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EDITORIAL

Nas últimas semanas, tornou-se lugar co-
mum falar que a Receita Federal passa pela 
maior crise institucional de toda sua história 
de mais de 50 anos. A tempestade perfeita, 
como foi chamada por vários veículos de 
imprensa, teve início em fevereiro/2019 com 
o vazamento de informações sobre a fiscali-
zação do ministro Gilmar Mendes e pessoas 
ligadas a ele. Os ataques ao órgão não pa-
raram desde então, capitaneados por auto-
ridades públicas que de alguma forma esta-
vam no círculo de influência do “poderoso” 
magistrado.

 Embora pessoas ligadas a outros ministros 
do STF estivessem sendo investigadas com 
base em critérios técnicos e impessoais, o 
ministro Gilmar Mendes aproveitou esse fato 
para espalhar insinuações entre seus pares 
de que haveria uma perseguição a alguns 
ministros daquela corte superior, bem como 
a seus familiares. Isso possibilitou o surgimento 
de decisões que dificultam o trabalho do ór-
gão, como o impedimento de compartilhar 
informações com o MPF, a suspensão de fis-
calizações e o afastamento de dois Auditores 
de suas atividades.

 No âmbito do TCU, a crise encontrou terre-
no fértil na pessoa do ministro Bruno Dantas, 
amplamente reconhecido como pertencen-
te ao círculo de influência do ministro investi-
gado. O referido ministro de contas, que por 
rodízio interno do TCU tem a Receita Federal 
como um dos órgãos que pode auditar, che-
gou a chamar Auditores de marginais e afir-
mar que todos os Auditores agem com abuso 
de poder e, por conta disso, já foi enviada 

notificação extrajudicial para preparar even-
tuais ações judiciais cabíveis.

 A origem dos ataques espraiou-se para o 
Poder Legislativo e para o Palácio do Planalto 
a ponto de, ao perceberem o agravamento 
dos ataques, muitos representantes da socie-
dade civil e articulistas da mídia apresenta-
rem seus argumentos em defesa da Receita 
Federal, num movimento que metaforicamen-
te pode ser reconhecido como o erguimento 
de poderosos escudos invisíveis contra a des-
truição da Receita Federal. O surgimento de 
tais “escudos” revela duas coisas importantes 
e que devem ser preservadas: o trabalho de 
excelência, com espírito público e profissio-
nalismo, realizado pelos Auditores Fiscais du-
rante toda a história do Fisco federal, que mo-
tivou as publicações e inserções na mídia; e 
o trabalho sério e especializado de diálogo 
com a mídia que a Unafisco Nacional e, mais 
recentemente, o Sindifisco Nacional vêm pro-
movendo com base em estudos técnicos.

 Troca do subsecretário-geral. No Diário Ofi-
cial de 30/8, foi publicada a troca do subse-
cretário-geral da Receita Federal do Brasil, Au-
ditor Fiscal João Paulo Ramos Fachada, pelo 
Auditor Fiscal José de Assis Ferraz Neto. Tal mu-
dança foi efetuada no centro dessa crise ins-
titucional agravada com a determinação su-
postamente vinda do presidente da República 
Jair Bolsonaro para que o delegado do Porto 
de Itaguaí/RJ, Auditor Fiscal José Alex Nóbre-
ga de Oliveira, fosse trocado por outro Auditor 
Fiscal estabelecido em Manaus/AM.

 A Unafisco reitera que vê com preocupa-
ção movimentos similares a esse envolvendo 

Proteção definitiva contra a crise institucional 
está no aperfeiçoamento do espírito público e do 
profissionalismo do Auditor Fiscal da Receita Federal
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o Porto de Itaguaí, uma vez que a Receita Fe-

deral é órgão típico de Estado, um dos prin-

cipais pilares de um estado republicano, pois 

possui como uma de suas atribuições o car-

reamento de recursos para os cofres públicos 

por meio do exercício do seu poder de Impé-

rio, que é a exigência de tributos. A notícia 

de que o presidente da República pretendia 

trocar o comando de um cargo de confian-

ça específico, hierarquicamente longe das 

altas esferas de poder, fez acender um sinal 

de alerta, pois a ocupação de tais cargos 

deve obedecer a critérios técnicos por meio 

da avaliação de alguns parâmetros, a exem-

plo da experiência do postulante nos proces-

sos de trabalho que comandará, sua capaci-

dade técnica e de liderança, dentre outros, 

tudo o que aparenta não ter sido ponderado 

nesta noticiada determinação sem justificati-

va pleiteada supostamente pelo Planalto.

 Sob esse prisma, o histórico do Auditor Fis-

cal Ferraz Neto levantado pela entidade é 

positivo, pois esteve junto em diversas lutas da 

Classe, tais como a inclusão dos Auditores Fis-

cais na PEC 443/09, que vincula os salários dos 

cargos da Advocacia-Geral da União (AGU) 

e dos delegados da Polícia Federal (PF), den-

tre outros, a 90,25% do subsídio devido aos 

ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), 

além de ter entregado o cargo de superin-

tendente-adjunto na 4ª Região Fiscal em um 

dos momentos de maior tensão pelos quais a 

casa passou, que culminou na aprovação da 

lei que instituiu o bônus de eficiência.

 Assim sendo, a Unafisco espera que a vin-

da do novo subsecretário-geral da Receita 

Federal seja um primeiro passo na direção 

da valorização do cargo de Auditor Fiscal da 

Receita Federal, cuja decorrência imediata 

é o fortalecimento do próprio órgão, basilar 

em qualquer Estado Nacional, que é o Fisco. 

Dessa forma, em audiência a ser oportuna-

mente agendada, apresentaremos as prio-

ridades que a entidade enxerga para o ór-

gão, tais como entre outras: afastamento do 

ponto eletrônico, uma vez que o exercício de 

atividade eminentemente intelectual não se 

coaduna com a utilização deste instrumen-

to, para não dizer das atividades aduaneiras 

de repressão e de combate ao contrabando 

e ao descaminho, atividades cujo controle 

por meio de ponto eletrônico se mostra total-

mente inadequado e ineficaz; Resolução da 

questão da Anac, por meio do afastamento 

definitivo da obrigatoriedade de as autorida-

des aduaneiras se submeterem a revista por 

empresas terceirizadas nos aeroportos do 

País, pois o Auditor Fiscal é parte integrante 

do sistema de segurança pública nas zonas 

primárias de controle de cargas e de pesso-

as; Manutenção das fiscalizações das Pes-

soas Politicamente Expostas (PPE) com po-

sicionamento firme e público na defesa de 

tais procedimentos; Eliminação do Plano de 

Desenvolvimento Individual (PDI) previsto no 

Decreto n.º 9.366/2018; e, por fim, a defesa da 

regulamentação do bônus de eficiência nos 

exatos termos do que foi acordado e assina-

do com a Classe em 2016.

 Encerramos com uma visão positiva para 

o futuro, pois estamos resistindo a uma gra-

ve crise com perspectiva de mantermos a 

Receita Federal livre de influências políticas 

e norteada pelo interesse público. Estejamos 

atentos e prontos para a luta, confiantes na 

superação desse momento para conduzir a 

Receita Federal para a posição de destaque 

que a promoção das melhores políticas pú-

blicas em benefício da diminuição das desi-

gualdades de nosso País exige.
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RECEITA FEDERAL

Recentemente, o mundo político foi surpre-
endido com a queda do secretário especial 
da Receita Federal, Marcos Cintra, motivada, 
segundo escreveu o presidente da República 
nas redes sociais, pela sua tentativa de recriar 
a CPMF, explicando que este assunto estaria 
fora do debate sobre a Reforma Tributária.

Causa estranheza este tipo de justificati-
va dada pela Presidência da República. Isto 
porque o próprio ministro da Economia, Paulo 
Guedes, o “posto Ipiranga” do presidente, já 
deu declarações no sentido da reintrodução 
da CPMF, a exemplo de sua fala para uma pla-
teia de empresários em 20 de agosto na qual si-
nalizou que uma “CPMF pequenininha não ma-
chuca”, pois ajudaria a reduzir a contribuição 
sobre a folha de pagamentos das empresas.

Diante desse quadro, a lógica elementar 
clamaria, havendo um incômodo real com o 
assunto, pela exoneração do ministro da Eco-
nomia. Como isso não ocorreu, fica eviden-
te que o real motivo da demissão de Marcos 
Cintra foi outro, e o presidente usou a CPMF 
como espantalho, uma forma de distrair seus 
eleitores mais eufóricos para escamotear suas 
reais intenções: tomar medidas na Receita 
Federal para blindar seus familiares contra o 
que chamou de “verdadeira devassa”, em 
uma perseguição que imagina estar sendo 
promovida pela Receita Federal.

Tais acusações, por óbvio improcedentes, 
vêm na esteira dos inúmeros ataques que o ór-
gão vem sofrendo nos últimos meses, a exem-
plo da incontinência verbal que acometeu o 
ministro da Suprema Corte, Gilmar Mendes, e 
o ministro do TCU, Bruno Dantas, além do afas-
tamento de dois Auditores Fiscais por decisão 
do ministro Alexandre de Moraes no bojo do 
exótico inquérito aberto pelo presidente da 
Corte para apurar e investigar ofensas e ame-
aças que atinjam os ministros do STF.   

Dentro desta perspectiva, a Unafisco reco-
nhece que na gestão de Marcos Cintra preva-
leceu o diálogo e houve esforços, ainda que 
bastante tímidos, contra os ataques externos à 
Receita Federal. Entretanto, tais esforços, ain-
da que insuficientes sob a nossa ótica, pare-
cem ter desagradado ao atual chefe do Po-
der Executivo Federal, cujo desejo de proteger 

seus entes familiares ameaça diariamente co-
locar em risco o bom funcionamento de um 
dos órgãos fundamentais do Estado, aquele 
responsável pela arrecadação e fiscalização 
de tributos, com especial destaque na detec-
ção de fraudes fiscais como a lavagem de di-
nheiro e a evasão de divisas, e pelo controle 
aduaneiro nos portos, aeroportos e fronteiras 
do País, que é o Fisco Federal.

