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EDITORIAL

Informação é poder. Desinformação é con-
trole. O ministro da Economia, Paulo Guedes, 
sabe disso e, em se tratando da Proposta de 
Emenda Constitucional 6/2019 que trata da Re-
forma da Previdência, bebeu da mesma fonte 
de autoridades e instituições que, ao longo da 
história da humanidade, fizeram de tudo para 
confundir os povos ou impedir o acesso a es-
tudos e conteúdos que pudessem colocar em 
dúvida dogmas e retóricas.

 Em 1559, por exemplo, a Igreja passou a fil-
trar o que não devia ser lido pelos fiéis com a 
publicação do Index Librorum Prohibitorum (lista 
de livros proibidos), uma época guiada pela fé 
e na crença no geocentrismo e no criacionismo. 
Foram banidas obras de Montesquieu, Victor 
Hugo, Charles Darwin, Galileu Galilei (que pulou 
fora da fogueira ao recuar do heliocentrismo), 
René Descartes, Nicolau Copérnico, entre outros 
milhares, muitos dos quais, à luz da ciência, fo-
ram depois vindicados pela própria instituição 
que os censurou. Ficou de fora da lista canônica 
o Mein Kampf, de Adolf Hitler.

 Quatrocentos e sessenta anos depois, o mi-
nistro Paulo Guedes recorre ao mesmo expe-
diente do Concílio de Trento para manter sob 
rédeas a opinião pública, legitimar suas premis-
sas junto aos players e preservar de qualquer 
questionamento os fundamentos da chamada 
Nova Previdência, assim como o verdadeiro 
propósito da reforma.

 Embora o governo tenha levantado parte 
dos dados em sigilo da PEC 6/2019, depois de 
muita pressão da sociedade, os estudos que 
embasam a reforma ainda estão numa caixa- 
preta. O que foi revelado não é transparente e 
suficiente para promover o debate público. O 
governo continua a não expor a memória dos 
cálculos e a não explicar seu modelo estatístico 
para validar as 30 planilhas que apresentou.

 Com a origem dos números ainda envol-
ta em segredo, Paulo Guedes pode, sem ser 
contestado, apresentar qualquer estimativa, 
como a economia de um trilhão de reais para 
os cofres públicos, projetar qualquer índice de 
crescimento econômico imediato, como os 
fantasiosos 3,0%, e escolher qualquer segmen-
to da sociedade para ser o vilão do sistema 
previdenciário a ser combatido.

 Ele elegeu o funcionalismo para obter o 
apoio popular. O curioso é que, embora a re-
forma sobre o servidor público seja mais severa, 
pelo quadro aberto pela própria equipe eco-
nômica, o valor estimado do impacto das mu-
danças no Regime Próprio da Previdência Social 
corresponde a apenas 9% sobre a economia a 

que o governo pretende obter em 20 anos.
 Como a batalha de narrativas não é simétri-

ca nos meios de difusão de notícias e nas redes 
sociais, em que parece prevalecer o conjunto 
de crenças no qual a equipe econômica quer 
que acreditemos, resta à gente séria a razão.

 No terreno do debate honesto, os dados 
extraídos de qualquer equação científica de-
monstram de maneira segura e comprovável 
que a aposentadoria integral de alguém, que 
contribuiu por 35 anos com a integralidade de 
sua remuneração, não é um privilégio — termo 
que deixa a coletividade em transe.

 Privilégios são benefícios ganhos por uma 
classe de pessoas sem contrapartida. O direi-
to vitalício a carros luxuosos, assessores e se-
guranças, mesmo após o final do mandato de 
ex-presidentes da República é privilégio. Os 
benefícios fiscais contínuos e anistias e perdões 
tributários a grandes empresas sem a devida 
compensação social e para a economia. Isso 
também é privilégio!

 Já não é o caso dos funcionários públicos. É 
dado demonstrável pela matemática financei-
ra que a contribuição de 11% do servidor públi-
co, somada à contribuição de seu emprega-
dor — a União, por exemplo —, se aplicada em 
títulos públicos por 35 anos, é capaz de supor-
tar com folga o pagamento da aposentadoria 
e da pensão por morte.

 Tomemos como parâmetro um servidor, que 
recebe por mês R$ 15 mil. Ele paga 11% sobre o 
salário total, sendo descontado R$ 1.650,00. Já 
o trabalhador da iniciativa privada, que perce-
ba o mesmo valor, recolhe 11% sobre o teto da 
Previdência, que é de R$ 5.839,45, e não sobre 
o salário total. O desconto é de R$ 642,34, mais 
de mil reais de diferença em relação ao do ser-
vidor público. Outra informação importante que 
ninguém no governo se interessa em colocar em 
discussão: os funcionários públicos continuam 
recolhendo para a Previdência, mesmo depois 
de aposentados. É como comprar a prazo e 
continuar a pagar após quitar a última parcela. 

