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EDITORIAL

O primeiro a dar nome às coisas foi Adão. 
Mundos mais tarde veio Aristóteles, juntando 
cada espécie num lugar: “raposas, por favor, 
deem um passo à frente.” À frente, no Brasil, 
para cuidar dos ovos, escolheram Paulo Gue-
des, ministro da Economia. Ele deu uma de 
Adão durante palestra na Escola Brasileira de 
Economia e Finanças da Fundação Getúlio 
Vargas, no encerramento de um seminário 
sobre o Pacto Federativo, realizado em 7 de 
fevereiro de 2020. Guedes rotulou os funcioná-
rios públicos de “parasitas”, o que certamente 
causaria constrangimento até ao escritor Franz 
Kafka, se presente estivesse, mesmo acostu-
mado a criar insetos monstruosos no campo 
da ficção.

Mas, infelizmente, a fala do ministro nada 
tem de ficção. Ela carrega em si tudo o que há 
de mais trágico, cruel e desumano na história 
da humanidade, sem exagero. Fomos teste-
munhas oculares e auriculares de um ministro 
de Estado conclamando uma nação ao ódio. 
Se num passado recente o alvo numa guerra 
foram os judeus, agora, bem diante de nossos 
olhos, os brasileiros são convocados pelo mi-
nistro a externar seu ódio contra os servidores 
públicos. 

Evidentemente que o digníssimo não gas-
taria saliva à toa. Guedes tem uma intencio-
nalidade. Cada pedra que encontra na rua a 
lança contra o que entende ser Leviatã, uma 
espécie de deus mortal, um “oponente con-
tra os objetivos dele.” Dito em outras palavras: 
tudo pelo enfraquecimento e desmonte do 
Estado. Nesse sentido, o artigo da Época de 
9 de fevereiro afirmou que “no Brasil, desmon-
ta-se o que é público para que os agentes 
privados – com subsídios públicos, mas arro-
tando o discurso da livre iniciativa – constru-
am seus próprios monopólios.” A notícia citou 
o exemplo da Companhia Estadual de Águas 
e Esgotos (Cedae). De acordo com a Época, 
por causa dos cargos e recursos que possui é 
alvo da cobiça de políticos. “A Cedae vem 
sendo sucateada, com redução de pessoal e 
investimentos, para ficar mais lucrativa e, logo, 
mais valiosa quando for privatizada. Em 2018, 
o superávit foi de R$ 750 milhões. É o valor que, 
agora, o governador do Rio de Janeiro Wilson 

Witzel diz que vai investir na reforma da esta-
ção de tratamento da ultrapoluída água do 
Rio Guandu.” Em março do ano passado, ain-
da de acordo com a Época, foram demitidos 
da Cedae 54 funcionários. Eram funcionários 
de 25 a 40 anos de casa e com bastante co-
nhecimento técnico. 

Mas voltemos ao estímulo ao ódio. Ele gera 
um ambiente propício ao surgimento de testas 
de ferro igualmente sádicos que acabam por 
promover a degradação do alvo da vez. Lem-
bremos que, mesmo sem a força da internet 
para difundir o ódio, perto de seis milhões de 
judeus morreram, na Segunda Guerra Mundial. 
Assim, comparativamente, com as novas tec-
nologias de comunicação, a fala do ministro 
taxando servidores públicos de parasitas tem 
um potencial de estrago na imagem do serviço 
público infinitamente maior, o que põe em alto 
risco todo o trabalho efetuado na redemocrati-
zação brasileira na década de 1980, que culmi-
nou na promulgação da Constituição cidadã.

Perigo político. Ou seja, o objeto do ódio 
tem de morrer, desaparecer do mapa, porque 
atrapalha o atingimento de objetivos escusos. 
Pois é. O assunto é seríssimo, é política pura. 
Por isso, convida-se aqui o filósofo Michel Fou-
cault para ampliar a visão de como a coisa 
funciona e sempre funcionou na esteira do 
tempo. Para ilustrar, peguemos a “casta” de-
nominada “pobre” e depois como a visão so-
bre ela mudou, quando passou a representar 
perigo político.

“Os pobres da cidade eram pessoas que 
realizavam incumbências, levavam cartas, se 
encarregavam de despejar o lixo, apanhar 
móveis velhos, trapos, panos velhos e retirá-los 
da cidade, redistribuí-los, vendê-los, etc. Eles 
faziam parte da instrumentalização da vida 
urbana. Na época, as casas não eram nume-
radas, não havia serviço postal e quem conhe-
cia a cidade, quem detinha o saber urbano 
em sua meticulosidade, quem assegurava vá-
rias funções fundamentais da cidade, como o 
transporte de água e a eliminação de dejetos, 
era o pobre. Na medida em que faziam par-
te da paisagem urbana, como os esgotos e a 
canalização, os pobres não podiam ser postos 
em questão, não podiam ser vistos como um 

Cuidado com a Reforma Administrativa!
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perigo. No nível em que se colocavam, eles 
eram bastante úteis. (...) Durante a Revolução 
Francesa e, na Inglaterra, durante as grandes 
agitações sociais do começo do século XIX, a 
população pobre tornou-se uma força política 
capaz de se revoltar ou pelo menos, de parti-
cipar de revoltas.” Desse modo, o pobre rea-
parece no cenário como perigo, no segundo 
terço do século 19, de acordo com Foucault 
em Microfísica do Poder.