Em momentos de transição como o atual, 
onde o velho já vai longe e o novo é lento para 
aparecer, os riscos do surgimento de turbulên-
cias nocivas nesse lusco-fusco da conjuntura 
são bastante elevados. A Unafisco está aten-
ta a todos os movimentos nesse xadrez políti-
co. Analiticamente, a preocupação com um 
retrocesso institucional da Receita Federal é 
grande, pois é inegável que nas últimas déca-
das o órgão se fortaleceu enormemente, pro-
duzindo resultados até então nunca vistos em 
sua história, a exemplo de sua participação 
nas inúmeras investigações que resultaram em 
recolhimentos bilionários aos cofres públicos. 
Não obstante, trabalharemos  para que escu-
dos contra este desmonte institucional sejam 
erguidos e protejam os órgãos vitais ao funcio-
namento do Estado, como é o caso da Receita 
Federal, o que, em última instância, protegerá, 
sobretudo, a sociedade brasileira.

Não temos dúvidas que existem vários Audi-
tores Fiscais preparados para assumir o desafio 
de ocupar o cargo de secretário especial da 
Receita Federal, que representariam a “oxige-
nada” desejada por muitos, e que dispõem 
de experiência e conhecimento técnico sufi-
ciente para levar adiante os desafios do cargo 
num cenário de busca pelos melhores interes-
ses do País: organizar e direcionar os esforços 
da administração tributária para arrecadar os 
recursos que são necessários para  estimular a 
economia a gerar empregos; reforçar o com-
bate à sonegação; implementar grandes me-
lhorias e modernizar o controle dos fluxos do 
comércio; continuar o trabalho de auxílio no 
combate à lavagem de dinheiro; coordenar 
as discussões sobre a Reforma Tributária, entre 
outros tantos. Diante disso, buscar nomes foras 
dos quadros do órgão não encontra justificati-
va razoável e contamos que as especulações 
nesse sentido não prosperem.

Um órgão estritamente técnico que deve ser 
dirigido por um Auditor Fiscal
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O ministro do Supremo Tribunal Federal, 
Alexandre de Moraes, suspendeu investiga-
ção da Receita Federal contra 133 contribuin-
tes nos autos do Inquérito 4.781 e determinou 
o afastamento de dois Auditores Fiscais, Wilson 
Nelson da Silva e Luciano Francisco Castro.

Tal despacho, por representar “pressão in-
devida” sobre Auditores Fiscais da Receita Fe-
deral envolvidos em apurações relacionadas 
ao combate à corrupção, viola frontalmente 
o art. 36 da Convenção das Nações Unidas 
Contra a Corrupção, que foi incorporada ao 
ordenamento jurídico brasileiro por meio do 
Decreto nº 5.687 de 2006, tendo, a partir de 
então, força de lei ordinária.

Diante da gravidade do ocorrido, o pre-
sidente da Unafisco Nacional Mauro Silva fez 
contato telefônico com os dois Auditores Fiscais 
para assegurar toda a solidariedade e apoio, 
tanto a eles quanto aos respectivos familiares. 
Na ocasião foi asseverado que a entidade to-
maria todas as medidas cabíveis em defesa de 
ambos, “porque o assunto diz respeito ao ór-
gão, a todos os Auditores Fiscais, ao País, mas 
acima de tudo, à questão humana, às famílias 
que sentem os efeitos dessa nefasta decisão do 
Supremo Tribunal Federal.”

O despacho do ministro revela que mesmo 
com provas, obtidas do processo administrati-
vo disciplinar (PAD), de que não houve dolo na 
atuação dos Auditores no vazamento de infor-
mações sigilosas, Alexandre de Moraes decidiu 
afastá-los. Essa contradição fática sugere que o 
afastamento não foi uma medida juridicamente 
justificada, mas que pode ter o objetivo apenas 
de intimidar a atuação de outros Auditores Fis-
cais na fiscalização de autoridades públicas de 
alto escalão. Tal medida, se comprovadamente 
assim encaminhada, é apta a revelar desvio de 
finalidade na decisão do STF, além de, por ca-
racterizar “pressão indevida”, fazer emergir mais 
diretamente a ilicitude da decisão por violar o 
art. 36 da Convenção da ONU já referida.

No que tange à suspensão da investiga-
ção de 133 contribuintes selecionados por cri-
térios técnicos a partir de um conjunto de 818 
mil contribuintes, a preocupação do ministro 
Alexandre de Moraes é com os membros do 
STF e seus familiares.

O ministro demonstrou incômodo com o fato 

de tais pessoas serem objeto de investigações 
por parte do Fisco, passando a questionar crité-
rios que levariam a serem fiscalizadas. O ilustre 
ministro parece entender que os membros do 
STF e seus familiares são parte de uma lista VIP de 
contribuintes não fiscalizáveis, quando, ao con-
trário, numa visão mais republicana da questão, 
devem ser objeto de maior rigor fiscalizatório.

Nessa linha, o digníssimo ministro preferiu 
omitir em sua decisão o fato de estarem tais 
contribuintes inseridos no conceito de pessoas 
politicamente expostas (PPE) e, por conta disso, 
estarem submetidas a uma fiscalização, prima 
facie, mais rigorosa por parte do Fisco em obe-
diência aos ditames da Convenção da ONU de 
combate a corrupção e às recomendações do 
Grupo de Ação Financeira (Gafi), órgão ligado 
à Organização para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE). 

O assunto foi  tratado na Nota Técnica 7/2017 
da Unafisco Nacional que tem o seguinte tre-
cho elucidativo:

“em razão do risco potencial que re-
presentam em decorrência do cargo que 
ocupam, as pessoas classificadas como 
expostas politicamente deveriam ser mo-
nitoradas e fiscalizadas de maneira mais 
intensa, como forma de prevenção aos 
crimes de corrupção e de lavagem de di-
nheiro. A palavra “expostas” nada tem a 
ver com a exposição da intimidade ou dos 
dados econômico-fiscais dessas pessoas. 
Ao contrário, por serem ocupantes de car-
gos públicos de relevo, seus patrimônios 
são costumeiramente publicados pelos 
órgãos de controle, como, por exemplo, o 
TSE, no caso dos ocupantes de cargos ele-
tivos. Como já demonstrado, a menciona-
da exposição refere-se ao maior risco de 
cometimento dos crimes de lavagem de 
dinheiro e de corrupção por essas pesso-
as, em razão dos recursos públicos sob sua 
administração e das posições de relevo 
que ocupam ou ocuparam no aparelho 
do Estado.”

Como já assinalamos, entre as antijuridicida-
des da  decisão do ministro Alexan-
dre de Moraes destacamos o óbvio 

Ministro Alexandre de Moraes do STF viola
tratado internacional e afasta dois Auditores

PRESSÃO

continua 
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O associado Diogo de Paula Moreira, que 
trabalha na Alfândega do Aeroporto de Brasí-
lia, postou vídeo no YouTube explicando as ra-
zões dos ataques que a Receita Federal tem so-
frido. No dia 1º/8, o ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Alexandre de Moraes, suspendeu 
investigação que apurava indícios de irregulari-
dades tributárias envolvendo 133 nomes, incluin-
do ministros do Supremo, e afastou do trabalho 
dois Auditores Fiscais (ver notícia da pág. 6).

Numa breve entrevista à Unafisco, realizada 
em 14/8, Diogo comentou a respeito do caso 
em questão, falou também das dificuldades 
para ser aprovado no concurso público para o 
cargo de Auditor, da contribuição desses servi-
dores para fiscalização e cumprimento das leis 
tributárias, do corpo técnico altamente qualifi-
cado na Receita e dos sucessivos cortes orça-
mentários no órgão.

O vídeo, postado pelo Auditor em seu canal 
no YouTube, havia sido visualizado, até o fecha-

mento deste boletim, por mais de 19 mil inter-
nautas, viralizando nas redes sociais.

Abaixo, leia a entrevista com o Auditor.  

UNAFISCO. Conte um pouco da sua história 
pessoal, quando ingressou na Receita, onde 
trabalhou e o nível de exigência de estudos 
para enfrentar o concurso para ocupar o cargo 
de Auditor Fiscal.

Diogo Moreira. Entrei na Receita Federal em 
2010. A sensação à época era de ter me torna-
do um herói. Fui aprovado num dos concursos 
mais difíceis e disputados do País para traba-
lhar num órgão de excelência. Vi colegas se 
dedicarem, crescerem dentro da Casa e con-
tribuírem para a sociedade com o desenvolvi-
mento de ferramentas de fiscalização que bus-
cam, de forma inteligente e impessoal, exigir 
o cumprimento das leis tributárias. Hoje, com 
muita tristeza, vejo inúmeros colegas desiludi-
dos com os rumos da Casa e se preparando 

Unafisco entrevista Auditor do vídeo que viralizou nas 
redes sociais sobre fiscalização de ministros do STF

YOUTUBE

conflito que existe entre o despacho do Pretó-
rio Excelso e o art. 36 da Convenção da ONU 
contra a corrupção. Vejamos o citado art. 36, 
in verbis:

Artigo 36
Autoridades especializadas
Cada Estado Parte, de conformidade 

com os princípios fundamentais de seu or-
denamento jurídico, se certificará de que 
dispõe de um ou mais órgãos ou pessoas 
especializadas na luta contra a corrupção 
mediante a aplicação coercitiva da lei. 
Esse(s) órgão(s) ou essa(s) pessoa(s) go-
zarão da independência necessária, con-
forme os princípios fundamentais do or-
denamento jurídico do Estado Parte, para 
que possam desempenhar suas funções 
com eficácia e sem pressões indevidas. 
Deverá proporcionar-se a essas pessoas 
ou ao pessoal desse(s) órgão(s) formação 
adequada e recursos suficientes para o 
desempenho de suas funções. (destaques 
nossos)

A administração pública, por meio de seus ór-
gãos e agentes públicos, não pode conferir trata-
mento privilegiado a pessoas ou classes determi-

nadas. Ora, se o ordenamento jurídico, por meio 
das leis e tratados internacionais, estabelece que 
as pessoas politicamente expostas — entre elas 
ministros do STF e seus familiares — devem estar 
sob uma maior atenção do Estado, resta assen-
tado que a decisão do ministro Alexandre de 
Moraes afronta o ordenamento jurídico.