Mas assim como a Igreja da contrarreforma, 
Paulo Guedes quer manter em segredo os es-
tudos de sua Reforma da Previdência, e tratar 
a PEC 6/2019 como doutrina, valor acima da 
comprovação científica ou da matemática. 

Em tempos em que muita gente ainda ques-
tiona fatos e estudos irrefutáveis, como a evolu-
ção da espécie humana, a equipe econômica 
quer fazer crer que o servidor público é a raiz do 
mal do sistema previdenciário. Mas assim como 
a Terra não é plana, essa teoria também é falsa.

O geocentrismo da Nova Previdência*

*Artigo de autoria do presidente Mauro Silva 
publicado, em 27/5, no jornal Valor Econômico
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A Unafisco Nacional realizou intenso 
trabalho parlamentar durante, pra-
ticamente, todo o dia 15/5, em di-

versos espaços da Câmara dos Deputados. 

Os diretores da entidade Mauro Silva (presi-

dente) e Luiz Gonçalves Bomtempo (secre-

tário-geral), com o assessor parlamentar da 

Unafisco, Adalberto Valentim, não mediram 

esforços numa dinâmica abordagem tête- 

à-tête, explicando a parlamentares a im-

portância de subscreverem as sugestões de 

emendas à proposta de Reforma da Previ-

dência (PEC 6/2019), elaboradas em conjun-

to pelas entidades que compõem o Fórum 

Nacional Permanente de Carreiras Típicas de 

Estado (Fonacate), do qual a Unafisco é inte-

grante.

A emenda número 8 (SE 8) está entre as 

sugeridas pelo Fonacate. De acordo com a 

SE 8, que contou com boa contribuição da 

Unafisco na elaboração da justificativa, de-

ve-se “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 

Unafisco na luta contra as inconstitucionalidades
da reforma previdenciária

CONGRESSO NACIONAL
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Ao centro, o deputado federal Luiz Flávio Gomes (PSB/SP). À direita,

o secretário-geral da Unafisco Luiz Bomtempo

À esquerda, o deputado federal Alexis Fonteyne (Novo/SP). À direita,

o assessor parlamentar da Unafisco Adalberto ValentimÀ esquerda, o senador Paulo Paim (PT/RS) e o presidente da Unafisco Mauro Silva
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pensionistas, para custeio de seu Regime Pró-

prio de Previdência Social (RPPS).” Ou seja, 

“em respeito ao princípio da vedação ao 

confisco, propõe-se a supressão dos dispositi-

vos que autorizam os entes federados instituir 

as contribuições extraordinárias e ordinárias 

previstas no texto da PEC 06/2019.”

O corre-corre entre os gabinetes dos con-

gressistas foi fundamental, nesta etapa, por-

que eram necessárias 171 assinaturas para 

que as sugestões de emendas seguissem no 

projeto. A SE 8 obteve 210 assinaturas. 

Das notas técnicas aos vídeos. Ao percor-

rerem a Câmara dos Deputados, fazendo tra-

balho parlamentar, os diretores da Unafisco 

aproveitaram a oportunidade para entregar 

em mão a Nota Técnica Unafisco Nº 14/2019 

intitulada A drástica redução da pensão 

por morte e da aposentadoria por incapa-

cidade permanente na PEC 6/2019. Inconsti-

tucionalidade por violação ao princípio da 

proporcionalidade. Na semana anterior, o 

modus operandi no Congresso havia sido o 

mesmo, quando todos os 513 deputados fe-

derais receberam um exemplar da Nota Téc-

nica Unafisco Nº 12, denominada Estimativa 

do tamanho do mercado (faturamento) para 

as instituições financeiras num regime de ca-

pitalização financeira para a Previdência. E 

como vivemos num mundo em que as ima-

gens cada vez mais ganham importância, 

vídeos elaborados pela entidade também 

foram divulgados entre os parlamentares. 

Um deles foi o veiculado na GloboNews, que 

abriu campanha na TV contra o massacre 

dos direitos previdenciários (ver pág. 14).

Sentados, os deputados federais André Figueiredo (PDT/CE),

1º à esquerda, e Orlando Silva (PCdoB/SP)

Diretores da Unafisco conversam com o deputado federal 
Coronel Tadeu (PSL/SP)

Deputada federal Rosana Valle (PSB/SP) assina relação          
de emendas entregue pelos representantes da Unafisco

Mauro Silva e Luiz Bomtempo em reunião com a deputada 
federal Policial Katia Sastre (PL/SP) Fo
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A Unafisco Nacional, representada 
pelo presidente Mauro Silva, partici-
pou em 20/5 da audiência pública 

intitulada Previdência e Trabalho, com foco 
na Capitalização, promovida pela Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Participati-
va do Senado Federal (CDH). 

