Nacio-
nal parabeniza e reconhece o merecimento 
de Paulo Paim ao prêmio, bem como agra-
dece o apoio e a dedicação às causas de in-
teresse da Classe, entre elas, ser contrário aos 
pontos críticos da reforma previdenciária.

A Unafisco atuou ao lado do senador na Co-
missão Parlamentar de Inquérito da Previdên-
cia (CPIPREV), presidida por ele. Foi quando 

a entidade 
ap resentou 
os textos do 
PLS 423/2017 
e 425/2017, 
endossados 
pela referida 
comissão.

No segun-
do semestre 
de 2019, o PLS 425 foi incluído na pauta de 
votação da Comissão de Assuntos Econômi-
cos do Senado. O objetivo do projeto é limitar 
a obtenção dos benefícios fiscais, principal-
mente dos parcelamentos especiais (Refis), 
para empresas que de fato necessitem desses 
estímulos, para que voltem a produzir e a pa-
gar seus impostos.

Paulo Paim é eleito melhor senador de 2019,
segundo jornalistas

PRÊMIO CONGRESSO EM FOCO
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O Auditor Fiscal e presidente de honra do 
Movimento Nacional dos Servidores Públicos 
Aposentados e Pensionistas (Instituto Mosap), 
Domingos Ferdinando Travesso, foi homena-
geado no dia de seu falecimento, em 17/9, 
durante reunião mensal da diretoria do Insti-
tuto, em Brasília. Ele morreu aos 93 anos, em 
Balneário Camboriú/SC, após sofrer um aci-
dente vascular cerebral.

A diretora de Eventos Associativos, Recre-
ativos e Culturais da Unafisco Nacional e en-
tão vice-presidente do Mosap, Auditora Fis-
cal Nélia Cruvinel Resende, e membros de 
outras entidades que participavam da reunião 
foram informados da morte do Auditor pelo 
presidente do Instituto, Edison Guilherme Hau-
bert. Segurando cartazes com a frase “Obriga-
do! Domingos Travesso”, os presentes fizeram 
um minuto de silêncio em memória do Auditor.

O presidente do Mosap falou da trajetória 
de Travesso como Auditor Fiscal, prefeito e vere-
ador. Haubert também destacou que o Auditor 
dedicou a vida ao serviço público e foi respon-
sável por liderar a conquista da paridade (arti-
go 40) na Constituição Federal de 1988.

A diretora da Unafisco disse que Travesso foi 
um grande guerreiro. “Nós aposentados deve-
mos muito ao Domingos. Foi ele o responsável 
por moldar o artigo 40 de um jeito que fosse 
melhor para todos nós, para garantir nossa pa-
ridade”, falou Nélia.

Homenagem. Em 2014, a Unafis-
co recebeu Domingos Travesso na 
Sede Social da entidade, em São 
Paulo/SP, e o homenageou. Veja 
em nosso site a notícia sobre este 
evento na íntegra.

Domingos Travesso é homenageado
REUNIÃO DO MOSAP
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A Unafisco Nacional, re-
presentada pelo presidente 
Auditor Fiscal Mauro Silva, 
participou do seminário Li-
tigância Tributária, um novo 
olhar, organizado pelo Fó-
rum Permanente de Carrei-
ras do Estado (Focae/SP). 
Realizado com apoio da 
Unafisco e outras entida-
des, o evento ocorreu em 
23/8/2019 no Hotel Maksoud 
Plaza, na capital paulista.

Com foco no setor de 
combustíveis, representantes 
dos fiscos federal e estadual, 
magistrados, procuradores, defensores públi-
cos, entre outros, discutiram sobre temas como 
garantias e suspensão do crédito tributário, 
combate aos devedores contumazes, concor-
rência desleal e reflexos ao consumidor.  

O seminário foi dividido em dois painéis. O 
presidente da Unafisco explanou no primeiro 
debate, intitulado Os desafios do contencio-
so tributário e a concorrência desleal.