Por fim, não menos surpreendente, sob o 
ponto de vista jurídico, é o fato de a mesma 
autoridade do STF agir na fase inquisitorial e 
determinar limitações cautelares na esfera de 
direitos dos sujeitos do inquérito. Uma nítida 
confusão entre acusador e julgador que lem-
bra os casos da inquisição da Idade Média e 
nos colocam bem distante dos trilhos do devi-
do processo legal que conduzem a um Estado 
Democrático de Direito.

Diante de tantas ilicitudes que cercam a 
indigitada decisão do ministro Alexandre de 
Moraes do STF, são muitas as ilações acerca da 
real motivação para o decisum que, por acre-
ditar na retidão da Corte Maior, deixamos de 
apresentar. Preferimos apostar no tradicional  
espírito republicano daquela Corte que sabe-
rá, com urgência, conduzir-nos de volta para 
licitude nesse caso com o cancelamento  de 
todo o teor da decisão monocrática.
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até mesmo para prestar outros concursos.

UNAFISCO. Como essa decisão do Su-
premo Tribunal Federal (STF) afeta o seu 
trabalho e dos colegas que você conhece 
dentro da Receita?

Diogo. A decisão do STF traz uma fragili-
dade enorme para os trabalhos. A Receita 
Federal é composta por um corpo de ser-
vidores técnicos e capacitados e focados 
apenas em fazer cumprir a lei. Não existe 
um "discurso político" dentro da Casa. Au-
ditores e analistas não levantam bandei-
ras. Ter nosso trabalho atacado com ale-
gações superficiais e, principalmente, ver 
colegas concursados e capazes serem 
afastados do cargo por ordem do STF é 
constrangedor e preocupante. Estávamos ao 
abrigo da lei. Não estamos mais, aparentemen-
te. A lei não é para todos.

UNAFISCO. Quais os riscos que você enxer-
ga para a autonomia do cargo com relação à 
decisão do STF? Na sua visão, há algum sinal 
de perda de autonomia tendo em vista as re-
centes declarações de altas autoridades como 
as do Rodrigo Maia (no programa Roda Viva, 
da TV Cultura) e do Bruno Dantas do TCU (nos 
jornais Folha e Estadão)?

Diogo. O terreno ficou extremamente frágil. 
Somos Auditores e carregamos grande respon-
sabilidade, mas somos também maridos (es-
posas) e pais. Quando o seu trabalho de fazer 
cumprir a lei pode resultar no seu afastamento, 
o que você faz? Quem está disposto a correr 
esse risco? Somos servidores públicos fazendo 
nosso trabalho diário. Não carregamos ban-
deira de partido ou ideologia. Não queremos 
transformar ou modificar. Queremos fazer cum-
prir a lei, pura e simplesmente. O ministro Bruno 
Dantas alega que foi colocado na malha fina 
por perseguição de Auditores. Pelo amor de 
Deus, temos mais o que fazer.

UNAFISCO. Qual a sua opinião sobre a rees-
truturação pela qual passa a Receita, desde a 
remodelação da sua estrutura interna até a re-
cente notícia de fatiamento de suas atribuições 
e transformação do órgão em autarquia?

Diogo. A Receita enfrenta sucessivos cortes 
orçamentários "cegos" desde pelo menos 2013. 
Fazemos milagre com a manutenção de um 
órgão tão complexo dessa forma. A remodela-
ção reduziu a estrutura hierárquica e de cargos 
comissionados (todos de concursados, diga-se 
de passagem) e assim vai gerar economia fi-

nanceira. E tudo isso nós engolimos e seguimos 
tentando fazer mais com menos. Agora, a quem 
interessa transformar a Receita num órgão se-
melhante a autarquias? Fala-se em proteger 
a sociedade de "abusos". Os abusos seriam fis-
calizar autoridades e seus parentes? Isso não 
soa nada democrático ou republicano. Repito: 
a Receita Federal não tem bandeira. Ela não 
atua em prol deste ou daquele grupo. Vamos 
atrás das irregularidades, estejam elas onde es-
tiverem. E é importante lembrar que até hoje 
ela foi blindada de interferências políticas jus-
tamente por ser composta 100% por servidores 
concursados. No modelo de autarquia, apon-
ta-se sempre a possibilidade de indicação polí-
tica de inúmeros dirigentes não concursados. É 
essa a vantagem?

UNAFISCO. Em suas considerações finais, o 
que você gostaria de dizer à Classe neste con-
texto de ataques ao cargo de Auditor Fiscal e 
ao órgão Receita Federal?

Diogo. Lamento muito pela situação dos co-
legas afastados. Simplesmente não aguentei 
ficar calado sobre algo impensável e inacei-
tável como isso. Atuamos sempre para levar a 
toda a sociedade as exigências da lei, mesmo 
criticados todos os dias pela própria socieda-
de. Trabalhamos em condições de falta de es-
trutura e de recursos humanos buscando en-
tregar mais do que se espera. Temos orgulho 
de dizer que trabalhamos na Receita Federal 
e não podemos aceitar uma situação como 
essa. Toda a Classe está perplexa e inconfor-
mada. Espero que a situação se resolva e que 
possamos trabalhar com a segurança que a 
lei deveria nos oferecer.

Assista ao vídeo.
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A Unafisco Nacional informa aos associa-

dos que enviou notificação extrajudicial ao 

ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas 

da União (TCU), pedindo explicações em ra-

zão de ter desferido duros e injustos ataques 

à atuação dos Auditores Fiscais, em entrevis-

ta ao jornal O Estado de S. Paulo, edição de 

12 de agosto de 2019, bem como durante o 

XIV Seminário Ítalo-Ibero-Brasileiro, realizado 

em 15 de agosto de 2019, no auditório do Su-

perior Tribunal de Justiça (STJ), com o tema A 

sociedade digital e os novos rumos do direito.

No primeiro episódio, o ministro Bruno Dantas 

teria dito em entrevista ao Estado de S. Paulo: 

“tenho consciência pública suficiente para se-

parar a instituição da Receita de alguns poucos 

marginais que se instalaram nos subterrâneos 

do órgão."

Já no XIV Seminário Ítalo-Ibero-Brasileiro, o 

ministro Bruno Dantas disse: “isso é um exem-

plo banal. Eu costumo dizer que se tem cora-

gem de fazer isso com um ministro de Contas 

da União, que julga as contas deles [dos Au-

ditores], eu fico imaginando o que não fazem 

com um miserável que tem uma padaria na 

esquina, se servir um pão que o Auditor não 

gostou ou servir um pastel que o queijo não 

estava bom."

As declarações de Dantas ocorreram após 

ele receber intimação da Receita, em 9/8, 

para comprovar pagamento de médico ci-

rurgião na declaração do Imposto de Renda, 

ano-calendário de 2015/2016.

O ministro voltou a dizer que “a cobrança 

da Receita chegou três dias depois de ele 

relatar processo no qual pregou o corte de 

cerca de R$ 3.000 em bônus dos servidores 

do Fisco.”

Com essas declarações, Dantas sugeriu 

que os Auditores estariam utilizando procedi-

mentos para persegui-lo pelo fato de ter se 

posicionado contra o pagamento do bônus 

de eficiência à Classe.

Considerando a gravidade das manifesta-

ções públicas acerca dos Auditores Fiscais da 

Receita Federal, perpetradas pelo ministro 

do TCU, Bruno Dantas, tornou-se necessária 

a adoção de medidas elucidativas e prote-

tivas pela entidade, em observância às suas 

atribuições estatutárias, almejando obter os 

esclarecimentos que se façam necessários, 

evitar eventual repercussão equivocada em 

prejuízo da Classe, bem como o abalo da 

harmonia que deve existir entre as institui-

ções brasileiras.

Para tanto, a Unafisco Nacional encami-

nhou notificação extrajudicial, através do 2º 

Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

de Brasília, ao sr. Bruno Dantas, para que este 

confirme tais alegações e preste os pertinen-

tes esclarecimentos, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, para que possamos, se for o caso, adotar 

as medidas judiciais que sejam pertinentes.

Desta forma, tão logo tenhamos o retorno 

do ministro, prestaremos os devidos 

esclarecimentos aos associados.

Unafisco envia notificação extrajudicial ao ministro
do TCU Bruno Dantas

DECLARAÇÕES CONTRA OS AUDITORES
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É uma cena lamentável de ver 
e ouvir. Num vídeo de julho deste 
ano, com imagens de um evento no 
Rio de Janeiro, o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, perde a linha 
ao debochar dos Auditores Fiscais 
da Receita. Para tornar a cena ain-
da mais surreal, utiliza como “esca-
da” uma fala do então secretário 
da Receita, Marcos Cintra. 

No vídeo, Guedes conta que 
Cintra falou a um auditório sobre a 
possibilidade de o País implemen-
tar um imposto único. Então, teria 
sido indagado por “um cara da 
Receita” sobre o que aconteceria 
com os Auditores Fiscais nesse caso.

Cintra respondeu, diz Guedes, 
“que seria o fim do órgão”, arrancan-
do riso de todos. “Cabou, o imposto 
é não declaratório, cabou.” (sic).