No início de sua explanação, Mauro acen-
tuou o significado da PEC 6/2019 (da Reforma 
da Previdência) para as instituições financei-
ras, utilizando dados da Nota Técnica nº 12 
da Unafisco, intitulada Estimativa do tama-
nho do mercado (faturamento) para as ins-
tituições financeiras num regime de capitali-
zação financeira para a Previdência. O valor 
da arrecadação das contribuições previ-
denciárias de empregados e empregadores 
foi de R$ 423,06 bilhões em 2018. Com base 
nesse número, estipula-se um ciclo completo 
de aposentadoria de 35 anos. Ou seja, “do 
conjunto dos trabalhadores, 1/35 se aposenta 
todos os anos. E 1/35 entra. Então esse novo 
sistema começa com 1/35 e vai crescendo 
até chegar ao total e segue com 100%.”

O presidente explica também que foram 
considerados dois ciclos de 35 anos para 
calcular o acréscimo de faturamento que os 
bancos terão com a reforma previdenciária 
do governo, porque eles ganham tanto na 
acumulação dos recursos como no próprio 
período de aposentadoria. “O primeiro ciclo 
de 35 anos é de crescimento, e o segundo ci-
clo já está pleno, é o faturamento pleno das 
instituições financeiras. Por isso, considerei 
dois ciclos”, explica Mauro. Esse faturamen-
to das instituições financeiras advém de duas 
coisas: da taxa de carregamento, que é a 
taxa sobre o que é depositado, e da taxa de 
administração, que “não é sobre o rendimen-
to no ano, é sobre tudo, é sobre o total depo-
sitado”, ressalta Mauro.

Nesse quadro, ao término de 70 anos, o 
faturamento das instituições financeiras che-
ga a R$ 27 trilhões. Assim apresentamos a se-
guinte estimativa: o faturamento médio anu-
al para as instituições financeiras, durante o 

período supracitado, em um sistema de ca-
pitalização financeira, pode ser estimado em 
R$ 388 bilhões. 

Ponto de vista do trabalhador. Mauro Silva 
também apresentou a questão da PEC 6/2019 
pela perspectiva do trabalhador. Para tanto, 
utilizou a Nota Técnica nº 13 da Unafisco, de-
nominada PEC 6/2019: O controverso sistema 
de capitalização financeira. 

Segundo Mauro, a capitalização pode ser 
financeira ou nocional. Financeira é a que 
“separa o dinheiro em um fundo, em que um 
banco administra.” E a nocional (ou capitali-
zação referencial) é um sistema que “carac-
teriza-se pela existência de contas individu-
ais, em que são depositadas as contribuições 
dos trabalhadores, rendendo juros fictícios”, 
conforme o estudo.

Mauro Silva enfatiza que a proposta da 
Reforma da Previdência é a “capitalização 
financeira sem participação de empresa. 
A capitalização financeira tanto pode ter a 
participação dos empregadores como não. 
Mas a proposta já amplamente exposta é 
que não tenha participação do emprega-
dor. É similar ao Chile.”

Com raríssimas exceções, todos os países 
que possuem capitalização financeira têm 
participação do empregador. Entre os países 
da Organização para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE) que se en-
quadram neste último caso estão Alemanha, 
Austrália, Bélgica, Canadá, Coréia, Dinamar-
ca, França, etc. 

O presidente da Unafisco afirmou que o 
sistema de capitalização financeira, apre-
sentado na reforma previdenciária, sem a 
contribuição do empregador, é totalmente 
inviável. Como exemplo, citou um trabalha-
dor cuja remuneração seja de três salários 
mínimos. “Calculamos a contribuição dele 
segundo a tabela da PEC 6/2019. Adotamos 
como taxa real 2,89% com base na Selic, 
adotamos como taxas de administração e 
carregamento 2%, trabalhamos com a con-
tribuição por 40 anos, para se ter 

‘Sistema Previdenciário com bancos e sem empregador 
condena trabalhador a viver na miséria’, diz Mauro Silva

SENADO FEDERAL

continua 
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uma média de 100%, aposentando-se aos 65 
anos, com uma sobrevida de dezoito anos e 
meio, segundo dados do IBGE.” Portanto, o 
recurso do contribuinte tem de durar até os 
84 anos de idade.