Mauro Silva destacou a relevância de pro-
gramas pró-conformidade, uma vez que ob-
jetivam estimular os contribuintes a adotarem 
boas práticas relacionadas ao pagamento 
dos tributos. No entanto, pontuou que inicia-
tivas do gênero, no âmbito federal, devem 
respeitar o Sistema Tributário Nacional e as 
normas que o regem, como o Código Tributá-
rio Nacional (CTN). “Quando a Receita abriu 
uma consulta pública sobre isso, eu era então 
diretor de Assuntos Técnicos da Unafisco. Nós 
mandamos uma colaboração, apoiando a 
iniciativa, mas observando que não poderia 
ser feita por portaria.”

Ele salientou ainda a importância de identi-

ficar o bom e o contribuinte recalcitrante, para 

dar tratamento mais rígido àqueles que não 

cumprem com suas obrigações tributárias.

Mais um ponto comentado pelo presiden-

te da Unafisco, que também foi citado por 

outros participantes do evento, foi a respeito 

do prazo para a solução de litígios no con-

tencioso administrativo e judicial. De acordo 

com presidente da Unafisco, é preciso inves-

timentos em sistema e pessoal para a cele-

ridade desses processos, mas o Estado tem 

limitação de recursos. Além disso, o próprio 

Estado estimula a demora, por meio dos juros 

de mora.

Ele defendeu que, a partir de 365 dias, es-

ses juros não sejam mais pagos. “Por que isso 

juridicamente? Porque a partir de 365 dias a 

mora é recíproca. O Estado está em mora, o 

contribuinte está em mora (...) você parou de 

remunerar, você tirou o estímulo da demora. 

E há fundamento jurídico para isso”, afirmou.

Unafisco participa de seminário sobre litigância 
tributária

MAKSOUD PLAZA
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A Unafisco Nacional marcou presença na 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

(Alesp) para prestigiar o lançamento da Fren-

te Parlamentar de Combate ao Contrabando 

e Mercado Ilegal, em 16/9. A iniciativa, do de-

putado estadual Jorge Caruso (MDB/SP), visa 

promover debates em busca de soluções para 

o tema. Em nome da Unafisco, participou do 

evento o diretor-adjunto de Comunicação So-

cial, Auditor Fiscal Virgilio Fordelone Neto.

Na ocasião, participaram da mesa da soleni-

dade o Auditor Fiscal Giovanni Christian Nunes 

Campos, superintendente da Receita Federal 

na 8ª Região Fiscal; e o Auditor Fiscal Alan Tower-

sey, chefe da Divisão de Vigilância e Repressão 

ao Contrabando e Descaminho (Direp) da Re-

ceita Federal na 8ª Região Fiscal. Em sua fala, 

Alan destacou a atuação conjunta de órgãos 

federais e municipais para o combate ao con-

trabando. Isso inclui tanto ações integradas com 

as polícias Militar, Civil e guardas municipais para 

fiscalização em rodovias do Estado, quanto ope-

rações em parcerias nas prefeituras, em centros 

comerciais como a região da Rua 25 de Março, 

na capital paulista.

Outro ponto citado pelo Auditor 

UNAFISCO MARCA PRESENÇA NO LANÇAMENTO
DA FRENTE PARLAMENTAR DE COMBATE
AO CONTRABANDO E MERCADO ILEGAL

ALESP
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Fiscal foi a necessidade de uma regulação 

do comércio eletrônico. No meio digital, por 

vezes grandes portais que servem como in-

termediários de venda, os chamados market-

places, disponibilizam produtos irregulares, 

seja com notas fiscais frias ou que não aten-

dem às regras de agências 

reguladoras, como no caso 

dos populares aparelhos 

que pirateiam sinal de TV a 

cabo, contrariando regras 

da Agência Nacional de Te-

lecomunicações (Anatel). 

Já o superintendente 

Giovanni Campos destacou 

que é preciso pensar em ini-

ciativas conjuntas de traba-

lho entre o Estado e o setor 

privado, para combater a 

ilegalidade do contraban-

do que prejudica as contas 

públicas, com o não reco-

lhimento de impostos, e os 

comércios e fabricantes, que precisam lidar 

com a concorrência desleal de produtos con-

trabandeados e falsificados.