São tais graças ensandecidas 
que levam civilizações inteiras a 
desgraças completas. No caso em 
tela, somente um Fisco valorizado e 
forte, que incentiva a arrecadação 
e combate à sonegação, entre ou-
tros aspectos, é capaz de conduzir 
a sociedade para um crescimento 
econômico verdadeiro.

Sarcasmo de Paulo 
Guedes em relação 
aos Auditores Fiscais 
causa indignação na 
Classe

VÍDEO

Em meio a uma conjun-
tura bastante desfavorável 
ao conjunto dos servidores 
públicos federais, tanto no 
Poder Executivo como no 
Poder Legislativo — a vota-
ção favorável da Reforma 
da Previdência por 379 de-
putados é um claro exem-
plo disso —, que está a exigir 
uma união de todas as ca-
tegorias, fomos surpreendi-
dos pelo ataque às nossas 
atribuições promovidas por 
uma emenda do deputa-
do Lincoln Portela (PL/MG), 
a emenda 52 na Medida 
Provisória 886/2019, que  
pretende transferir atribui-
ções dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal para 
uma nova carreira a ser 
denominada Auditoria-Fis-
cal do Trabalho e Previdên-
cia, composta por aqueles 
que até a bem pouco atrás 
eram conhecidos como fis-
cais do trabalho.

Em contato com o pre-
sidente do Sinait, Carlos 
Silva, foi esclarecido que 
não se trata de iniciativa 
daquela entidade, mas 
provavelmente de parcela 
de sua oposição sindical, 
que defende essa pauta. 
Desde o período de tran-
sição do governo, sabe-se 
que há grupos de interesse 
no governo que desejam a 
extinção da Inspeção do 
Trabalho, por via oblíqua, 
dando-lhe outras atribui-
ções, de forma que sua 
função primordial de Esta-
do seja totalmente supri-
mida. Portanto, espera-se 
que a diretoria do Sinait se 

coloque formalmente em 
oposição a tal emenda.

De qualquer forma, con-
siderando-se que o Sinait 
compõe o Fórum Nacional 
de Carreiras Típicas de Es-
tado (Fonacate), o Sindifis-
co Nacional e a Unafisco 
Nacional levarão o assunto 
à Assembleia do Fonacate, 
uma vez que tal iniciativa 
pode configurar violação 
do art. 3º, inciso I do esta-
tuto daquele Fórum que 
estabelece:

Art. 3°. O FONACATE, sem 
prejuízo da representativi-
dade própria das entida-
des afiliadas em relação às 
entidades afiliadas, prevista 
em seus respectivos estatu-
tos, tem por finalidade: 

I – promover a unidade, 
a harmonia, a coesão e a 
solidariedade das entida-
des que o integram, entre si 
e com o próprio FONACATE;

Sob o ponto de vista da 
finalidade do Fonacate, 
ataques às atribuições ex-
clusivas de um determina-
do cargo por outro cargo 
é um claro atentado à uni-
dade e à harmonia entre 
as entidades, por atingir 
o que de mais importante 
tem uma carreira típica de 
Estado: suas atribuições. A 
iniciativa e a insistência no 
patrocínio de tal emenda 
precisam ser escrutinadas 
pelo Fonacate.

No tocante à tramitação 
da emenda, atuaremos 
para mostrar a inconstitu-
cionalidade e a inconveni-
ência de seu conteúdo.

Emenda na MP 886 promove 
ataque às atribuições dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal

NOTA CONJUNTA UNAFISCO/SINDIFISCO
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UNAFISCO ALERTA IMPRENSA 
SOBRE INTERFERÊNCIAS 
POLÍTICAS NA RECEITA 
FEDERAL

O posicionamento da Unafisco sobre mudanças na 
estrutura da Receita Federal saiu na capa do jornal O 
Globo, em 14/8. “A ideia de trazer pessoas de fora é 
para trazer o aparelhamento do órgão. No meio desse 
tiroteio todo não me parece ser o momento mais ade-
quado para isso”, disse o presidente da Unafisco Nacio-
nal, Mauro Silva.

Capa de O Globo: Unafisco critica proposta 
de alterações na estrutura da Receita 

Imagem: Reprodução

Mauro Silva falou para a revista IstoÉ sobre as 
interferências políticas na Receita com a subs-
tituição do subsecretário do órgão e o afasta-
mento de dois Auditores Fiscais por suposto va-
zamento de informações.

“Queremos que a Receita questione a de-

cisão do STF [Supremo Tribunal Federal] de 
afastar os dois auditores, reintegrando-os aos 
cargos. [Esperamos] também 
que o governo pare com in-
terferências políticas na admi-
nistração pública", disse para a edição de 23/8 
da revista.

Unafisco questiona afastamento de dois Auditores Fiscais 

No telejornal SBT Brasil, o presiden-
te Mauro Silva alertou para o pe-
rigo de ingerências na atuação 
da Receita após a substituição do 
subsecretário, João Paulo Ramos 

Fachada, que se posicionava con-

trário às interferências políticas no órgão.

Ele explicou na entrevista, em 19/8, que a 
Receita detém informações sensíveis que não 
podem estar sujeitas a interferências políticas. 
“A troca de administradores na Receita Federal 
deve ser feita por critérios técnicos.” 

Mauro alerta para o perigo de ingerências 
na atuação da Receita 

O cientista político Rogério Arantes citou o 
presidente da Unafisco em artigo publicado 

na revista Época sobre o pla-
no do governo de transfor-
mar a Receita em autarquia.

No artigo de 26/8, Arantes falou do posi-

cionamento contrário dos Auditores Fiscais à 
transformação da Receita em autarquia. Ele 
lembrou que Mauro Silva comparou o plano 
do governo ao Cavalo de Troia, um presente 
bonito por fora, mas que seria preenchido por 
nomes estranhos à carreira e nomeados politi-
camente. 

Auditores Fiscais reagem a plano de transformar Receita em autarquia
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Para o jornal Folha de S.Paulo, o presidente 
da Unafisco Nacional falou das  interferências 
políticas na Receita e as tentativas de limitar 
investigações do órgão às chamadas pessoas 
politicamente expostas (PPE).

Na reportagem, publicada em 19/8, Mauro  
Silva disse que, se a interferência no cargo da 
Receita no Rio de Janeiro for efetivada, não 
está descartada paralisação.

"Quando ele [presidente da República] es-
colheu vir para a vida pública, fazia parte do 
pacote que toda sua família estaria sujeita a 
uma maior fis-
calização. Ele 
diz que é perseguição, mas, na verdade, é 
consequência de tratados internacionais que 
o Brasil assinou."  

Para Unafisco, ataques à Receita buscam proteger políticos 

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, 
Mauro Silva reagiu ao plano da equipe do 

ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, de 
transformar a Receita 

em autarquia e dividi-la em estruturas inde-
pendentes. Ele falou que poderosos querem 
destruir a Receita e questionou a possibilida-

de de pessoas de fora da carreira ocuparem 
o Fisco.

Na entrevista, publicada em 14/8, o pre-
sidente da Unafisco afirmou que fiscaliza-
ção de autoridades e familiares ocorre em 
todos os governos. "O que há de diferente 
de outros tempos para cá é o vazamento 
das informações", disse.

Ministro da Economia quer dividir estrutura da Receita

O jornal Valor Econômico entrevistou Mau-
ro Silva sobre o plano da área econômica de 
transformar a Receita em autarquia. Segundo 
ele, por trás dessa iniciativa está o desejo do 
governo de colocar gente de fora da carreira 
no Fisco. No texto, de 14/8, Mauro ainda men-

cionou que a Receita tem sido alvo do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
e Tribunal de Contas da 
União (TCU) devido a vaza-
mento de informações.

Plano de transformar Receita em autarquia visa trazer gente de fora da carreira

O presidente da Unafisco Nacional foi entre-
vistado pela Rádio CBN, após 
o ministro do STF, Alexandre 
de Moraes, afastar dois Audi-

tores Fiscais e suspender investigação da Re-
ceita contra 133 contribuintes.

Na entrevista, de 3/8, Mauro Silva defendeu 
o trabalho de investigação do Fisco sobre 
pessoas politicamente expostas (PPE). Segun-
do ele, há esse tipo de reação de vários po-
deres porque acham que há direcionamento 
político.

Unafisco defende trabalho de Auditores Fiscais



PEC 6/2019

14 - Setembro/Outubro de 2019

O presidente da Unafisco Nacional, Mauro 
Silva, participou de duas audiências públicas 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania do Senado (CCJ) para debater a 
proposta de Reforma da Previdência (PEC 
6/2019), em 22/8. No período da manhã, o 
debate reuniu representantes dos trabalha-
dores dos setores público e privado que criti-
caram o texto e pediram regras de transição 
mais brandas. 

O presidente da Unafisco iniciou sua par-
ticipação falando que os senadores pode-
riam suprimir parágrafos do texto-base da 
reforma sem precisar devolver para aprova-
ção na Câmara. Segundo Mauro, não havia 
impedimento para que o Senado cumprisse 
seu papel de casa revisora. Entretanto, tudo 
dependia da vontade política dos senadores 

para não deixar passar a matéria como se 
encontrava.

Mauro citou inclusive a nota informativa 
4370, do consultor legislativo Gilberto Guerzoni, 
de 19/8, indicando que dispositivo suprimido no 
Senado não retorna à Câmara por absoluta 
desnecessidade. “Então aquilo que foi supri-
mido aqui no Senado não tem necessidade 
de voltar porque simplesmente já desapare-
ceu a condição de ser promulgada.”

Mauro destacou a questão da segurança 
jurídica na qual os servidores ingressaram no 
funcionalismo público atraídos por uma pro-
posta de trabalho e um pacote que havia sido 
oferecido, como pensão por morte e idade 
mínima para se aposentar. Segundo o presi-
dente da Unafisco, eles construíram suas car-
reiras de acordo com a proposta, mas hoje o 

Na CCJ, Unafisco destaca que Senado tem poder de 
suprimir artigos do texto da Reforma sem devolução 
para aprovação na Câmara

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
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seu empregador chama isso de privilégio. “Se 
não há direito adquirido, há sim uma proteção 
desses direitos em curso pela proteção jurídi-
ca e da confiança. Por isso, exige as regras de 
adaptação para proteger este caminhar, esta 
confiança”, explicou.