“Neste cenário, o valor acumulado pelo 
trabalhador, ao fim dos 40 anos de contribui-
ção, seria de R$ 275.804,02. Entretanto, a re-
muneração da AFP consome R$ 105.701,43 do 
patrimônio contribuinte — que ficaria com 
apenas R$ 170.102,58 —, o que corresponde 
a mais de 62% do valor que fica com o tra-
balhador. No 59º ano — após ingressar no sis-
tema de capitalização — esta porcentagem 
ultrapassa os 77%. (...) Adotando o nível da 
Selic de dezembro/2018, com contribuição 
do empregado de acordo com a tabela pro-
posta na PEC 6/2019, sem contribuição do em-
pregador e com participação de instituições 
financeiras, o sistema de capitalização com 
capital remunerado pelo spread entre Selic x 
INPC projeta o pagamento de aposentado-
ria de R$ 750,00 (cerca de 1/4 do valor sobre 
o qual o beneficiário contribuiu) por toda a 
sobrevida até os 84 anos, com 40 anos de 

contribuição e 
aposentador ia 
aos 65 anos. 
Este cenário re-
presenta o atu-
al sistema chi-
leno, em que 
foi eliminada 
a contribuição 
do emprega-
dor à previdên-
cia”, conforme 
estudo da Una-
fisco.

“Eu não es-
tou fazendo 
discurso, estou 
lidando com 
matemática fi-
nanceira, é isso 
que vai aconte-
cer. A capitali-
zação financei-
ra proposta vai 
provocar isso, 
você vai contri-

buir com um valor e vai receber 1/4 desse va-
lor como aposentadoria.” 

Aqui o senador Paulo Paim faz uma obser-
vação: “nesse sistema, pelo que você fala, 
pensão por morte...” O presidente Mauro res-
ponde de pronto: “não está! Tem que se criar 
outras alíquotas, outras fontes de financia-
mento para pensão por morte, risco de sobre-
vida superior aos 84 anos. Não cobre outros 
eventos. O risco de sobrevida maior, pensão 
por morte, nada disso, só cobre o período de 
sobrevida do próprio trabalhador.”

Transição. Outro ponto ressaltado é que a 
mudança do atual sistema para o da capita-
lização está estimada em R$ 890 bilhões após 
dez anos de implantação do novo sistema; 
em vinte anos, a perda chegaria a R$ 3,4 tri-
lhões e, em trinta anos, ultrapassaria os R$ 8 
trilhões, segundo dados da Unafisco.

Mauro Silva conclui sua explanação da se-
guinte maneira: “sem empregador e com ins-
tituição financeira, [o sistema previdenciário] 
é um fracasso, é condenar o trabalhador a 
viver na miséria.”

Na versão desta notícia, no site da Unafis-
co, você assiste à participação do presidente 
Mauro Silva na íntegra.
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Entre os convidados a debaterem na au-
diência pública intitulada Previdência 
e Trabalho, com foco na Capitalização 

promovida pela Comissão de Direitos Huma-
nos e Legislação Participativa do Senado Fe-
deral (CDH), no dia 20/5, estavam o presidente 
da Unafisco, Mauro Silva, e o secretário de Pre-
vidência do Ministério da Economia, Leonardo 
José Rolim Guimarães. Este último usou argu-
mentos falsos ao defender a proposta da refor-
ma previdenciária.

Sem propriedade, ele disse que “um servidor 
público, com uma média salarial em torno de 
25 mil reais, que vai se aposentar com o seu últi-
mo salário, o subsídio que esse servidor público 
recebe do sistema previdenciário é em torno de 
4,5 milhões de reais.” Não, nada disso, senhor 
secretário. Estes números não existem. Quem 
garante isso é Mauro Silva, ao colocar todos os 
pingos nos is, em plena audiência pública:

“Se fizéssemos uma capitalização referen-
cial nas contribuições dos servidores, se eu co-
locar as contribuições dos servidores, de 1994, 
corrigindo pela taxa Selic, até hoje, e de hoje 
para a frente, com taxa de juros real de 2,89%, 
o servidor não paga a aposentadoria dele, ele 
paga duas aposentadorias. O servidor não é 
subsidiado. Um servidor que contribui 35 anos, 
pagando a contribuição dele, mais a contribui-
ção legal da União, de um para dois, ele não 
tem um real de subsídio. Ele não paga a apo-
sentadoria dele, ele paga duas aposentado-
rias. O servidor não precisa de nenhum real do 
governo para pagar sua aposentadoria (...).

“Mas o que o governo fez com a contribui-
ção do servidor? Pagou as omissões e os erros 
legislativos do passado. Pagou os servidores 
que ele admitiu no serviço público sem ter con-
tribuído nunca e a CF de 88 admitiu 250 mil ser-
vidores como estatutários. Pegavam o dinheiro 

dos servidores da ativa de 1995 em diante para 
pagar esses erros do passado. Se a gente con-
tabilizar desde que foi instituída a alíquota de 
11% para os servidores, em 1994, e submetermos 
isso à taxa Selic, o servidor não paga a apo-
sentadoria dele, ele paga duas aposentadorias 
(...). Precisamos levar essa discussão para o ní-
vel de verdade. E parar com argumentos falsos. 
Vamos falar a verdade com a sociedade.”

