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EDITORIAL

Quando o assunto é Reforma da Previdên-
cia, o governo fala horas sem parar sobre cor-
te de privilégios. Aí lança todos os dardos na 
direção dos servidores públicos, fazendo deles 
boi de piranha aos olhos de toda a popula-
ção. Mas não gasta, por exemplo, uma linha 
sequer nesse mesmo contexto para divulgar 
os números apresentados na própria PEC da 
reforma previdenciária, que fazem parte de 
uma tabela sobre o impacto em 10 e 20 anos 
das medidas da proposta. Esses números, in-
seridos bem na última página da PEC 6/2019, 
revelam a verdade dita à boca pequena nos 
corredores do poder: “os servidores públicos 
não possuem nenhum privilégio.”

A tabela mostra o impacto líquido em bilhões 
de reais em vários grupos, com as reformas no 
RGPS, no RPPS da União, e das mudanças das 
alíquotas no RPPS da União, entre outros. Para 
os próximos 20 anos, a estimativa de impacto 
da reforma no RPPS é de apenas 9% do total. 
As mudanças nas alíquotas supracitadas, por 
sua vez, são de 1% no mesmo período. Ou seja, 
não há privilégio. Tudo não passa de blefe, de 
mera coreografia perversa do governo para 
fazer de bode expiatório carreiras como a dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal, o que é 
um acinte contra o Estado brasileiro.

Há quem aplauda todos os pontos da refor-
ma previdenciária. Entretanto, que a redação 
da proposta foi calibrada de maneira desfa-
vorável aos servidores, em grande medida, 
isso é fato. Como é possível preverem escalo-
namento crescente nas alíquotas previdenci-
árias, que podem subir a níveis cada vez mais 
insuportáveis? Seria alguma forma de tributa-
ção velada sobre a renda? Não existe justifica-
tiva para tal brutalidade, conforme vimos no 
parágrafo anterior.

A pensão por morte na PEC 6/2019 também 
é desumana. Ela está disciplinada nos artigos 
8º e 12, § 9º sobre RPPS. Os referidos disposi-

tivos fixam cotas familiares para recebimento 
do benefício, de 50% do valor da aposenta-
doria que o segurado recebia ou teria direito 
a receber, acrescido de 10% por dependente, 
até o limite de 100% do valor do benefício. As-
sim, o valor poderá chegar a 100% somente na 
hipótese de haver quatro filhos dependentes, 
o que é muito raro em nossos dias.

Se o negócio é mudar de cabo a rabo a 
Previdência, deixaram a caneta correr solta. O 
texto da PEC tornou-se a “desconstitucionali-
zação das regras de recebimento dos bene-
fícios, com a alteração da redação do artigo 
40, § 1º — que trata sobre o RPPS — e do artigo 
201, § 1º — que dispõe sobre o RGPS. Ambos 
os dispositivos passam a prever que os crité-
rios e parâmetros para concessão dos benefí-
cios previdenciários serão disciplinados por lei 
complementar”, como explica a Nota Técnica 
14 da Unafisco sobre o tema da drástica redu-
ção da pensão por morte e da aposentadoria 
por incapacidade permanente na PEC 6/2019. 
Quer dizer o seguinte, meu amigo: será mais 
fácil alterar a regra para concessão de bene-
fício, porque aprovar lei complementar é bem 
mais simples do que aprovar emenda constitu-
cional. Pensam em tudo, não é mesmo?

Existe sempre o outro lado da moeda. Ruim 
para uns, bom para outros. Se a reforma ocor-
rer, o aumento do faturamento médio anual 
dos bancos, nos próximos setenta anos, num 
sistema de capitalização financeira para a Pre-
vidência, pode ser estimado em R$ 388 bilhões! 
Trata-se, portanto, de uma notícia extraordiná-
ria apenas e tão somente para as instituições 
financeiras.

Como não somos bancos, nada de moleza. 
A proposta é trabalharmos por mais tempo e, 
na hora da aposentadoria, ficarmos com me-
nos recursos. A narrativa do privilégio dos servi-
dores públicos, portanto, não se mantém.

Quem realmente são os privilegiados na Reforma
da Previdência

DIRETORIA
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A Unafisco Nacional, representada 
pelo diretor de Defesa Profissional e 
Assuntos Técnicos, Mauro Silva, par-

ticipou de audiência pública sobre a Refor-
ma da Previdência, em 26/3, no Senado. O 
evento fez parte de uma série de audiências 
promovidas pela Comissão de Direitos Huma-
nos e Legislação Participativa (CDH) com a 
finalidade de debater pontos da PEC 6/2019 
e os caminhos para uma Previdência justa e 
equilibrada. Nessa ocasião, o tema principal 
foi o serviço público.