Campos salientou ainda que o combate ao 

contrabando tem como desafios a fiscalização 

das fronteiras terrestres e das entradas de mer-

cadorias pelas vias aéreas e marítimas. Nisto, 

ele comentou que a Receita Federal realiza 

um trabalho intenso em pontos estratégicos do 

Estado de São Paulo, em locais como os aero-

portos de Guarulhos, Viracopos e no Porto de 

Santos. “O que acontece em São Paulo refle-

te no País", afirmou, frisando a importância dos 

Auditores Fiscais para barrar que os produtos 

identificados se espalhem para outras regiões.

Combate ao tráfico. Só para ter uma noção 

da atuação fundamental da Receita em pos-

tos de Aduana, em consonância com a fala do 

superintendente da 8ª RF, vale destacar dados 

trazidos pelo Auditor Flávio Prado, em artigo de 
sua autoria publicado pelo jornal A Tribuna, em 
18/9: "os Auditores Fiscais responsáveis pela vigi-
lância do Porto de Santos totalizaram as apre-
ensões de cocaína em 56 toneladas, de 2016 a 
2019. Somente em 2019, foram 13 toneladas até 

o momento, aproximadamente metade das 25 
toneladas de cocaína apreendidas pela Recei-
ta Federal do Brasil (RFB) no País inteiro."

Para alcançar esses números, a Receita utili-
za-se de tecnologia, inteligência e experiência, 
o que evidencia o caráter técnico e estratégico 
do órgão. Ainda no artigo, Prado afirma que é 
necessário “que a sociedade seja esclarecida 
sobre o importante papel dos Auditores Fiscais 
e da RFB no sistema de segurança pública, evi-
tando que entorpecentes, armas e outros insu-
mos do crime invadam as fronteiras do País."

Presenças. Também participaram do lança-
mento da Frente Parlamentar de Combate ao 
Contrabando e Mercado Ilegal o presidente 
executivo do Instituto Brasileiro de Ética Con-
correncial (ETCO), Edson Luiz Vismona; o dele-
gado da Polícia Federal em São Paulo Eduardo 
Marcondes do Amaral; e o deputado estadual 
Tenente Nascimento (PSL/SP), entre outros.
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A Diretoria da Unafisco Nacio-
nal se reuniu com representantes e 
apoiadores da entidade que atuam 
na Região Sudeste do País. O encon-
tro ocorreu nos dias 27 e 28 de setem-
bro, no Hotel Windsor Florida, na ca-
pital do Rio de Janeiro. Pela Unafisco 
Nacional participaram os Auditores 
Fiscais Amilton Paulo Lemos (primei-
ro vice-presidente), Marco Aurélio 
Baumgarten de Azevedo (segundo 
vice-presidente), Carlos Rafael da Sil-
va (Assuntos Jurídicos), Carlos Alberto 
Ramos G. Pacheco (Convênios e Ser-
viços) e Sergio Santiago da Rosa (Co-
ordenação das Representações Re-
gionais, Representantes Estaduais e Locais). 
O advogado da entidade, Marcelo Bayeh, 
também marcou presença.

Entre os assuntos, foi ressaltada a impor-
tância do apoio dos representantes e apoia-
dores em suas bases para divulgação das ini-
ciativas da Unafisco, além da promoção de 
eventos e outras ações. 

Os principais convênios e serviços disponí-
veis pela entidade, como a Fiança Locatícia, 
o Consórcio de Veículos, parceria com a Vivo 
e a Unimed também estiveram na pauta.

Ainda foi tema da reunião o andamento 
das ações judiciais patrocinadas pela Unafis-
co, entre elas, Gifa 45% e 95%, Bônus de Efici-
ência (paridade e anuênios) e GAT. Esta últi-
ma foi explicada mais detalhadamente, em 
razão do número de interessados e do mo-
mento processual, segundo o advogado Mar-
celo Bayeh. Em agosto, a Unafisco informou 
aos associados que, em 2019, efetuou o proto-
colo do 2º lote de execução da GAT, compos-
to por 23 grupos, em favor de 986 exequentes.

De acordo com o vice-presidente Amilton 
Lemos, esses encontros periódicos têm a fina-
lidade de esclarecer possíveis dúvidas dos re-
presentantes e apoiadores, receber um feed-
back deles acerca das demandas de suas 
localidades, além de sugestões para aprimo-
rar o trabalho desenvolvido em prol do asso-
ciado.