O segundo deslize do secretário foi de cunho 
conceitual. Num dado momento de sua fala, 
ele definiu déficit atuarial da seguinte maneira: 
“comparamos nas próximas décadas receitas 
e despesas, a gente traz isso ao valor presen-
te e vê quanto está faltando no sistema para 
ele ser equilibrado.” O exercício de analisar a 
sustentabilidade de um sistema de previdên-
cia pegando somente o resultado de contas 
do futuro e arrastar para o tempo presente é 
chocante, pois ignora contribuições e superá-
vits do passado que foram consumidos pelos 
governos. Para provar quão absurda e equivo-
cada é a definição do secretário, o presidente 
Mauro preferiu dar uma ilustração.

Ele deu o exemplo de um sistema de pre-
vidência bastante sustentável. Um sistema de 
previdência em que pessoas ingressariam com 
18 anos de idade e contribuiriam durante 55 
anos, com 30% de alíquota, e o empregador, 
por sua vez, entraria com 60%. “É sustentável? 
Notoriamente sustentável. Mas pela definição 
que o secretário nos apresentou, de levan-
tamento atuarial, se eu for fazer um levanta-
mento desse sistema no ano 56 onde dali para 
frente eu só tenho aposentadorias a pagar, ele 
tem déficit atuarial.”

A Unafisco já comprovou, por meio de me-
todologia científica, o falseamento da hipó-
tese de que déficit/superávit é critério válido 
para avaliar a sustentabilidade de um sistema 
previdenciário. Para saber mais basta acessar 
a Nota Técnica da Unafisco intitulada Conside-
rações sobre a invalidade científica do critério 
déficit/superávit para avaliação da sustentabi-
lidade de um sistema de previdência, sobre a 
possibilidade de um critério baseado na capi-
talização referencial e sobre a revogação das 
regras de transição vigentes para os servidores 
públicos. Esses dois momentos do debate es-
tão em nosso canal do YouTube.

Unafisco contesta falhas e argumentos falsos do secretário 
da Previdência em audiência pública na CDH do Senado
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O presidente da Unafisco 
Nacional, Mauro Silva, 
ministrou palestra sobre 

a proposta de Reforma da Pre-
vidência (PEC 6/2019) para as-
sociados de São Paulo, em 16/5. 
O evento, organizado pela Una-
fisco, reuniu 47 convidados na 
Sede Social da entidade, na ca-
pital paulista, que ouviram aten-
tamente as explicações e parti-
ciparam fazendo perguntas.

Mauro abriu a palestra apre-
sentando vídeos da campanha 
Previdência sustentável, sim! 
Massacre de Direitos, não!, vei-
culados no canal GloboNews. 
Os vídeos mostram a sustenta-
bilidade da Previdência (R$ 1,2 
trilhão), o sistema de capitaliza-
ção que favorece bancos e o 
discurso mentiroso de privilégios dos servidores 
públicos. Na oportunidade, ele incentivou os 
presentes a baixarem os vídeos, postarem nas 
redes sociais e exibirem em reuniões.

Em seguida, o presidente da Unafisco expli-
cou o critério déficit/superávit utilizado pelo 
governo para avaliar a sustentabilidade do 
sistema previdenciário e justificar seu discurso 
de que o Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS) é deficitário. “Quando se usa critérios 
errados toma-se decisões erradas, adota-se re-
médios errados e é exatamente isso que eles 
estão fazendo agora. Eles estão medindo a si-
tuação previdenciária com base em déficit/su-
perávit certamente usando critérios errados, eu 
provo que é errado cientificamente”, enfatizou.

Um dos motivos apresentados pelo palestran-
te para não medir a sustentabilidade do sistema 
de previdência apenas considerando o critério 
déficit/superávit é o RPPS dos servidores. Desde 
2013, com a implantação do Funpresp, nenhum 
servidor público ingressa em igualdade com os 
demais em termos de contribuição previdenci-
ária, porque ele não contribui mais sobre a to-
talidade de sua remuneração, mas até o limite 
do teto da Previdência, de R$ 5.839,45. “Como é 
que eu posso exigir equilíbrio financeiro? Como 

eu vou exigir do RPPS se o próprio governo im-
pede que novos entrantes cheguem ao sistema 
em situação de igualdade com aqueles que es-
tão se aposentando?”, ressaltou.

Drástica redução de pensão por morte e 
aposentadoria por incapacidade permanente.  
Mauro ressaltou ainda que o texto da proposta 
da PEC 6/2019 da Previdência também prevê 
reduções que ultrapassam 50% na pensão por 
morte com a imposição de cotas familiares e 
da aposentadoria por incapacidade perma-
nente, conforme comprova a Nota Técnica 
14/2019, estudo lançado pela Unafisco Nacio-
nal, disponível em nosso site.