Sobre a proposta para os servidores, Mau-
ro explicou que a progressividade de alíquo-
tas e a contribuição extraordinária inclusas 
na Reforma ferem o princípio de retributivi-
dade inerente às contribuições previdenciá-
rias. Ou seja, a contribuição previdenciária está 
vinculada a uma necessidade de contrapartida 
ao segurado proporcional aos valores entregues 
ao Estado. Mauro citou entendimento firmado 
pelo STF no julgamento da ADI 2.010-2/DF, que 
sustenta esse argumento.

Outro ponto mencionado pelo diretor da 
Unafisco é a impossibilidade fática de alcance 
de equilíbrio financeiro da Previdência dos servi-
dores simplesmente porque há uma redução nas 
contratações, consequentemente havendo me-
nos contribuintes no sistema. Mauro citou uma 
afirmação do próprio ministro da Economia, 
Paulo Guedes, de que “40% a 50% do funciona-
lismo federal irá se aposentar nos próximos anos 
e a ideia é não contratar pessoas para repor”. 
Sem novos entrantes, é impossível alcançar o 
equilíbrio financeiro, pois a conta não fecha e a 
alíquota sempre será insuficiente.

Além disso tudo, ainda há uma decisão legis-
lativa que agora chega como conta para o atual 
servidor, uma vez que a Constituição de 1988 ad-
mitiu 250 mil servidores celetistas como estatutá-
rios. Mesmo não tendo contribuído integralmente, 
eles se aposentaram com a integralidade dos ven-
cimentos previdenciários. Até 1998, o trabalhador 
ficava dois anos no serviço público e se aposenta-
va com a integralidade. “Não fossem esses erros, a 
atual contribuição dos servidores e a participação 
da União, se bem aplicada, seriam o suficiente 
para a aposentadoria", afirmou Mauro.

Trilhão do massacre. Uma das metas do go-
verno para justificar a Reforma da Previdência é 
arrecadar mais de R$ 1 trilhão em dez anos. Mas 
essa arrecadação vem à custa de uma penaliza-
ção desproporcional dos trabalhadores do servi-
ço público e da iniciativa privada, se caracteri-
zando como um massacre de direitos. Mauro Silva 

apontou que é possível arrecadar tal montante 
fortalecendo o combate à sonegação e promo-
vendo a boa gestão dos recursos públicos.

O diretor da Unafisco disse que se houver uma 
meta de diminuir em 30% a sonegação, já rende-
ria um acréscimo na arrecadação anual de R$ 68 
bilhões. O combate às desonerações promovidas 
pelos inúmeros Refis também teria papel impor-
tante, pois o governo deixa de arrecadar R$ 11 bi-
lhões que iriam para a Seguridade Social.

De acordo com o diretor da Unafisco, o cor-
te de 20% de benefícios fiscais concedidos nas 
contribuições para Seguridade Social leva R$ 29 
bilhões por ano. Também seriam arrecadados R$ 
7,6 bilhões com o combate às fraudes do INSS, já 
proposto na MP 871/2019. “Somando isso tudo, eu 
tenho um R$ 1 trilhão [em dez anos] com com-
bate à sonegação”, concluiu Mauro. “Se ainda 
se quiser falar em algum ajuste, isso tem que ser 
discutido com sobriedade e respeitando a his-
tória dos trabalhadores do serviço público e da 
iniciativa privada.”

Maná para os bancos. Mauro apresentou ain-
da dados demonstrando que o sistema de capi-
talização defendido pelo governo na proposta 
da reforma só beneficia realmente as instituições 
financeiras, que teriam um faturamento médio 
de R$ 388 bilhões por ano, somando taxas de 
administração e carregamento.

Apesar desse lucro, o sistema apenas se sus-
tentaria com a participação dos trabalhadores 
e dos empregadores, no mínimo com contribui-
ções iguais para a formação da poupança. Se-
gundo análise, que considerou dois ciclos de 35 
anos, havendo apenas o regime de capitaliza-
ção e com participação de todos os trabalhado-
res, “na média, um trabalhador que se aposen-
tasse aos 60 anos só teria dinheiro até os 73 anos.”