Confraternizações. Após o primeiro dia 
de reunião, a entidade ofereceu aos partici-
pantes jantar no restaurante do espaço Casa 
Julieta de Serpa, localizado no bairro do Fla-
mengo. Finalizando o encontro, diretores, re-
presentantes e apoiadores participaram de 
almoço no restaurante do hotel.

Mais presenças. Entre os representantes 
estavam, pela Representação/RJ, os Audito-
res Fiscais Armando Domingos Barcellos Sam-
paio (presidente) e Nicolau Gomes da Silva 
(Administração, Finanças e Contabilidade). 
Eles são também, respectivamente, primeiro 
secretário e diretor-adjunto de Convênios e 
Serviços da Unafisco Nacional.

Unafisco se reúne com representantes e apoiadores
da Região Sudeste

RIO DE JANEIRO
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A Unafisco Nacional lançou vídeo institu-
cional sobre a história da entidade, reconhe-
cida nacionalmente por defender os interes-
ses dos Auditores Fiscais, contribuindo assim 
para o fortalecimento da Receita Federal.

O vídeo mostra que a entidade nasceu re-
gional, em 1970, e ganhou amplitude nacio-
nal, em 2006, por prestar assistência de quali-
dade na área jurídica e de convênios.

Ao longo dos anos, a Unafisco também se 
transformou em formuladora de ideias e estu-
dos sobre temas relevantes no cenário nacio-
nal, como Refis, repatriação, desonerações 
fiscais, entre outros.

A Unafisco tem defendido publicamente a 
valorização do Auditor Fiscal e a implemen-

tação de um sistema tributário justo, que res-
peita a capacidade contributiva, cobrando 
mais dos ricos e menos dos pobres.

Com isso, a entidade ampliou a presença 
na mídia e intensificou a atuação no parla-
mento em defesa do Auditor Fiscal e da so-
ciedade. A Unafisco também passou a ser 
convidada com frequência para participar 
de debates e tomadas de decisões sobre as-
suntos tributários.

O vídeo termina com a Unafisco se 
posicionando como entidade forte 
que se empenha nas causas dos Au-
ditores Fiscais e da Receita Federal. 
Assista ao vídeo na versão desta no-
tícia em nosso site.

Unafisco lança vídeo institucional sobre sua história
em defesa da Classe

FORTALECIMENTO DOS AUDITORES
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A emissão de contracheques e informe de rendimentos dos servi-
dores, entre outros documentos, atualmente é feita pela internet. No 
entanto, processos de cadastro on-line podem se tornar complexos, 
principalmente para aposentados e pensionistas não familiarizados 
com o mundo virtual. Por isso, com o objetivo de auxiliar os asso-
ciados, a Unafisco lançou um vídeo mostrando como se cadastrar 
passo a passo. 

O vídeo apresenta, de forma simples, como ter acesso aos docu-
mentos, demonstrando o procedimento para cadastro no 
Sistema de Gestão de Acesso (Sigac). Após o registro dos 
dados ser efetuado, o portal pode ser acessado por meio 
de login e senha.

O vídeo está disponível no site da Unafisco Nacional. 

Vídeo da Unafisco orienta sobre emissão on-line
de contracheque e informe de rendimentos 

PASSO A PASSO

“A Unafisco é mais do que uma associação. 
Somos a maior rede de proteção e benefícios 
para os Auditores Fiscais da Receita Federal do 
Brasil.” É assim que começa o vídeo promocio-
nal da Unafisco que apresenta o famoso tripé 
da entidade, composto pelas seguintes gran-
des áreas: Jurídico, Convênios e Eventos. Tudo 
isso presente nos 26 Estados do Brasil e no Distri-
to Federal, feito por Auditores Fiscais para você.

O vídeo está sendo exibido em diversos 
eventos e compartilhado pelas redes sociais 
para que Auditores Fiscais de todas as regi-
ões do País tomem conhecimento dos inúme-
ros benefícios que estão disponíveis para os 
associados da Unafisco. Também está sendo 
usado para estimular os colegas a ingressa-
rem no quadro associativo.

O custo-benefício da mensalidade paga 
pelos associados é demonstrado por meio 
dos vários benefícios reproduzidos no vídeo, 
como descontos e influência da entidade 
nas lutas políticas.