O presidente da Unafisco ainda criticou o 
discurso pessimista do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, de que o Brasil vai falir e a meta 
do governo de arrecadar R$ 1,2 trilhão em dez 
anos com a reforma previdenciária, promo-
vendo um massacre nos direitos dos trabalha-
dores. Ele explicou com números a existência 
de outras fontes socialmente mais justas para 
conseguir tal economia aos cofres públicos nos 
próximos dez anos, como a redução de 30% da 
sonegação das contribuições para a Segurida-
de Social, o que resultaria em um aumento de 
R$ 68 bilhões por ano na arrecadação total.

Em palestra, presidente Mauro Silva apresenta propaganda 
de TV da Unafisco sobre Reforma da Previdência

CAPITAL PAULISTA
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Temas importantes relacionados à valori-
zação do cargo de Auditor Fiscal da Recei-
ta Federal foram tratados pelos diretores da 
Unafisco Nacional Mauro Silva (presidente), 
Amilton Lemos (primeiro vice-presidente) e 
Luiz Bomtempo (secretário-geral) em reunião 
com o secretário especial da Receita Federal, 
Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque, 
que também é vice-presidente licenciado da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV). A reunião 
ocorreu em 3/5, na unidade Berrini da FGV, 
no Brooklin, zona sul de São Paulo.

A Unafisco teve a satisfação de convidar 
o secretário para dois grandes eventos ocor-
ridos em junho. O primeiro convite foi para 
participar da Solenidade de Posse da Direto-

ria Nacional e do Conselho Fiscal da Unafis-
co Nacional (7/6). O segundo convite foi para 
participar da abertura e falar sobre Reforma 
Tributária no Congresso Luso-Brasileiro de Au-
ditores Fiscais, organizado pela Unafisco Na-
cional e outras entidades (16 a 19/6).

Sobre Reforma Tributária, a Unafisco res-
saltou que está aberta ao diálogo. Por exem-
plo, a entidade disse estar à disposição para 
contribuir com as discussões a respeito do Im-
posto sobre Valor Agregado (IVA), desde que 
possa analisar propostas documentadas. A 
Unafisco também se dispôs a ouvir a respeito 
da criação da contribuição sobre pagamen-
tos, que seria uma espécie de CPMF, mas de 
base ainda maior, entre outros aspectos. No 

UNAFISCO NACIONAL SE REÚNE COM 
SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL, 
MARCOS CINTRA

SÃO PAULO/SP
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que tange à criação deste último imposto, os 
diretores da Unafisco enfatizaram a impossi-
bilidade da não sonegação. Como exemplo, 
citaram o caso Itaú/Esso, entre outros bancos, 
que fazia pagamentos para grandes clientes 
de maneira a evitar os pagamentos de CPMF. 
O próprio secretário concordou afirmando 
que há vários níveis de possibilidades de so-
negação em cada tributo e que “não existe 
tributo insonegável.”

Outro tema apresentado ao secretário foi 
o ingresso, pela Unafisco, com Ação Civil Pú-
blica (ACP) para barrar o perdão de multas 
tributárias ao agronegócio concedido pela 
Lei 13.606/2018, por meio do Programa de Re-
gularização Tributária Rural (PRR). A ACP está 
fundamentada no art. 180 do Código Tribu-
tário Nacional (CTN), que intenta não bene-
ficiar com anistias (perdões de multas) maus 
contribuintes que sonegam e fraudam o Fis-
co. Os diretores destacaram que enviaram 
consultas ao então secretário Rachid sem, 
no entanto, obter resposta. Marcos Cintra de-
monstrou preocupação com o tema. Nem 
poderia ser diferente, porque tal situação 
oferece risco para os Auditores Fiscais.

Mais um assunto exposto, nessas quase 
duas horas de reunião, foi que a Unafisco in-
gressou com Ação Civil Pública na Justiça Fe-
deral de São Paulo com o objetivo de limitar a 
cinco anos os benefícios fiscais concedidos a 
empresas petrolíferas que atuarem em blocos 
de camadas de pré-sal, conforme estipula o 
artigo 114, § 4º da Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (Lei 13.473/2017). O escopo da medida 
é também garantir uma atuação mais segura 
dos Auditores Fiscais, a fim de aplicarem a lei 
de maneira clara e objetiva, para saberem a 
limitação temporal da vigência dos benefí-
cios fiscais de modo a não estarem sujeitos a 
riscos funcionais.