Combate à sonegação é componente principal para
gerar R$ 1 trilhão em dez anos, afirma Mauro Silva
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O governo do presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) tem adotado um discurso alarmis-
ta sobre a urgência de aprovar a Refor-

ma da Previdência com as justificativas de evitar 
um colapso do sistema, cortar os privilégios de 
altos salários e promover uma suposta igualdade 
de regras para pobres e ricos. No alvo da discus-
são, estão os servidores públicos apontados pelo 
governo como os grandes responsáveis pelo dé-
ficit porque seriam uma espécie de grupo de eli-
te que se aposenta com salários acima do teto 
de gastos do Regime Geral de Previdência.

Entre as novas regras propostas pelo governo 
para a aposentadoria da iniciativa privada e do 
servidor está a idade mínima, que pode ser aci-
ma de 65 anos para homens e 62 para mulheres, 
em 1º/1 de 2024, se for aprovada sem alterações. 
O texto define que, nesta data e a cada qua-
tro anos, a partir disso, a idade seja elevada de 
acordo com o aumento da expectativa de so-
brevida aos 65 anos.

Outros pontos da Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) 6/2019 são a paridade e a in-
tegralidade das aposentadorias dos servido-
res, extintas pela Emenda Constitucional (EC) 
41/2003. Antes dela, as emendas 20, 41 e 47 já 
tinham definido uma série de regras e requisi-
tos que garantiam estes direitos aos servidores. 
O texto também trata do aumento da alíquota 
de contribuição previdenciária, em até 22%, de 
servidores que recebem acima do teto do INSS, 
atualmente R$ 5.839,45.

Estas justificativas e propostas apresentadas 
pelo governo para fazer a reforma não têm en-
contrado aprovação entre os especialistas de 
Direito Previdenciário e Auditores Fiscais. Eles 
questionam, entre vários outros fatores, a falta da 
divulgação dos detalhes da estimativa de econo-
mia com a reforma. Além disso, as despesas dos 
servidores estão estáveis há pelos menos 21 anos. 
Para os especialistas e mais de cem Auditores, 
que se reuniram no dia 23/4 no seminário Reforma 
da Previdência — Impactos sociais, econômicos 
e alternativas, realizado pela Diretoria Executiva 
Nacional (DEN) do Sindifisco Nacional, em Brasí-
lia, há alternativas para promover uma reforma 
mais justa tanto para o trabalhador da iniciativa 
privada como para o servidor público.

O professor e especialista em Direito Previden-
ciário Fábio Zambitte, do Instituto Brasileiro de 

Mercado de Capitais (IBMEC), disse que as mu-
danças na Previdência são necessárias, mas não 
aprova as propostas feitas. Segundo ele, assim 
como os governos anteriores, esse governo inicia 
o diálogo com a sociedade elegendo bodes ex-
piatórios. “Os servidores públicos sempre estão na 
lista. O problema é a desigualdade que a socie-
dade brasileira tem e, sendo assim, a previdência 
do servidor não é a causa”, criticou.

Entre os itens presentes na PEC 6/2019, um dos 
pontos mais polêmicos é a implantação de regi-
me de capitalização financeira para a previdên-
cia, em que cada trabalhador terá que juntar 
dinheiro em uma conta individual administrada 
por um banco, que vai cobrar taxas pelo servi-
ço. No regime atual, resultante da soma de idade 
e contribuição, os trabalhadores participam do 
modelo de repartição, em que as contribuições 
dos trabalhadores, empresas e tributos do gover-
no financiam os gastos com as aposentadorias.

A capitalização financeira da Previdência, nos 
moldes chilenos, foi tema de um estudo realizado 
pela Unafisco Nacional que resultou em a Nota 
Técnica 12/2019. A análise apurou o tamanho do 
mercado bilionário que a capitalização irá pro-
porcionar para as instituições financeiras e con-
cluiu um faturamento anual médio de R$ 388 bi-
lhões, nos próximos setenta anos.

Para chegar a esta conclusão, a análise to-
mou como base de cálculo o valor atual da ar-
recadação das contribuições previdenciárias de 
empregados e empregadores que é R$ 423,06 bi-
lhões para o ano 2018 e simulou o que seria a ar-
recadação anual de 100% dos trabalhadores que 
estivessem no sistema de capitalização.

Após a implantação do sistema, de acordo 
com a análise, só será possível ingressar no novo 
modelo os trabalhadores que entraram pela pri-
meira vez no mercado de trabalho. A possibilida-
de de migração para os que já estão trabalhan-
do não está inserida abertamente na proposta 
da PEC 6/2019 e tornaria o mercado ainda maior, 
segundo a Nota Técnica.