Coloca-se em relevo aqui, portanto, o fator 
político na fala do ministro Paulo Guedes. Os 
servidores públicos são perigosíssimos para os 
interesses do ministro. Sendo necessário, nesse 
ponto de vista, que um rolo compressor passe 
sobre o funcionalismo público a fim de aten-
der plenamente os interesses do mercado. 
Guedes disse apenas o que pensa, porque 
tudo está orquestrado na chamada Reforma 
Administrativa. 

Desculpa esfarrapada. Paulo Guedes veio a 
público pedir desculpas sobre o comentário. 
“Eu me expressei muito mal, e peço desculpas 
não só a meus queridos familiares e amigos, 
mas a todos os exemplares funcionários pú-
blicos a quem descuidadamente eu possa ter 
ofendido. EU NÃO FALAVA DE PESSOAS E SIM 
DO RISCO DE TERMOS UM ESTADO PARASITÁ-
RIO, APARELHADO POLITICAMENTE, FINANCEI-
RAMENTE INVIÁVEL. O ERRO É SISTÊMICO e não 
é culpa das pessoas que cumprem os seus de-
veres profissionais como é o caso da enorme 
maioria dos servidores públicos.” Guedes es-
creveu assim, em letras maiúsculas.

Claro que o pedido de desculpas soa como 
deboche. Soa como o riso insano de uma pes-
soa perigosa. Porque diante dos objetivos pro-
postos e a execução dos primeiros passos da 
chamada Reforma Administrativa, cuja marca 
é o desrespeito total e absoluto contra os ser-
vidores públicos e, por que não dizer, desres-
peito contra toda a sociedade, ficarão pelo 
caminho a Constituição Federal e, por conse-
guinte, o próprio Estado democrático. Segun-
do Guedes o Estado deve ser enfraquecido 
ao extremo, para que reine soberanamente os 
interesses do mercado sobre todas as coisas. 
“Se partilhássemos da descompostura do mi-
nistro, poderíamos compará-lo a um serviçal 
do mercado, que promove a falência do Es-
tado em detrimento do povo brasileiro. Falta 
não só elegância ao ministro Guedes, como 

patriotismo”, disse a Unafisco em editorial que 
repercutiu na mídia quando o ministro compa-
rou os servidores a parasitas.

Reforma Administrativa. Para o governo, 
a bola da vez é a Reforma Administrativa. O 
script do ministro a ser passado para toda a po-
pulação diz que é urgente reduzir gasto com 
o funcionalismo público, que gira em torno de 
R$ 300 bilhões anuais. Então, de acordo com o 
governo, adia-se ad aeternum os concursos e 
prioriza-se a terceirização e contratos tempo-
rários. Outro ponto planejado é o rebaixamen-
to dos salários de entrada, sem esquecer de 
dificultar ao máximo a chegada do servidor 
no topo remuneratório. Busca-se ainda, com a 
Reforma, a possibilidade da redução forçada 
da jornada de trabalho com diminuição pro-
porcional de salários, conforme a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 186/2019, a cha-
mada “PEC Emergencial”.

Já deu para notar que a Reforma Admi-
nistrativa fragilizará e precarizará o serviço 
público como um todo, e o Auditor Fiscal e 
a Receita Federal em particular. Basta ima-
ginar o que a redução da jornada de traba-
lho em 25% causará: menos fiscalização em 
portos, aeroportos e fronteiras do País, o que 
abrirá as portas ao tráfico internacional de 
drogas, aos produtos contrafeitos, à entrada 
de bens e serviços do exterior a preços redu-
zidos (dumping), expondo a indústria nacional 
a uma competição desonesta; menos fiscali-
zação em grandes sonegadores, lavadores de 
dinheiro e evasores de divisas (doleiros), enfra-
quecendo brutalmente o combate à corrup-
ção; menos julgamentos de processos com 
crédito tributário constituído, o que contribui-
rá para o aumento do estoque dos processos 
em contencioso tributário, aumentando ainda 
mais o tempo para que os valores constituídos 
sejam julgados definitivamente, dentre outras 
consequências. Em outras palavras, se o go-
verno deseja facilitar a vida do traficante de 
drogas, do sonegador contumaz, do lavador 
de dinheiro, daqueles que querem postergar 
ao máximo o pagamento dos tributos devidos, 
estará no caminho correto aprovando a redu-
ção da jornada em 25% do Auditor Fiscal. Co-
locará a sociedade brasileira de joelhos frente 
a criminosos do colarinho branco, pois um dos 
pilares de um Estado republicano e desenvol-
vido é ter um Fisco forte e atuante. 
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Como se levantar contra essas artimanhas 
macabras? Bom, os sindicatos estão aí, certo? 
Há ainda as associações representativas, as fe-
derações. Sinto lhe informar, mas o governo já 
pensou nisso também. Ele não dá ponto sem 
nó. Já existe uma articulação poderosa para 
esganar a organização e a atuação sindical. 
Tal iniciativa pode atingir em cheio as associa-
ções, como a Unafisco, que serve você com 
muita honra e dedicação. A coisa está séria 
demais! Num primeiro momento tentaram a 
proibição do desconto em folha da contribui-
ção voluntária sindical e associativa dos ser-
vidores, por meio da MP 873/2019. Como esta 
não obteve sucesso, veio o Projeto de Lei (PL) 
n° 3.814, de 2019, com o mesmo teor (eles não 
desistem!). Faz parte enfraquecer as entidades 
porque assim tudo fica mais fácil. Assim a voz 
dos prejudicados, dos destruídos, dos injusti-
çados, dificilmente ganhará a devida resso-
nância. Esmaga-se o inimigo mais rápido. Sim, 