Sobre Refis, os diretores teceram vários co-
mentários a respeito das iniciativas da enti-
dade. A Unafisco Nacional, por exemplo, 
protocolizou no Supremo Tribunal Federal 
(STF) a ADI 6.027 que apontou três inconstitu-
cionalidades no Programa Especial de Regu-

larização Tributária (Pert) e no PRR: violação 
da capacidade contributiva, violação da 
livre concorrência e ofensa ao novo regime 
fiscal. Também colocaram em relevo dois 
projetos de lei da Unafisco Nacional, que fo-
ram endossados pela Comissão Parlamentar 
de Inquérito da Previdência (CPIPREV): o PLS 
425/2017 e o PLS 423/2017. O primeiro altera 
o Código Tributário Nacional para estabele-
cer normas gerais sobre programas especiais 
de regularização tributária, fixando restrições 
para os futuros programas (Refis). O segundo 
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 puni-
bilidade com o pagamento (ou mero parce-
lamento) das dívidas tributárias.

Ao discutir o assunto da resolução da 
Anac, que compromete seriamente a atua-
ção dos Auditores Fiscais da Receita, a Una-
fisco cobrou empenho do secretário. Cintra 
disse que, na semana seguinte, teria nova 
reunião para tratar do caso. Garantiu que o 
tema está sendo bem encaminhado com a 
Anac, apesar de algumas dificuldades. Se-
gundo ele, a previsão era que, em breve, ha-
veria uma solução definitiva.

O Plano de Desenvolvimento Individual 
(PDI) também entrou na pauta, porque é um 
dos temas recorrentes de insatisfação dos as-
sociados da entidade. Esse PDI integra uma 
reforma administrativa que vem sendo con-
duzida sem a participação dos Auditores Fis-
cais. Os diretores trataram com o secretário 
sobre vários problemas que giram ao redor 
do PDI, como a dificuldade de progressão e 
a avaliação da chefia ser subjetiva.

Perto de finalizar a reunião, Marcos Cintra, 
gentilmente, ainda ouviu a posição da enti-
dade sobre Reforma da Previdência, momen-
to em que os diretores comentaram sobre a 
campanha veiculada na GloboNews contra 
o massacre dos direitos previdenciários (ver 
pág. 14). O encontro terminou como come-
çou: num tom cordial e de respeito mútuo.

Valorização da Classe
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O presidente da Unafisco Nacional, Mauro 
Silva, foi entrevistado pelo Jornal Nacional de 
10/5, que repercutiu a aprovação da Medida 
Provisória 870/2019 pela Comissão Mista do 
Congresso. Uma emenda da MP, mais tarde 

derrubada em votação na Câmara dos De-
putados, proibia que os Auditores Fiscais, ao 
encontrarem indícios de crimes não tributá-
rios, comunicassem ao Ministério Público Fe-
deral. Os Auditores precisariam nesse caso de 
autorização judicial para reportar indício de 
crime às autoridades competentes.

Mauro destacou o caráter estranho da res-
trição aos Auditores, uma vez que é dever de 
qualquer cidadão que tome conhecimento 
de um ilícito comunicá-lo ao Ministério Públi-
co. “Por que isso? Porque os Auditores justa-
mente têm feito apurações que têm sido fun-
damentais na condenação por corrupção e 
lavagem de dinheiro, que envolve políticos”, 
explicou o presidente da Unafisco Nacional.

Confira essa reportagem na íntegra na ver-
são on-line desta notícia, no site da Unafisco. 

Apurações dos Auditores 'têm sido fundamentais
na condenação por corrupção e lavagem de dinheiro', 
diz Mauro Silva

MP 870/2019

O presidente da Unafisco Nacional, Mauro 
Silva, foi entrevistado pelo jornalista Heródo-
to Barbeiro, na edição de 8/5 do Jornal da 
Record News, para falar sobre o parecer do 
senador Fernando Bezerra (MDB/PE) na MP 
870/2019, que trata da organização da Presi-
dência da República e dos ministérios. O par-
lamentar incluiu trecho limitando a atuação 
dos Auditores Fiscais da Receita a crimes tribu-
tários. Além disso, o texto proibia que indícios 
de crimes não tributários encontrados pelos 
Auditores Fiscais fossem compartilhados com 
outras autoridades sem autorização judicial.

Mauro explicou que o parecer é uma ten-
tativa de enfraquecer a Receita no combate 
à lavagem de dinheiro e à corrupção. Na prá-
tica, se a MP fosse aprovada com o referido 
trecho, os Auditores Fiscais ficariam impossibi-
litados de participar de importantes forças-ta-
refas para o País, que, inclusive, contam com 
atuação imprescindível dos Auditores Fiscais, 
como ocorre na Operação Lava Jato.