No seminário, os palestrantes destacaram que 
a previdência chilena enfrenta problemas com 
aposentados recebendo baixos salários e pedi-
dos de mudança do sistema para os moldes da 
repartição, atual regime adotado no Brasil.

Freitas explicou que o regime próprio de Pre-
vidência Social, que o governo prega como 

Reforma da Previdência beneficia bancos em detrimento 
dos servidores e trabalhadores, dizem especialistas

SEMINÁRIO EM BRASÍLIA 
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correção de injustiça, é infundado porque a de-
sigualdade se dá nas diferenças salariais e não 
nas aposentadorias, como no caso dos servidores 
públicos que ingressaram após 2004 e que não 
possuem mais integralidade de salário. “O que se 
está discutindo é quem paga a conta”, disse.

Para o economista e deputado Mauro Bene-
vides Filho (PDT/CE), faltam informações sobre o 
novo modelo de previdência proposto para o 
País e se vai acabar com o regime atual de repar-
tição, no qual as contribuições dos trabalhado-
res ativos pagam os benefícios dos aposentados 
e pensionistas. “Temos que compreender melhor 
o que o governo está prevendo em relação ao 
modelo de previdência, sobretudo, o sistema no-
cional. E isso não está expresso”, falou.

Outro ponto destacado pelo deputado é a 
ausência de regras de transição de um modelo 
de previdência para o outro. Ele falou ainda que 
o seu partido vai apresentar algumas alterações 
para a comissão especial com o objetivo de cor-
rigir isso.  “A regra de transição é zero, sai de um 
para outro”, criticou Benevides.

Segundo o consultor legislativo Luiz Alberto 
dos Santos, com a possibilidade de mudanças 
nas regras, foi registrado um pico de pedidos de 
aposentadoria entre os servidores. “É preocu-
pante o que está causando de medo nos ser-
vidores, que não defendem privilégios, mas ga-
rantias”, explicou Santos.

O texto da proposta da Reforma da Previdên-
cia também prevê uma redução drástica de 51% 
no valor básico da pensão por morte do servidor 
aposentado, conforme demonstra um estudo re-
alizado pela Unafisco Nacional que resultou em 

a Nota Técnica 14/2019. O estudo pega o exem-
plo de um aposentado que contribuiu durante 30 
anos e recebia R$ 15.000, a pensão para o cônju-
ge passaria a ser de R$ 7.351,10. Antes da Emen-
da Constitucional 41/2003, agora também com a 
PEC, o pensionista recebia o valor integral.

Outro estudo de caso presente na Nota Téc-
nica é o de um servidor que contribuiu 30 anos, 
recebia R$ 15.000 e não deixou dependentes. 
Com as regras vigentes da EC 41/2003 e mais as 
da PEC, o cálculo da pesquisa prevê uma pensão 
de R$ 5.903. Já no caso de um servidor ativo com 
a mesma renda, que contribuiu durante 15 anos e 
deixa um filho menor, o cálculo do estudo prevê 
uma pensão de R$ 5.669,53.

O presidente da DEN do Sindifisco Nacional, 
Kleber Cabral, também citou no seminário o caso 
de acúmulo de pensão por morte e aposenta-
doria, em que a pessoa passa a ter um limite de 
pensão. Segundo Kleber, se ela possuir uma ren-
da familiar total de R$ 20.000 do servidor falecido 
e R$ 5.000 do cônjuge, esse valor reduz em 56%, 
totalizando R$ 11.451,02.

Para Cabral, a narrativa do governo é a de que 
pobres e ricos vão se aposentar ao mesmo tem-
po, parecendo que estão fazendo justiça social. 
Segundo ele, o governo coloca ainda os servido-
res como vilões do déficit das contas públicas. “A 
pessoa pagou por aquela previdência, isso não é 
assistência, é previdência”, enfatizou Cabral.