O presidente da Unafisco mostrou relatório 
do Tribunal de Contas da União (TCU), de 2017, 
sobre o déficit do Regime Próprio de Previdên-
cia Social (RPPS) comprovando que o percen-
tual se estabilizou e se conduz no tempo com 
tendência a desaparecer. “Não há em rela-
ção ao RPPS nenhum déficit explosivo que vai 
fazer o Brasil falir amanhã à tarde como dis-
se o ministro Pau-
lo Guedes se não 
aprovar a Reforma 
da Previdência. 
Não existe isso em 
relação ao RPPS, 
provas do TCU.”

Mauro também 
criticou a “auto-
rização de extin-
ção do RPPS” por 
lei complementar, 
inserida no tex-
to-base da PEC 
6/2019, que não 
foi discutido na 
Câmara. Ele falou 
que, durante tra-
balho parlamen-
tar, questionou 
deputados líderes de bancada sobre a lei, 
mas eles justificaram que ela foi feita para os 
municípios que têm problemas no RPPS pode-
rem extingui-lo; e não para a União.

Para Mauro, com essa lei, o governo quer 
pegar essa construção de décadas dos ser-
vidores públicos que estão no RPPS  da União, 
que tem um déficit já sanado em relação ao 
PIB, e extinguir o regime próprio. “Então, é 
essa autorização que tem essa lei comple-
mentar. A solução para isso é supressão do 
artigo 40, parágrafo 22, inciso 1º, sem proble-
ma para o governo aprovar”, enfatizou.

O presidente da Unafisco também alertou 
que a PEC 6/2019 trazia  dispositivos que pro-
vocavam três reduções na pensão por morte, 
porque o valor será calculado a partir da mé-

dia de 100% das remunerações, sem destacar 
os 20% valores menores como é feito hoje; do 
redutor por tempo de contribuição e redutor 
por cota familiar.

Para explicar como será feita a média das 
remunerações, Mauro pegou o exemplo de 
um trabalhador que iniciou com salário de R$ 
2.000 e quando morreu recebia R$ 4.000. Ao 
aplicar regra da média, a  pensão terá uma 
redução de 25%, totalizando um salário de R$ 
3.000. No caso do redutor por tempo de contri-
buição, ele falou que se o servidor morrer com 
menos de 25 de contribuição, a base de cál-
culo das cotas será de 70%  da média, o que 

corresponde a mais 30% de redução. Já pela 
cota familiar, se o trabalhador deixar apenas 
um dependente, ela reduz a pensão em mais 
de 40%. “Isso é um excesso ou não? Jogar 
esta carga toda em cima das viúvas, então eu 
acho que isso ofende a razoabilidade. A so-
lução seria suprimir esse artigo 23, no qual há 
mais que duas emendas neste sentido.”

O  presidente da Unafisco também res-
saltou a necessidade de regras de transição 
para os servidores que têm um direito que foi 
construído durante décadas. Ele citou o caso 
daqueles que ingressaram no funcionalis-
mo antes de 1998, que tinham uma regra de 
transição e, agora com a reforma, o gover-
no quer incluir outra. “Só há uma solução se 
esta Casa não quiser ser atropela-
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da pelo STF [Supremo Tribunal Federal], é su-
primir o artigo 35, inciso 4º, que revoga essa 
transição que existiu para todo o pessoal de 
98”, explicou.

Outro ponto abordado por Mauro é que  
a PEC 6/2019 prevê a instituição por lei de 
contribuição extraordinária para servidores 
federais por até 20 anos, se o regime próprio 
demonstrar déficit atuarial. De acordo com o 
presidente da Unafisco, hoje o servidor paga 
alíquota que excede R$ 5.800 e, se houver o 
déficit atuarial, poderá ser instituída uma alí-
quota extraordinária.

Neste caso, o grande problema apresenta-
do por Mauro é como o governo define défi-
cit atuarial, pegando contribuições do futuro, 
aquelas que o servidor tem que pagar e tra-
zendo ambas para o presente. Neste caso, ele 
deu um exemplo de sistema de previdência 
sustentável fundado hoje apenas com pesso-
as com 18 anos e que contribuiriam durante 
55 anos, com 30% e o empregador com 60%. 
“Mais sustentável que isso impossível”, disse.

No entanto, Mauro afirmou que ao aplicar 
a definição de déficit do secretário da Previ-
dência, Leonardo Rolim, no ano 56 este siste-
ma previdenciário teria apenas aposentado 
e não haveria contribuição. “Com este tipo 
de definição é claro que nós vamos ter essa 
questão de alíquota extraordinária e vamos 
ter essa diminuição. Sempre haverá, por mais 
sustentável que seja, pela definição gover-
namental  sempre haverá déficit atuarial. Há 
um absurdo completo nisso aí.”

 Sonegação de contribuição previdenciá-
ria é de R$ 180 bi por ano, diz Mauro Silva.  Na 
audiência vespertina, houve mesa mista, em 
que palestrantes a favor e contra a reforma 
puderam apresentar seus argumentos. Foi a 
pedido do senador Paulo Paim (PT/RS) que o 
presidente Mauro Silva pôde acrescentar infor-
mações à audiência da CCJ.

Mauro iniciou sua fala recapitulando o que 
havia destacado na audiência matutina: o 
governo pesou a mão para os servidores na 
Reforma da Previdência em relação ao RPPS 
sem a menor necessidade. Isso porque dados 
do TCU mostram que não há nenhuma explo-

são do déficit do RPPS em relação ao PIB. “Pelo 
contrário, haveria uma queda com tendência 
de estabilização, até zerar esse déficit.”

Sendo assim, o discurso do governo não se 
sustenta. Aquela história de que “sem a Re-
forma da Previdência o Brasil quebraria no 
dia seguinte à tarde, em relação ao RPPS (já 
que hoje a situação em relação ao PIB só tem 
a melhorar) não me parece coerente.”

Outro ponto ressaltado por Mauro foi a res-
peito de um relatório do TCU que fez duras 
críticas a um levantamento atuarial anexado 
à Lei Orçamentária Anual, relacionado à Re-
forma da Previdência a fim de alcançar R$ 
1,3 trilhão proposto pelo governo. “Eu analisei 
as premissas [desse levantamento] e apontei 
isso numa petição ao STF, apontei vários erros 
crassos no levantamento atuarial do gover-
no quanto às premissas, como por exemplo, 
não considera aqueles que saem e deixam 
os seus recursos aqui; não considera o valor 
se você eventualmente trabalhou no RGPS; 
consideravam reposição de 100% quando 
na verdade não há reposição de 100% por-
que as pessoas entram agora pelo RPC e não 
mais integralmente, enfim uma série de erros 
de premissas para chegar nesse 1,3 trilhão de 
reais. Fora a base de dados que eles utilizam 
que eles admitem que ela não é completa”, 
disse Mauro.

Antes da ideia de fazer uma Reforma da 
Previdência, seria preciso fazer toda a lição 
de casa para avaliar se ela é realmente ne-
cessária, neste momento. Ou seja, é preciso 
combater a sonegação; parar de lançar um 
Refis atrás do outro; assim como é devido 
combater as fraudes, entre outros pontos dos 
quais virão recursos para os cofres públicos.

A partir daí, Mauro Silva começou a citar 
números fundamentais que devem constar 
em qualquer debate sério a respeito do tema. 
Há 600 bilhões de sonegação por ano. São 
370 bilhões só da União. Cento e oitenta bi-
lhões se referem à contribuição previdenciá-
ria. Portanto, ressalta Mauro, o governo não 
assumiu no debate que falhou em não com-
bater a sonegação, “que é de 27% do que é 
arrecadado.”

Assista na íntegra às participações 
de Mauro nas audiências da CCJ do 
Senado.
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Mais de cem associados assistiram ao 
vivo pela internet a palestra Aspectos 

da Reforma da Previdência (PEC 6/2019) para 
Ativos, Aposentados e Pensionistas, ministrada 
pelo presidente da Unafisco Nacional, Mauro 
Silva, em 17/7. Internautas do RS, MA, BA, AP, SP, 
PR, RN, DF, SC, AL, CE, RJ, MT, MS, MG, GO, RO 
e PE acompanharam o evento e participaram 
enviando perguntas. Outros 30 associados esti-
veram no evento na Sede Social da entidade, 
em São Paulo/SP.

Mauro destacou o intenso trabalho parla-
mentar que a entidade realizou com os depu-
tados no Congresso para tentar reduzir perdas 
de direitos sociais. Nos dias que antecederam o 
pleito e durante a primeira votação da Propos-
ta de Emenda à Constituição (PEC) 6/2019, em 
10/7, os diretores acamparam na Câmara dos 
Deputados para conversar com parlamentares 
e garantir destaques (propostas de alteração 
do texto) favoráveis aos servidores no texto-ba-
se da reforma. “Agora a gente tem que procu-

rar senador, fazer pressão para mudar a ques-
tão política. Claro que nós como entidade já 
estamos lá formando um grupo de advogados 
para estudar a segurança jurídica, nós já esta-
mos nos preparando”, disse na ocasião. 

Ele explicou que as pessoas não percebe-
ram o quanto serão afetadas pela PEC 6/2019, 
com redução da pensão por morte e ao re-
ceberem menos e trabalharem mais. Segundo 
Mauro, há uma ideia generalizada de que a 
reforma, feita pelo governo com números e 
cálculos equivocados, é necessária e a mídia 
comprou isso. “Nós não tivemos capacidade 
de fazer eles perceberem, estamos  perdendo 
de longe essa briga nas redes sociais. Na mídia 
tem prevalecido o interesse do mercado.”