No caso dos convênios, a entidade dispo-
nibiliza uma rede com mais de 400 empresas 
que oferecem descontos em diversas áreas, 
como seguros, consórcios, educação, ho-
téis, alimentação, planos de telefonia, saú-

de e até para os pets.
O vídeo mostra que mais de 2.100 Audito-

res Fiscais já economizaram por serem asso-
ciados à Unafisco. Eles conseguiram reduções 
de até R$ 10 mil na compra de carro zero-qui-
lômetro, 50% em seguros variados, de 15 a 
70% na compra de medicamentos, plano de 
saúde Unimed Nacional com preços e reajus-
tes abaixo da média, entre outros benefícios.

Na área jurídica, a entidade conta com re-
nomados juristas como o ex-ministro do Supre-
mo, Ayres Britto, Gilson Dipp e Kazuo Watanabe, 
que são responsáveis por elaborar pareceres 
jurídicos sobre temas de interesse da Classe.

Logo depois, o vídeo enumera as vitórias 
da Unafisco na Justiça na garantia de Adicio-
nal de Periculosidade, Gratificação de Ativi-
dade Tributária (GAT) e Gratificação de Incre-
mento à Fiscalização e Arrecadação (Gifa). 
Mas deixou um alerta que para se beneficiar 
é preciso ser associado até a data de ingres-
so da ação.

Além de todos esses benefícios, a 
Unafisco também oferece aos seus as-
sociados seguro fiança locatícia gra-
tuito, promove seminários, happy hour, 
encontros regionais e muito mais.

Unafisco Nacional, a maior rede de proteção
e benefícios para os Auditores Fiscais da Receita

VANTAGENS

Campanha Quanto Mais Amigos, Mais Livros. Associado, convide um Auditor Fiscal para
se filiar à Unafisco. Caso ele se associe, você ganha um vale-presente no valor de R$ 60,00.
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Os associados aprovaram, por ampla 
maioria, os quatro indicativos da Assem-
bleia Geral Ordinária realizada pela Unafis-
co Nacional, em 15/8. Na ocasião, os asso-
ciados deliberaram, conforme estabelece o 
Estatuto da Unafisco, sobre o relatório anual 
do presidente da entidade e o parecer do 
Conselho Fiscal, ambos referentes ao perí-

odo de 1º/6/2018 a 31/5/2019; a respeito do 
orçamento anual da entidade e do rema-
nejamento de até 20% das contas 
do orçamento, apresentados para 
o período de 1º/6/2019 a 31/5/2020. 

Abaixo, confira o resultado da 
votação.

Por ampla maioria, associados aprovam balanços 
financeiros da Unafisco

ASSEMBLEIA

O enunciado do indicativo e demais informações sobre a votação se encontram 
na seção Assembleias do site da Unafisco.

Indicativo Sim Não Abstenção
Nº 1 80,4% 1,2% 18,4%

Nº 2 80,4% 1,2% 18,4%

Nº 3 78,5% 4,3% 17,2%

Nº 4 86,5% 6,7% 6,7%

Religião, fé e espiritualidade são a mesma 
coisa? Esta reflexão é abordada no livro His-
tória de uma fé, um romance sobre a busca 
da espiritualidade, do associado Marconi Oli-
veira Gadêlha.

O ponto de vista do autor é demonstrado 
através dos personagens — um adolescen-
te, seu grupo de amigos e uma professora. “A 
história de Ernesto não é uma história ‘da’ fé, 
mas de ‘uma’ fé possível, em que igrejas e dog-
matismos cedem lugar a preciosas lições de 
espiritualidade, história, humanismo, filosofia e 
amor”, destacou o Auditor Fiscal de Maceió/AL.

Segundo Gadêlha, ele sempre teve interesse 
por assuntos relacionados à ciência, à religião 

e suas implicações na 

história. Daí surgiu o 

livro. “Desde adoles-

cente, me sentia inco-

modado com o secta-

rismo e o exclusivismo 

da maioria das religi-

ões enquanto institui-

ções”, acrescentou.

Onde adquirir. O 

título, o primeiro de 

autoria do associado, 

pode ser adquirido no site da Editora Viseu, nas 

versões física e digital. 