Confira abaixo gráfico com a tramitação da 
PEC 6/2019. O projeto foi aprovado em 23/4 pela 
CCJC e, até o fechamento deste boletim, estava 
em Comissão Especial, na qual poderiam ser pro-
postas sugestões de emendas (ver pág. 8). 
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Em um esforço conjunto para combater 
as injustiças do texto da Reforma da 
Previdência (PEC 6/2019), as entida-

des filiadas ao Fórum Nacional Permanente 
de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), 
da qual a Unafisco faz parte, elaboraram um 
pacote de sugestões de emendas ao projeto. 
O documento é fruto de uma série de reuni-
ões ocorrida na sede do Fórum. A Unafisco 
Nacional participou ativamente na discussão 
e redação das emendas, representada pelo 
diretor de Defesa Profissional e Assuntos Téc-
nicos da entidade, Mauro José Silva, e o pri-
meiro secretário Luiz Gonçalves Bomtempo.

Entre as contribuições da Unafisco no do-
cumento do Fonacate estão argumentos da 
Sugestão de Emenda 8 (pág. 30), que trata 
de retirar da Reforma da Previdência pro-
posta que permite que os entes federados 
possam instituir contribuições ordinárias e ex-
traordinárias com escalonamento para seus 
servidores públicos, aposentados e pensio-
nistas, para custeio de seu regime próprio de 
previdência (RPPS).

Segundo as justificativas da Unafisco, a 
progressividade de alíquotas e a contribui-
ção extraordinária inclusas no projeto ferem 
o princípio constitucional de retributividade 
inerente às contribuições previdenciárias. Ou 
seja, a contribuição previdenciária está vin-
culada a uma necessidade de contrapartida 
ao segurado proporcional aos valores entre-
gues ao Estado. O texto cita entendimento 
firmado pelo STF no julgamento da ADI 2.010-
2/DF, que sustenta esse argumento.

Além disso, a Unafisco apresenta dados do 
Tribunal de Contas da União (TC 001.040/2017) 
que apontam a estabilidade do déficit do 
RPPS em relação ao PIB, com tendência a 
desaparecer com o tempo, provando assim 
que a progressividade das alíquotas é des-
necessária. A Unafisco utiliza ainda dados da 
própria exposição de motivos da PEC 6/2019 

para esclarecer que o governo propôs uma 
política social (diminuição das alíquotas do 
RGPS) pretendendo que tal política seja fi-
nanciada por um conjunto restrito de contri-
buintes, que são os servidores públicos. "Tal 
constatação comprova o desvio de finalida-
de e a consequente inconstitucionalidade 
da proposta", indica o texto.

O documento do Fonacate inclui ainda 
mais dez sugestões de emendas à Reforma 
da Previdência, das quais a Unafisco partici-
pou ativamente dos debates, contemplando 
os seguintes temas: Idades Mínimas/Aumento 
da expectativa de vida/Desconstituciona-
lização/Entidade privada de previdência/
Equilíbrio; Diversidade da base de financia-
mento/Outra forma de proteção; Invalidez 
permanente; Pensão por morte + acúmulo 
de benefícios; Capitalização; Abono; Milita-
res; Transição regime próprio pedágio de 17% 
sobre tempo contribuição que faltar; Migra-
ção para o RPC; e Ação coletiva por associa-
ção de classe.

O projeto da Reforma da Previdência foi 
aprovado em 23/4 pelo CCJC da Câmara dos 
Deputados, por 48 votos a favor e 18 contra. 
A proposta estava, até o fechamento deste 
boletim, na fase de Comissão Especial, que 
analisaria a matéria. É justamente nessa eta-
pa que ocorre a apresentação de emendas. 
É fundamental que haja um trabalho parla-
mentar forte e muito bem articulado entre to-
das as entidades do Fonacate, porque cada 
emenda precisa ter, no mínimo, a assinatura 
de 171 deputados federais para seguir adian-
te. A Unafisco Nacional continuará atuando 
durante todo esse processo de forma propo-
sitiva e embasada, visando combater o mas-
sacre de direitos que consta no texto atual 
da PEC da Reforma da Previdência.

Leia o documento com as sugestões do Fo-
nacate, na íntegra, na versão on-line desta 
notícia, no site da Unafisco.

Em pacote de emendas à Reforma da Previdência, 
carreiras típicas de Estado contestam ataques a direitos 
previdenciários

FONACATE
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No momento em que o Brasil inteiro dis-
cute Reforma da Previdência, a Una-
fisco Nacional tem a satisfação de 

lançar a Nota Técnica nº 14 intitulada A drás-
tica redução da pensão por morte e da apo-
sentadoria por incapacidade permanente na 
PEC 6/2019. Inconstitucionalidade por violação 
ao princípio da proporcionalidade. As pala-
vras “drástica” e “inconstitucionalidade” não 
aparecem no título de maneira aleatória. Ao 
contrário, buscam alertar, desde o primeiro 
contato do leitor, sobre aspectos que dizem 
respeito a cada um de nós.