Observando que o artigo 64-A do parecer 

faz menção ao artigo 106, inciso I do Códi-
go Tributário Nacional (CTN), o presidente da 
Unafisco ressaltou “que isso será aplicado re-
troativamente. Então, veja, se você impede a 
atuação dos Auditores em crimes que não se-
jam contra a ordem tributária e aplica retroa-
tivamente, significa que dezenas e dezenas de 
condenações por corrupção irão ser nulas. As 
condenações já existentes serão tidas como 
nulas porque foi a atuação da Receita Federal 
na apuração da origem do dinheiro, na apu-
ração de toda a movimentação fi-

Presidente da Unafisco é entrevistado por Heródoto 
Barbeiro sobre parecer de MP que limita atuação da 
Receita

TENTATIVA DE ENFRAQUECER A RECEITA
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nanceira que serviu para o Ministério Público preparar os 
processos e indicar a condenação.”

Heródoto estranha a questão de a lei retroagir. “Mas a 
lei retroage?” Mauro responde que, em regra, não. “Mas 
nesse caso, há um dispositivo específico determinando a 
retroação dos efeitos dessa lei. Então a lei só vale para o 
futuro, em regra, mas nesse caso, foi previsto um dispositivo 
para que se aplique para fatos passados. Isto quer dizer 
que dezenas e dezenas de condenações, por corrupção 
e lavagem de dinheiro, serão tidas como nulas. Isso é uma 
coisa assustadora, não condiz com o discurso, por exem-
plo, que ajudou a eleger o atual governo e a gente espera 
que a base governista, atendendo aos reclames da socie-
dade, ajude também, com os deputados da oposição, a 
derrubar essa iniciativa, que é muito ruim para o Brasil.”

Assista à entrevista na íntegra na versão on-line desta 
notícia, no site da Unafisco.

A Unafisco Nacional lançou, em 7/5, campanha sobre 
pontos críticos presentes no projeto de Reforma da Previ-
dência. O objetivo é apresentar alternativas ao corte agres-
sivo de direitos dos trabalhadores privados e de funcioná-
rios públicos que está no projeto. O mote da campanha é 
Previdência sustentável, sim! Massacre de Direitos, não! São 
vídeos que enfatizam temas de sustentabilidade da Previ-
dência (R$ 1,2 trilhão), capitalização e o falacioso discurso 
de privilégios dos servidores públicos.

Um dos vídeos, veiculado na GloboNews para assinantes 
da Net, no intervalo dos programas Bom Dia Brasil (SP, DF e 
RJ), Jornal das Dez (DF) e Estúdio i (DF), explica que a equipe 
econômica do governo pretende arrecadar R$ 1,2 trilhão 

em dez anos com a reforma, mas 
que faz isso com medidas que pe-
nalizam a população. A alterna-
tiva seria intensificar o combate 

à sonegação com foco nos grandes contribuintes; cortar 
apenas 20% do total de benefícios fiscais de contribuições 
para a Seguridade Social; combater fraudes; e não conce-
der novos Refis, entre outros pontos. Essas iniciativas, soma-
das, gerariam R$ 1,376 trilhão em dez anos, ultrapassando a 
meta inicial do governo.

Você pode assistir ao vídeos da campanha no canal da 
Unafisco no YouTube. Aproveite para compartilhar nas suas 
redes sociais e com os seus amigos. É preciso conscientizar 
a todos que garantir a sustentabilidade da Previdência não 
deve passar pelo massacre de direitos!

Unafisco lança campanha 
contra massacre dos direitos 
previdenciários

NA TV

A Unafisco Nacional lançou 
recentemente seu perfil oficial 
no Twitter. É mais um canal para 
você ficar próximo da nossa enti-
dade, de maneira rápida e dinâ-
mica. Para acompanhar o perfil, 
basta acessar twitter.com/Una-
fisco_Nac e clicar em Seguir. Se 
você estiver no aplicativo para 
celular, digite Unafisco_Nac na 
busca.  

No Twitter são divulgados no-
tícias, parcerias, eventos e cam-
panhas promovidas ou apoiadas 
pela Unafisco, entre outros temas. 

Uma dica importante é, após 
seguir o perfil da Unafisco no 
Twitter, ativar as notificações de 
atualização do perfil. Se você es-
tiver no computador, clique no 
botão representado por três pon-
tinhos e, em seguida, na opção 
Ativar notificações no celular. 
No aplicativo para smartphone, 
essa função é representada por 
um ícone com desenho de sino, 
ao lado do botão Seguindo.  As-
sim, você não 
perde nenhum 
tweet da Una-
fisco.

C o n ta m o s 
com a sua 
companhia em 
mais este ca-
nal, para você 
ficar por dentro 
das principais 
notícias de seu 
interesse.

Siga o perfil da 
Unafisco Nacional
no Twitter!

NOVIDADE
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Carro com 
desconto de 6,5%

ZERO-QUILÔMETRO

Planos com pacote 
de dados a partir de 
R$ 38,90 mensais
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