Para reverter este quadro, Mauro disse que a 
Unafisco, entre outras iniciativas, produziu uma 
campanha de TV com três vídeos sobre os pon-
tos críticos da PEC 6/2019, que foram veiculados 
na GloboNews e estão disponíveis 
no canal da entidade no YouTube.

PRESIDENTE DA UNAFISCO ALERTA SOBRE 
RISCO DE A REFORMA PREVIDENCIÁRIA 
ACABAR COM RPPS

PALESTRA EM SP
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Mauro também falou da dificuldade em ne-
gociar e conseguir qualquer espaço no parla-
mento, porque muitos deputados não se impor-
tavam mais de serem expostos publicamente 
por terem votado contra os direitos dos traba-
lhadores, pois há aquele sentimento geral de 
que a reforma é necessária para o País. 

PEC Paralela. O presidente da Unafisco tam-
bém explicou as manobras dos parlamentares 
para que o texto final da reforma avançasse no 
Congresso e fosse promulgado rapidamente. 
Um dos artifícios era retirar pontos polêmicos, os 
quais os deputados não possuíam força para 
manter e aprovar, e criar uma PEC paralela, 
que retorna para análise na Câmara e votação 
separada. Segundo Mauro, havia a esperança 
de que algum trecho do texto, que pudesse 
causar danos aos Auditores, fosse retirado e vo-
tado em separado na PEC paralela. 

Lei complementar pode extinguir RPPS. 
Mauro alertou ainda acerca da previsão de 
existir uma lei complementar, inserida no texto- 
base da PEC 6/2019, que pode extinguir o Re-
gime Próprio de Previdência Social (RPPS). No 
trabalho parlamentar na Câmara, os diretores 
da Unafisco questionaram os deputados sobre 
a previsão dessa lei complementar. Os par-
lamentares justificaram que ela foi feita para 
municípios, não para a União. De acordo com 
Mauro, não é por acaso a possibilidade de ex-
tinção do RPPS presente no texto. “Ninguém 
coloca isso se não pretende aplicar, essa é a 
minha premissa. Não existe texto inútil em lei, 
depois que colocou, já era. Vamos tentar cor-
rigir isso no Senado.”

Pedágio de 100%. O pedágio de 100% sobre 
o tempo que faltar para ter direito à aposenta-
doria integral e a exigência de idades mínimas 
de 60 anos para homens e 57 mulheres foram 
outros temas abordados por Mauro. No caso 
dos servidores, eles precisam de, ao menos, 20 
anos de serviço público e cinco no último car-
go que querem se aposentar.

Mauro utilizou o exemplo de um servidor 
com 50 anos de idade e 32 anos de contribui-
ção. Pelas novas regras, o servidor que está a 
três anos de se aposentar com benefício inte-
gral terá que trabalhar mais três, totalizando seis 
anos. No entanto, neste caso ele estaria com 56 
anos e, mesmo com o tempo exigido de con-
tribuição, teria que esperar até os 60 anos, ida-
de mínima permitida pela lei para ter direito ao 
benefício com  integralidade e paridade.

Outro caso apresentado pelo presidente da 

Unafisco é o de um servidor com 58 anos e 32 
de contribuição, que teria que trabalhar até 
os 64 para atingir o tempo mínimo de contri-
buição. Apesar de ter ultrapassado a idade 
mínima exigida, ele só poderá se aposentar 
com direito à integralidade se completar o 
tempo de contribuição de três que faltar, que 
dobra com o pedágio para seis.

Pensão por morte. As novas regras de pen-
são por morte que limitam o acesso ao bene-
fício e diminuem drasticamente o valor pago 
para o cônjuge também foram tratadas pelo 
presidente da Unafisco. Na PEC 6/2019, o va-
lor das pensões por morte pagas a cônjuges 
sofreria cortes, sendo 50% do valor da aposen-
tadoria e mais 10% de cotas por dependente, 
até o limite de 100%.  Quando os filhos deixa-
rem de ser dependentes, esse valor não será 
mais repassado à mãe ou ao pai, como ocorre 
atualmente. 

Além da cota que reduz o valor, é preciso 
considerar que a cota é aplicada sobre uma 
média, que diminui mais ainda o valor. A per-
da é drástica, chegando o valor da pensão a 
ser de 40% da remuneração na ativa.

Outras perdas com a reforma. O palestran-
te também informou que a emenda da PEC 
6/2019 que muda as alíquotas de contribuição 
previdenciária para 14% foi aprovada na Câ-
mara. Com isso, o funcionalismo público, que 
já paga uma alíquota que incide sobre toda 
a remuneração, diferente do trabalhador da 
iniciativa privada que paga até o máximo de 
teto do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) de R$ 5.839,45, terá aumentos escalona-
dos de acordo com a faixa salarial.

A reforma também prevê contribuição pre-
videnciária para os aposentados sobre a parte 
dos proventos que ultrapassar um salário míni-
mo e não mais o teto do RGPS. Só isso já repre-
senta uma perda de R$ 528,00 na remuneração!

Além disso, a PEC 6/2019 prevê a instituição 
por lei de contribuição extraordinária para ser-
vidores federais por até 20 anos, se o regime 
próprio demonstrar déficit atuarial. 

O presidente da Unafisco ressaltou que a 
Reforma não respeita nem mesmo direitos ad-
quiridos, como o abono de permanência. Ele 
alertou que os servidores que cumpriram os re-
quisitos para aposentadoria voluntária e per-
manecem trabalhando poderão ter o valor do 
abono reduzido a partir da data de 
entrada em vigor da emenda consti-
tucional. Assista ao vídeo da palestra. 
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O ministro do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), Edson Fachin, relator da 
Arguição de Descumprimento de Pre-
ceito Fundamental (ADPF) nº 572, pro-
posta pelo partido político Rede Sus-
tentabilidade, deferiu o pedido 
de ingresso formulado pela en-
tidade para atuar como amicus 
curiae na referida demanda.

Unafisco é admitida 
como amicus curiae

ADPF 572

A Unafisco Nacional informa que no 
corrente ano efetuou o protocolo do 
2º lote da execução da Gratificação 
de Atividade Tributária (GAT), 
composto por 23 grupos, em 
favor de 986 exequentes.

Unafisco 
protocola 2º lote 
de execução

GAT

Se você não quer receber esta publicação pelos Correios, envie 
e-mail para cadastro@unafisconacional.org.br informando 

nome completo e telefone para contato. Neste mesmo 
endereço eletrônico, diga se deseja receber a publicação por 
e-mail. A revista Unafisco Informa pode ser acessada pelo site 

www.unafisconacional.org.br.

PARA CANCELAR O RECEBIMENTO DESTA PUBLICAÇÃO

A Unafisco propôs, em 13/8, ação judicial objetivando o reconhecimento dos cur-
sos de aperfeiçoamento e especialização, experiência profissional e acadêmica, re-
alizados anteriormente e durante o ciclo de avaliação. A demanda foi proposta em 
razão do Decreto nº 9.366/2018 criar diretrizes exigindo que a participação nos cursos 
ocorresse durante a permanência do servidor na Primeira Classe para a promoção à 
Classe Especial. No entanto, o Decreto nº 9.994/2019, publicado em 30/8 no Di-
ário Oficial da União, alterou tais normas prejudiciais aos Auditores. Dessa for-
ma, a Unafisco avaliará a necessidade da continuação do referido processo.

Unafisco propõe ação judicial sobre progressões 
no Plano de Desenvolvimento Individual (PDI)

CONTRA A UNIÃO
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A Unafisco Nacional realizou reunião com as-
sociados pelo software de comunicação Skype 
para debater a Reforma Tributária, em tramita-
ção na Câmara (PEC 45/2019). Os diretores Mauro 
Silva (presidente), Virgilio Fordelone Neto (adjun-
to de Comunicação Social) e Antônio Márcio de 
Oliveira Leão (Defesa Profissional e Assuntos Téc-
nicos) discutiram pontos importantes do projeto 
com Auditores Fiscais dos Estados de GO, SC e SP.

O presidente da entidade iniciou a discussão 
falando que a reunião por Skype e o grupo de 
WhatsApp, criado pela Unafisco exclusivamen-
te para abordar o tema, têm objetivo de reunir 
ideias e informações para realizar um trabalho 
colaborativo no debate da Reforma Tributária. 
Mauro explicou a importância dos Auditores Fis-
cais discutirem o assunto, que ocupa a agenda 
legislativa neste segundo semestre. “A gente pre-
cisa ter um norte, as pessoas falam de Reforma 
Tributária pensando em fazer emendas no projeto 
e acho que não se reduz a isso. Tem que ter um 
debate como um todo.”

Para o presidente da Unafisco, a discussão 
sobre a PEC 45/2019 está centrada na complexi-
dade e abandonou a ideia de justiça fiscal tribu-
tária. “Precisa ser pensado contribuir em setores 
como justiça fiscal, privilégios fiscais passivos e 
relacionamento fisco-contribuinte”, disse. Mauro 
também lembrou que as pessoas que consomem 
mais estão pagando uma carga tributária muito 
maior e isso recai justamente em cima dos mais 
pobres, das camadas de menor renda. “A PEC 45 
só cuida do imposto sobre o consumo e não mexe 
nessa relação [tributação da renda x consumo] 
que é tão desfavorável. Isso é algo que uma Re-
forma Tributária deveria cuidar, o que mostraria a 
busca pela justiça fiscal”, explicou.

Alíquota. Outra preocupação dos Auditores é 
com relação à alíquota única para diferentes se-
tores da economia, que ainda não foi divulgada 
pelo governo, denotando falta de transparên-
cia, como ocorreu com a Reforma da Previdên-
cia. “Sem dados para a gente criticar, não tem 
como apoiar algo no escuro e essa alíquota é 
algo bem tenebroso mesmo, o tamanho dessa 
alíquota”, afirmou.