Antes da Emenda Constitucional (EC) 
41/2003, os dependentes do falecido servidor 
recebiam a pensão com integralidade e pa-
ridade. Mas depois dessa EC, que é a regra 
vigente hoje, a pensão sofre redução de 30% 
sobre o valor das remunerações acima do li-
mite máximo do Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS).

Então vem a Reforma da Previdência com a 
proposta da drástica redução da pensão por 
morte, que pouca gente percebeu, mas está lá 
no artigo 12, § 7º, II. O zigue-zague na hora do 
cálculo é complicado. Para fazer as contas da 
pensão por morte no caso dos ativos, você pre-
cisará de um número que sairá das regras da 
aposentadoria por incapacidade permanente.

A nota técnica está repleta de exemplos que 
demonstram a gravidade da questão. Um deles 
é quando um servidor público ativo de nível su-
perior, com remuneração de 15 mil reais, falece 
tendo 30 anos de contribuição. Acompanhe o 
raciocínio. Como já dissemos, até a EC 41/2003, 
o cônjuge recebe remuneração integral. De-
pois dessa EC, a pensão vai para R$ 12.251,84. 
“A PEC 6/2019 estabelece que o cálculo da apo-
sentadoria será de 60% da média das remune-
rações, acrescida de 2% por ano que exceder 
os vinte anos de contribuição. Assim, o servidor 
terá direito a 60% da média somada a 20% dos 
dez anos que excederam vinte anos de contri-

buição. Desta forma, os proventos de aposen-
tadoria por incapacidade permanente deste 
servidor serão de R$ 9.838,58. Com base neste 
valor, serão estabelecidas as cotas da pensão 
por morte. Supondo que não tenha filhos meno-
res, a(o) cônjuge deste servidor irá receber uma 
pensão por morte de R$ 5.903,15 (0,6*9.838,58), 
ou seja, o(a) cônjuge sobrevivente terá uma re-
dução na renda familiar de 61%.”

Também foi destacada na nota técnica a 
estipulação de cotas. A pensão por morte na 
PEC 6/2019 está disciplinada nos artigos 8º e 
12, § 9º, sobre RPPS, e no artigo 28 em refe-
rência ao RGPS. Os referidos dispositivos fixam 
cotas familiares para recebimento do bene-
fício, de 50% do valor de aposentadoria que 
o segurado recebia ou teria direito a receber, 
acrescido de 10% por dependente, até o limite 
de 100% do valor do benefício. Evidentemente 
tal estipulação da reforma irá reduzir significa-
tivamente o valor da pensão. “Se adotada a 
sistemática das cotas, para respeitar a com-
posição da família brasileira com 1,6 filhos em 
média, segundo dados do IBGE, a cota familiar 
deveria ser estipulada em 70%, somada a uma 
cota de 10% para cada dependente, incluindo 
o cônjuge. Assim, em uma família com cônju-
ge e dois filhos a pensão inicial corresponderia 
a 100% do provento do instituidor.”

O estudo ainda ressalta que a redução da 
pensão por morte no RPPS, “que ultrapassa 
60%, é inconstitucional por violar o princípio da 
proporcionalidade. É fato notório que existem 
outros meios menos gravosos para os indivídu-
os, que poderiam ser utilizados pelo governo, 
para permitir atingir o objetivo da sustentabili-
dade do sistema previdenciário."

Acesse a versão on-line desta notícia, no site 
da Unafisco, para ler a referida nota técnica na 
íntegra e assistir ao vídeo preparado pelo dire-
tor de Defesa Profissional e Assuntos Técnicos da 
entidade, Mauro Silva, para compreender mais 
facilmente as questões presentes nesse estudo. 

Unafisco lança estudo sobre a drástica redução da pensão 
por morte e da aposentadoria por incapacidade permanente

NOTA TÉCNICA 14/2019
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Trabalho Parlamentar
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Aproveitando o momento político favorável 
ao Projeto de Lei nº 1.864/2019, mais conhe-
cido como pacote anticrime do ministro da 
Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, a 
Unafisco Nacional e o Sindifisco Nacional so-
maram forças e conseguiram emplacar duas 
emendas a esse projeto. Elas foram apresenta-
das pelo senador Major Olimpio (PSL/SP), em 
5/4, depois de intenso trabalho parlamentar.