Associado de Maceió/AL é autor de livro sobre 
espiritualidade

REFLEXÃO
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Após cinco décadas de-

dicadas à Receita Federal, a 

associada Claire Feliz Regina 

se distanciou do universo dos 

números e se encantou pelos 

versos. Ela encontrou nas ri-

mas muita alegria, quando se 

aposentou, em 2008, com 80 

anos de idade.

Ao acompanhar a filha po-

etisa, em um sarau que fre-

quentava, em São Paulo, Clai-

re precisava apresentar um 

texto de autoria própria. Ini-

cialmente, escreveu sobre hu-

mor, mas não ficou satisfeita. 

“E se eu escrevesse um poema erótico?”, pen-

sou. Ela não só o fez, como o leu e surpreen-

deu a todos, porque lá disseram que senho-

ras, geralmente, falavam a respeito de filhos, 

artesanato, culinária. Aclamada pela plateia, 

ganhou o concurso autoral e de declamação 

de poesias realizado naquela ocasião. 

Antes disso, 

o único poema 

de Claire surgiu 

como resposta 

às investidas de 

um rapaz mais 

jovem, que, cer-

ta vez, depois de 

ficar viúva, ten-

tou sem suces-

so conquistá-la. 

“Na época, eu 

não soube lidar 

com a diferença de idade”, conta. 

Hoje, aos 91 anos, ela tem dezenas de po-

esias, boa parte sobre sensualidade, sexo 

e amor, inspiradas especialmente nos ro-

mances vividos, de acordo com a escritora. 

“Acho também que já nasci erótica”, diz aos 

risos. Diversas delas decoradas, na ponta da 

língua para serem ditas a qualquer momento.

Vários textos da associada estão reunidos 

em três livros, sendo um somente de poemas 

eróticos, publicados pela Editora Patuá. E os 

projetos literários da Auditora não param por 

aí. Entre outros, ela planeja lançar um novo 

título voltado a temas do cotidiano, em con-

junto com o filho, também escritor, e a filha 

poetisa que, sem intenção, fez Claire desco-

brir um novo talento e sentido à vida, além 

de trazer para ela mais de 400 amigos. “An-

tes, eram a família e o trabalho. Agora, são a 

família e a poesia.”

Associada encontra alegria nos versos
POESIA
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ECONOMIA DE ATÉ 
20% NOS PRODUTOS

DESCONTO EXCLUSIVO NA 
COMPRA DE AUTOMÓVEL

ON-LINE ZERO-QUILÔMETRO

Até 15% de redução 
sobre valor da 
mensalidade

ENSINO INFANTIL
AO SUPERIOR

Passagens 
e pacotes 

ferroviários 15% 
mais baratos

SUL, SUDESTE E 
CENTRO-OESTE

Medicamentos 
com até 20% de 

desconto

REDE DE FARMÁCIAS

CRÉDITO CONSIGNADO
COM TAXA A PARTIR

DE 1,15% 

DESCONTO EM FOLHA



Convênios

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

Chagas e Martha Alves. Rafaela Soilet Costa (estagiária) – Diagramação: Marcelo Rangel 

– Capa: Núcleo Cinco – Charge: Claudio Duarte  – Tiragem: 10.200 exemplares – Unafisco 
Nacional: Sede Administrativa – Av. Ipiranga, 1.267, 14º andar – Centro – São Paulo/SP – CEP 

01039-907 – Tel.: (11) 3228-4766 – | Sede Social – Av. Prestes Maia, 748 – Centro – São Paulo/

SP – CEP 01031-000 – Tel.: (11) 3229-3374 – Ligação gratuita:  0800-886-0886 (exceto para DDD 

11 e ligações de telefone celular). 

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

UNAFISCOINFORMA - Publicação da UNAFISCO NACIONAL — Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil.

PLANOS A PARTIR 
DE R$ 38,90 

MENSAIS

COM PACOTE
DE DADOS

ATÉ 30% DE 
DESCONTO NAS 
DIÁRIAS

PANTANAL

Hospedagem com 
20% de abatimento

OLÍMPIA/SP

Ingresso com 
preço especial

LAZER

Desconto de 15% no 
plano de tratamento 

GRAMADO/RS