Combate aos privilégios. Mauro alertou sobre 
a importância de combater os privilégios fiscais 
passivos que favorecem poucos e não garantem 
a sensação de justiça fiscal. Para ele, não adianta 
fazer Reforma Tributária e continuar cometendo 
os mesmos erros, oferecendo sucessivos progra-
mas de parcelamentos especiais (Refis) e anistias 

o tempo todo. “Acho que temos que insistir nisso, 
para que essa limitação dos Refis vá para o texto 
constitucional.”

O presidente da Unafisco defendeu ainda a 
tributação sobre dividendos, jatinhos e grandes 
fortunas. “Não é que isso arrecade significati-
vamente, 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?", disse.

Opinião defendida também pelo associado 
Ailton Claudio Ribeiro, que considera ponto cru-
cial nas discussões sobre a Reforma Tributária as 
concessões de privilégios passivos e isenções que 
não têm uma contrapartida em termos de pro-
dução e de resultado de benefício econômico. 
“Nós pegamos um monte de gente que comete 
crimes e depois recebe ainda anistia de multas, 
facilidades para pagar. O Refis do Refis”, ressaltou.

Para o diretor de Defesa Profissional e Assun-
tos Técnicos da Unafisco, Antônio Leão, na PEC 
45/2019 não há justiça fiscal porque tem setores 
prejudicados por outros com carga tributária 
mais baixa, principalmente do ICMS. “Haverá um 
aumento significativo naqueles bens de maior 
consumo, principalmente da classe mais baixa.”

Transação tributária. A questão de debater 
uma proposta de transação tributária feita pelos 
Auditores Fiscais foi consenso entre os associados 
que participaram da reunião. Segundo o grupo, 
é preciso encarar isso de frente, pois vários se-
tores da iniciativa privada já têm o seu projeto 
formulado.

O associado Ailton Ribeiro afirmou que o 
tema é fundamental e um dos argumentos para 
o pró-conformidade, que busca estimular os 
contribuintes a adotarem boas práticas relacio-
nadas ao pagamento dos tributos e apresen-
tação de declarações e informações ao Fisco. 
“O sistema atual é litigioso, demora muito para 
resolver os litígios. Então, tem que mexer no con-
tencioso, lógico.”

O diretor de Defesa Profissional, Antônio Leão, 
falou ainda da necessidade de ter um caminho 
antes ou até mesmo no meio do contencioso para 
permitir a sua redução. Segundo ele, os Auditores 
estão de mãos amarradas porque não há sequer 
norma hoje dentro da Receita que os reconheça 
como autoridades tributárias e permita revisão 
de contencioso em segunda instância. “A gente 
chegou a um consenso que temos que encarar a 
questão da transação tributária”, enfatizou.

Diretores da Unafisco debatem Reforma Tributária
com associados 

REUNIÃO PELA INTERNET
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A Unafisco Nacional oferece aos associados 
serviço permanente de esclarecimento de dú-
vidas relacionadas a procedimentos adminis-
trativos, fiscais e jurídicos. Por telefone, e-mail 
ou presencialmente, na Sede Administrativa em 
São Paulo/SP, Auditores Fiscais e pensionistas 
consultam à entidade todos os dias, de acordo 
com o funcionário responsável por esses aten-
dimentos, Floriano dos Santos de Almeida.

Auxílio-funeral. Segundo Floriano, muitos 
não têm conhecimento do direito a este be-
nefício, previsto no Regimento Jurídico dos 
Servidores Públicos Civis da União. 

Assim que a Unafisco tem ciência do fale-
cimento do associado, a família é contatada 
para receber as informações necessárias a 
fim de obter o auxílio, correspondente a um 
mês de remuneração do servidor ou proven-
to. “A gente também informa para o cônju-
ge os procedimentos para o requerimento de 
pensão”, explica. 

O auxílio-funeral é destinado ao cônjuge 
ou companheiro do servidor, designado le-
galmente, aos filhos ou outros dependentes 
legais. No site da Unafisco (lado direito), há 
também um banner com mais detalhes sobre 
o auxílio-funeral. 

Emissão de contracheque e informe de 
rendimentos. Outro tema que gera muitas 
dúvidas entre os associados é a emissão de 

contracheque e informe de rendimentos 
por meio do portal do Sistema de Gestão 
de Acesso (Sigac), que leva ao Sistema Inte-
grado de Gestão de Pessoas (Sigepe). Tanto 
é que, recentemente, a Unafisco elaborou 
um vídeo com orientações, que se encontra 
no site da entidade. “Há um aspecto impor-
tante antes de usar pela primeira vez o siste-
ma [Sigac]. É preciso entrar em contato com 
o órgão pagador de sua localidade, o que 
pode ser feito através de e-mail ou telefone, 
para obter a liberação de acesso”, afirma 
Floriano. 

Associados da Grande São Paulo têm a 
opção de fazer um treinamento, ministrado 
pelo funcionário na Sede Social da entidade 
na capital paulista, para aprender a acessar 
ao portal e usufruir dos serviços disponíveis. 
Este curso requer agendamento prévio (veja 

informações para contato mais abaixo, nesta 
notícia). 

IR. Floriano destaca que, principalmen-
te, aposentados e pensionistas também pro-
curam a Unafisco em busca de informações 
relativas à retificação da declaração do Im-
posto de Renda (IR). “Alguns recebem rendi-
mentos de ações judiciais ou lucros imobiliá-
rios e não sabem como declara-los, caindo 
na malha fina.” Neste contato, é explicado o 
passo a passo sobre como fazer as correções 
necessárias à declaração. 

Ele lembra ainda que, anualmente, a enti-
dade dispõe, também na Sede Social/SP, de 
um grupo de Auditores Fiscais para auxiliar os 
associados a preencherem o IR.

Aposentadoria. Entre outros assuntos re-
correntes, conforme Floriano, está a situação 
para aposentadoria, especialmente com as 
novas regras da Reforma da Previdência. 

Saiba mais. Informações podem ser obtidas 
pelo e-mail floriano@unafisconacional.org.br 
ou telefone 0800-886-0886, ramal 106. Este nú-
mero não aceita ligações de celular, nem cha-
madas DDD 11. Nestes casos, favor entrar em 
contato pelo (11) 3228-4766 e o mesmo ramal. 
O atendimento presencial ocorre de segunda 
a sexta-feira, em horário comercial. É necessá-
rio agendamento prévio através dos telefones 
supracitados.

Temas como auxílio-funeral, emissão de contracheque, 
IR e aposentadoria estão entre as principais dúvidas 
dos associados

ORIENTAÇÃO
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Sugira convênios
            para a sua região!

unafisconacional.org.br |  UnafiscoNacional  |  Unafisco_Nac  |  UnafiscoNacional

Para vários segmentos

Sugira empresas de sua região para fazer parte dos 
convênios da Unafisco. Faça as indicações através 
do e-mail convenios@unafisconacional.org.br. 
A entidade avaliará a possibilidade de firmar as 
parcerias, sempre considerando as melhores 
condições para você. 
Sua sugestão é muito importante, pois contribui 
para que a Unafisco possa prestar cada vez mais 
serviços de qualidade aos associados. 

Uma paixão passada de pai para filho. Foi 
assim que o xadrez entrou na vida do Auditor 
Fiscal Rubens Alberto Filguth, de 63 anos. Ain-
da na adolescência, vendo o pai praticar com 
amigos nas tardes de sábado, ele se interessou 
pelo jogo, que mais tarde o levaria ao topo de 
pódios nacionais e internacionais. 

Rubens começou a se destacar no xadrez 
ao vencer um campeonato interno na escola. 
Tempos depois, conheceu o Clube de Xadrez 
São Paulo, ambiente que, segundo ele, o inspi-
rou a estudar mais e se aprimorar na atividade.

Toda a dedicação ao jogo resultou em vá-
rios títulos ao enxadrista, como o tricampeona-
to brasileiro interclubes e o vice-campeonato 
absoluto, ambos no Brasil, sem mencionar con-
quistas em torneios nos Estados Unidos, Para-
guai, Uruguai e Argentina. 

No entanto, a principal vitória para Rubens 
foi o título de mestre internacional de xadrez, 
concedido pela International Chess Federation 
(Fide), “porque além de significar distinção vita-
lícia, é baseado em somatório de atuações de 
destaque em países diversos.”

Mesmo após encerrar a participação em 
competições fora do País, o interesse pelo xadrez 
permaneceu na vida do Auditor Fiscal. Naquele 
momento, foi despertado o desejo de comparti-

lhar a experiência 
e o conhecimen-
to acumulados ao 
longo dos anos, 
como jogador, 
através da lite-
ratura. “Todos os 
livros que publi-
quei, de certa 
forma, são como 
filhos”, disse. Ao 
todo, há oito livros 
de sua autoria a 
respeito do tema. 

Rubens Filguth 
também contou 
sobre os bene-
fícios para sua 
saúde proporcio-
nados pelo xadrez, como o desenvolvimento 
do raciocínio, mais atenção e disciplina, além 
da integração social. “Com o xadrez fiz muitos 
amigos, conheci mais de 20 países, desenvolvi 
habilidades intelectuais e sinto que cresci como 
ser humano.”

Esta é uma nova seção. E você pode par-
ticipar. Se você tem algum hobby especial, 
compartilhe com a gente!  Envie e-mail para 
comunicacao@unafisconacional.org.br .

Uma vida entre xeque-mates, países e amigos
XADREZ
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O 20º Encontro Regional dos Associa-
dos da Unafisco ocorreu na cidade 
de Bonito/MS, no Zagaia Eco Resort, 

de 29/8 a 1º/9. A região é muito conhecida por 
suas águas cristalinas. Há grutas, cachoeiras 
e muitas outras belezas naturais. Em botes in-
fláveis, é possível passar por cachoeiras leves, 
mas suficientes para garantir a diversão de 
toda a família.