As referidas emendas ao projeto, que até 
o fechamento deste boletim estava na Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) do Senado, objetivam retirar do orde-
namento jurídico brasileiro a possibilidade de 
extinção de punibilidade para os crimes con-
tra a ordem tributária, que atualmente ocor-
re com o pagamento do tributo devido. “A 
legislação vigente prevê que o pagamento 
do tributo, antes do recebimento da denún-
cia, extingue a punibilidade do crime. Outra 
hipótese é a suspensão da pretensão punitiva 
do Estado para o infrator que estiver incluído 
em programa de parcelamento de débitos 
tributários. Ou seja: não é necessário sequer 
realizar o pagamento integral dos créditos tri-
butários; basta aderir a um Refis e, durante o 
período do parcelamento, o infrator não res-
ponderá pelos delitos cometidos, extinguin-
do-se ao final o crime com o adimplemento 
das parcelas”, diz trecho do documento.

A falta de punição promove crimes tributá-
rios, porque privilegia infratores e, por tabela, 
incentiva empresas concorrentes a adotarem 
a mesma conduta criminosa, porque a sone-
gação se revela atividade comercial de risco 
calculado, pois “o pior cenário que o criminoso 
pode esperar é o do pagamento dos tributos 
e multas devidos, sendo certa a impunidade.”

Na realidade, o texto inteiro dessa propos-
ta está contido no Projeto de Lei (PLS) 423/2017 
elaborado pela Unafisco e endossado pela 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Previ-
dência (CPIPREV). Esse PLS, que tramita no Se-
nado, 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 pu-
nibilidade com o pagamento (ou mero par-
celamento) das dívidas tributárias. Segundo 
levantamento feito pela Unafisco, e citado nas 
justificativas das emendas, a sonegação fiscal 
é responsável pela perda anual de R$ 500 bi-
lhões por ano. No mesmo período, a corrup-
ção leva aproximadamente R$ 200 bilhões.

É preciso, portanto, punir os que infringem 
dolosamente a lei, “sem deixar de premiar o 
pagamento dos tributos devidos com a respec-
tiva redução da pena”, conclui o documento.

As emendas, na íntegra, se encontram na 
versão on-line desta notícia, no site da Unafisco.

Unafisco e Sindifisco emplacam emendas ao pacote 
anticrime contra sonegação

ARTICULAÇÃO

A Unafisco Nacional informa os associados 
que obteve tutela de urgência para manter 
o desconto da mensalidade em folha de pa-
gamento.

A entidade propôs ação judicial com ob-
jetivo de suspender os efeitos da Medida Pro-
visória (MP) 873, de 1º de março de 2019, que 
modifica a forma de cobrança das contribui-

ções de entidades de classe. Conforme a MP, 
a cobrança apenas poderá ser feita com au-
torização prévia; e o pagamento por boleto 
eletrônico ou meio equivalente. Além disso, 
ela exclui um dispositivo da Lei 8.112/1990, 
que prevê o desconto em folha das mensa-
lidades e contribuições definidas em assem-
bleia geral da categoria.

Unafisco obtém tutela de urgência para manter desconto 
da mensalidade dos associados em folha de pagamento

SUSPENDE EFEITOS DA MP 873/2019

Jurídico

continua 
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O governo apresentou o Projeto de Lei (PL) 
1.646/2019, que estabelece medidas para o 
combate ao devedor contumaz e de fortale-
cimento da cobrança da dívida ativa. A pro-
posta contém dispositivos importantes con-
tra aquele que, rotineiramente, não cumpre 
com suas obrigações tributárias.

Um dos exemplos se encontra no art. 5º do 
referido PL, que possibilita à Procuradoria- 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) conferir 
desconto para recuperar créditos inscritos 
em dívida ativa, classificados pela autorida-
de fazendária como irrecuperáveis ou de di-
fícil recuperação. Aqui, a Unafisco destaca 
como ponto positivo da proposta o impedi-
mento da concessão do desconto para mul-
tas aplicadas em caso de sonegação, fraude 
ou conluio, conforme definido nos art. 71, 72 
e 73 da Lei 4.502/1964.

O PL 1.646/2019, em seu art. 2º, também lis-
ta situações pelas quais o devedor poderá so-
frer restrições da administração tributária por 
parte da Secretaria da Receita Federal, como 
o impedimento de usufruir de benefícios fis-
cais pelo prazo de dez anos, inclusive aderir 
a parcelamentos. Isso se houver “indícios de 
que a pessoa jurídica tenha sido constituída 
para a prática de fraude fiscal estruturada, 
inclusive em proveito de terceiros” ou “de que 
a pessoa física, devedora principal ou cor-
responsável, deliberadamente oculta bens, 

receitas ou direitos, com o propósito de não 
recolher tributos ou de burlar os mecanismos 
de cobrança de débitos fiscais”, entre outros.

Além disso, o texto traz ainda a definição 
de devedor contumaz, como aquele “contri-
buinte cujo comportamento fiscal se carac-
teriza pela inadimplência substancial e reite-
rada de tributos.”

Apesar de considerar de grande relevân-
cia a iniciativa do PL 1.646/2019, a Unafisco 
salienta que o art. 9º dessa proposição viola 
o Código Tributário Nacional (CTN), ao permi-
tir que os órgãos responsáveis pela cobrança 
da dívida ativa possam contratar serviços de 
terceiros para auxiliar nesse procedimento 
de cobrança.

Trecho do CTN (art. 3º) deixa claro que o 
tributo deverá ser cobrado “mediante ativi-
dade administrativa plenamente vinculada”. 
Ou seja, não permite a terceirização da co-
brança.

Para a Unafisco, embora grande parte do 
PL 1.646/2019 se refira à PGFN, se for aprova-
do o art. 9º, medida similar poderá ser futura-
mente aplicada à Receita Federal, aprofun-
dando o desmonte do órgão.

A entidade envidará esforços a fim de 
combater, veementemente, o art. 9º do su-
pracitado projeto, na fase de discussão e 
apresentação de emendas à proposta na 
Câmara dos Deputados.

Na ação, a Unafisco aponta que a medida 

ofende a liberdade associativa, bem como 

contraria a Constituição Federal (CF). O ar-

gumento da Unafisco é ratificado na decisão 

da juíza da 6ª Vara Cível da Seção Judiciária 

do Distrito Federal, a qual destaca, entre ou-

tros pontos, que: “a alteração legislativa (de 

vigência imediata), às vésperas da data pre-

vista para o fechamento de folha, desestabi-

liza as entidades em tela, sem conferir tempo 

hábil para adequação às novas regras. As 

entidades sindicais contam, porém, com a 

proteção do texto constitucional, o qual pre-

vê, expressamente, a liberdade de associa-

ção profissional ou sindical (cf. art. 8º, caput, 

e art. 37, VI, da CF/88).”

Você confere a decisão na íntegra na ver-

são on-line desta notícia, no site da Unafisco.

PL 1.646/2019 apresenta ações para combater devedor 
contumaz, porém viola CTN em um de seus artigos

TERCEIRIZAÇÃO DA COBRANÇA

Contraponto
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ATÉ 20% DE 
ABATIMENTO NO
VALOR DOS PRODUTOS

DESCONTO DE 5% 
NA COMPRA DE 

AUTOMÓVEL 

HOT SITE ZERO-QUILÔMETRO

Valor diferenciado 
para hospedagem 

BELO HORIZONTE

Associados 
usufruem de 

tarifas especiais

CAPITAL PAULISTA

Desconto de 
10% nas diárias

IRETAMA/PR

CHECK-UP EM SÃO PAULO 
COM 15% DE DESCONTO

PREVENÇÃO
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Até 20% de 
desconto em 
vinhos nacionais 
e importados

PELA INTERNET

DESCONTO DE 8% 
NO ALUGUEL DE 

AUTOMÓVEL

KM LIVRE

PLANOS A PARTIR DE
R$ 38,90 MENSAIS

APROVEITE

Redução de 20% no 
preço de ecobags 

estampadas

LOJA VIRTUAL

Aparelho auditivo 
30% mais barato

BEM-ESTAR

PARTICIPE DO CONSÓRCIO 
DE VEÍCULOS DA UNAFISCO

ÚLTIMAS COTAS

ECONOMIA DE 5%
NAS COMPRAS

ON-LINE
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DESCONTO DE 5% 
NA LOCAÇÃO 

DE CARRO

BENEFÍCIO

DE 5% A 10% DE 
DESCONTO EM 
PACOTES DE VIAGEM

NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS

Até 15% de 
abatimento em 
cursos superiores
e técnicos

PRESENCIAIS E EAD

Pós-graduação lato 
sensu e graduação 

com até 35% de 
desconto

VANTAGEM

Desconto de 25%
em cursos 

preparatórios
e pós-graduação
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