E o objetivo é justamente esse, termos em 
um mesmo ambiente “famílias de Auditores 
Fiscais interagindo”, disse o presidente da Una-
fisco Nacional, Mauro Silva. A mesma percep-
ção teve o delegado da Receita Federal em 
Goiânia/GO, José Aureliano R. de Matos, nesta 
sua primeira participação em um evento re-
gional da entidade: esses encontros são “uma 
maravilha porque contribuem para a integra-
ção dos Auditores Fiscais a nível nacional e, 
além disso, informam sobre a situação política, 

administrativa e jurídica, sendo este último as-
pecto também muito importante.”

Programação. Na primeira noite (29/8), 
ocorreu o Jantar de Confraternização da Una-
fisco. Dando continuidade à programação, 
houve a abertura do encontro em 30/8.  Pela 
Unafisco Nacional fizeram parte da mesa do 
evento Mauro Silva (presidente), Marco Aurélio 
Baumgarten de Azevedo (2º vice-presidente), 
Sergio Santiago da Rosa (Coordenação das 
Representações Regionais, Representantes 
Estaduais e Locais) e Nélia Cruvinel Resende 
(Eventos Associativos, Recreativos e Culturais), 
além do representante da entidade no Mato 
Grosso do Sul, Hugo de Oliveira, e do delega-
do interino da Receita Federal em Anápolis/
GO, Sérgio Nascimento.

Na ocasião, a diretora Nélia registrou que o 
encontro “já vem sendo sonhado há mais de 
seis anos” e que, agora, foi realizado da me-

ENCONTRO DA UNAFISCO 
EM BONITO/MS SUPERA 
TODAS AS EXPECTATIVAS

LAZER E INFORMAÇÃO
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lhor forma, com a “ajuda muito 
grande do Hugo e de outros 

representantes de diver-
sos lugares como Cidinha 
[Maria Aparecida Sousa 
Gomes Silva; de Brasília/

DF], Hercules [Kotsifas; de 
Maringá/PR], Jesus [Luiz 
Brandão; Londrina/PR], 

Marion [Carvalhal Pinheiro; 
GO], todos representantes que 

incentivaram colegas a partici-
parem do evento.”

Reformas administrativa, previdenciária e 
tributária. Em sua fala, o presidente Mauro Sil-
va afirmou que o corpo técnico da Receita é 
quem deve dizer qual é a Receita Federal ide-
al para o País. Um grande exemplo nesse sen-
tido foi quando o órgão apresentou números 
negativos sobre o Refis: todos os anos deixam 
de ir para os cofres públicos R$ 18 bilhões. 

A Unafisco fez um grande trabalho midiáti-
co, tornando-se referência para a sociedade, 
ao mostrar como os parcelamentos especiais 
são nocivos. “Nós somos os técnicos. Então, se 
está faltando dinheiro, é porque não segui-
ram as orientações que foram passadas, se 
estão entrando no País armas, é porque não 
investiram na Aduana conforme estabeleci-
do, projetado.”

Sobre a reforma previdenciária, o presidente 
da Unafisco destacou que a entidade teve uma 
importante participação na Comissão Parla-
mentar de Inquérito da Previdência (CPIPREV), 
com dois projetos de lei da entidade sendo 

endossa- dos por essa 
comissão. O primeiro é 
o PLS 423/17, que prevê cadeia 
para o sonegador, com penas equipara-
das às do crime de corrupção (2 a 12 anos). 

O segundo é o PLS 425/17, que tem como ob-
jetivo limitar a obtenção dos benefícios fiscais, 
principalmente dos parcelamentos especiais 
(Refis), para as empresas que de fato necessitem 
desses estímulos voltem a produzir e a pagar 
seus impostos. A medida contribui para comba-
ter a concorrência desleal no mercado.

Mauro Silva ressaltou também que, antes de 
uma Reforma da Previdência, seria preciso fa-
zer toda a lição de casa para avaliar se ela 
é realmente necessária. Ou seja, combater a 
sonegação; parar de lançar um Refis atrás do 
outro; combater as fraudes, entre outros pon-
tos dos quais viriam recursos para os cofres pú-
blicos, conforme ele explicou nas audiências 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania do Senado, em 22/8 (ver pág.14).

Ele também lembrou da audiência pública 
de 20/5, promovida pela Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa do Sena-
do. Sobretudo a parte em que o secretário de 
Previdência do Ministério da Economia, Leo-
nardo Guimarães, falha ao discorrer sobre o 
conceito de déficit atuarial. 

A respeito da Reforma Tributária, Mauro 
destacou três pontos. O primeiro é a simplifi-
cação do sistema, que é o grande mote da 
PEC 45/2019. O segundo ponto é o da justiça 
fiscal, que nada se fala; e o terceiro é voltado 
para a retirada de privilégios fiscais.

De acordo com Mauro, geralmente, 
os países tributam mais a renda do que 
bens e serviços. “Mas no Brasil é o con-
trário. O resultado é que o pobre aca-
ba pagando mais porque consome 
tudo o que ganha.”

Por outro lado, há diversos tipos de 
investimentos financeiros nos quais são 
concedidas isenções de impostos. “Ou 
seja, não basta apenas alterar a tabe-
la de imposto de renda, porque se fi-
car somente nisso não se resolve nada. 
Tem que voltar a tributar lucros e divi-
dendos (...).”

Nesta data, houve ainda palestra 
sobre nutrição com a nutricionista fun-
cional, Silvia Serra.

Gruta do Lago Azul. Vários associa-
dos optaram por conhecer a misteriosa 
Gruta do Lago Azul, que atrai curiosos 
do mundo todo. Os Auditores Fiscais ini-
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ciaram a jornada para den-
tro da gruta após o grupo 
dos franceses, que também 
não mediu esforços para des-
cer todos os 300 degraus até às águas azuis do 
lago, que na verdade são transparentes, tor-
nando-se azuis por causa da ilusão de ótica, 
por assim dizer.

O lago azul, o desenho natural esculpido 
pelo tempo na gruta e a linda borboleta azul 
(que deixou todos de queixo caído, por passar 
bem diante de nossos olhos, algumas vezes, 
como quem se exibe) fizeram o cenário “pa-
recer coisa de outro mundo, a gente parecia 
estar fora do planeta, impressionante”, disse o 
associado Arcanjo Valério.

Flutuação em águas cristalinas. No último 
dia de programação (31/8) também houve 
muito tempo livre para curtir a natureza. O sol 
radiante parecia um convite para se lançar 
nas águas cristalinas. Muitos encararam a tri-
lha que passa por cachoeira, tatu, tamanduá, 
macaquinho e até por uma pequena e histó-
rica central hidrelétrica. Tudo para chegar à 
Nascente Azul para fazer flutuação em águas 
que foram filtradas por rochas carbonáticas 
do Grupo Corumbá.

Apresentações de Convênios e de Assuntos 
Jurídicos. Na tarde de 31/8 ocorreram as apre-
sentações destas áreas. O diretor de Convênios 
e Serviços da Unafisco, Carlos Alberto Ramos G. 
Pacheco, disse que a entidade conta com um 
leque de 400 empresas em diversos segmentos. 

Entre outros benefícios, ele ressaltou a Fian-
ça Locatícia e o Consórcio de Veículos, que se 
destaca por ter uma taxa de administração de 
apenas 5%. Carlos Alberto também comentou 
sobre o convênio Unimed/Unafisco, que ofere-
ce planos a partir de R$ 197,61 mensais, além 
de citar outras parcerias, como Banco Alfa, 
CVC, OdontoPrev e Vivo.  

Por sua vez, o diretor de Assuntos Jurídicos, 
Carlos Rafael da Silva, comentou do momen-
to difícil pela qual passa a Classe. Ele lembrou 
da reforma previdenciária de 2004, que aca-
bou com a paridade e integralidade do ser-
vidor público. Nisso, mencionou haver duas 
ações judiciais impetradas pela Unafisco ca-
pazes de servir de contrapeso a essa con-
juntura negativa, as ações de anuênios e de 
paridade. Segundo ele, somente a ação de 

anuênios correspondendo ao esperado, co-
briria o que falta do bônus, fazendo ir para o 
teto, em vários casos.

Ele ainda mencionou que foi criado um gru-
po para analisar “os direitos que a proposta 
da Reforma da Previdência está retirando. De 
modo que, assim que a reforma for promulga-
da, a entidade já ter um caminho de algumas 
ações jurídicas para fazer a fim de recuperar 
coisas perdidas.”

Após essa introdução, o advogado da Una-
fisco, Marcelo Bayeh apresentou o andamento 
das principais ações da entidade, como GAT e 
Gifas 45% e 95%. 

Entre outros, também participou do evento 
o representante da Unafisco no Estado, 
Maurício Toledo Silvério. Aguardamos 
você num próximo encontro!
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FACILIDADE NA HORA 
DE ALUGAR IMÓVEL 
RESIDENCIAL

PLANO DE SAÚDE A 
PARTIR DE R$ 197,61 

MENSAIS

FIANÇA LOCATÍCIA
COBERTURA 
NACIONAL

Economia de 
até 15% em 
serviços de 
check-up

SÃO PAULO

Desconto de 20% 
em cursos de 

pós-graduação e 
graduação

PRESENCIAL E EAD

Condições 
especiais na 
compra pela 

loja de fábrica

PELA INTERNET

SEGURO PARA CASA
E AUTOMÓVEL COM ATÉ

25% DE DESCONTO

APROVEITE!
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PLANOS A PARTIR 
DE R$ 38,90 

MENSAIS

COM PACOTE
DE DADOS

TARIFA ATÉ 17% MAIS 
BARATA NA LOCAÇÃO 
DE VEÍCULO

INTERNACIONAL

Até 70% de 
desconto na 
assinatura de 
revistas

IMPRESSAS E
ON-LINE

Desconto de 15% 
em hospedagem 

com pensão 
completa

SANTA CATARINA

Redução de 
até 10% sobre 

o valor dos 
serviços

VIAGEM