inimigo, porque os contrários foram colocados 
na condição de “parasitas” que devem ser 
odiados e, por inferência, destruídos.

É preciso, portanto, que os Auditores Fiscais 
se mantenham unidos para que resistam fir-
memente às iniciativas de rebaixar, de desva-
lorizar a Classe. Por exemplo: com todo esse 
contexto fica mais fácil assimilar que a ques-
tão do ponto eletrônico é muito mais do que 
simplesmente um assunto protocolar. Por trás 
dele escondem-se interesses políticos. O pano 
de fundo é a Reforma Administrativa, que ob-
jetiva empurrar os servidores ladeira abaixo. 
Daí a importância de não arredar pé. 

Jamais se construirá algo de bom com o dis-
curso do ódio, seja dentro do governo ou fora 
dele. No século 18, o teólogo e filósofo norte- 
americano Jonathan Edwards disse que deter-
minados homens são como vermes. A própria 
Terra os vomitaria, se assim fosse possível. 

DIRETORIA
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A Unafisco Nacional vai propor Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade (ADI) contra pon-
tos da EC 103/2019 (Reforma da Previdência) 
que trazem prejuízos para os associados. São 
eles: majoração/progressividade da alíquota 
previdenciária e alíquotas extraordinárias; re-
gras de pensão por morte e de transição; di-
ferenciação do cálculo dos benefícios para 
mulheres no Regime Geral de Previdência So-
cial (RGPS) e servidoras públicas; revogação 
do duplo teto de contribuição previdenciária 
sobre as parcelas de proventos dos aposen-
tados portadores de doenças graves ou inca-
pacitantes (mais informações nesta notícia).

A entidade também atuará em ações 
coletivas com juízes de primeira instância e 
como amicus curiae em ações em curso que 
possa contribuir para o julgamento, além de 
elaboração de parecer sobre o estudo atu-
arial. A Unafisco também está finalizando os 
detalhes da contratação dos escritórios de 
advocacia que patrocinarão as ações judi-
ciais sobre a Reforma da Previdência, que se-
rão propostas pela entidade.

Unafisco contrata especialistas. Para ela-
borar parecer sobre as disposições constan-
tes na EC 103/2019, a entidade contratou o 
renomado especialista em direito constitucio-
nal, dr. Ingo Sarlet, conforme já noticiado em 
edição deste boletim. Ele é extremamente 
respeitado no meio jurídico e tem trechos de 
suas obras citados em mais de cem processos 
julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), 
inclusive por vários ministros que integram o 
STF atualmente.

A Unafisco Nacional também contratou 
o dr. Elival da Silva Ramos, que, além de ser 

mestre e doutor em Direito do Estado, possui 
o título de livre-docente em Direito Constitu-
cional pela Universidade de São Paulo (USP). 
Atualmente, exerce o cargo efetivo de pro-
fessor titular no Departamento de Direito do 
Estado (Área de Direito Constitucional) da Fa-
culdade de Direito da USP.  Ao longo de sua 
trajetória profissional, atuou como procura-
dor do Estado de São Paulo, tendo ocupado 
o cargo em comissão de procurador-geral 
do Estado de São Paulo.

Outro especialista contratado pela enti-
da é o professor livre-docente da Universida-
de Estadual de Campinas (Unicamp), Pedro 
Paulo Zahluth Bastos, para elaboração de 
parecer sobre o estudo atuarial que subsidia 
a Reforma da Previdência, no que tange ao 
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

O parecer nessa seara é de suma impor-
tância para que nossas ações judiciais sejam 
exitosas, na medida em que demonstrará as 
falhas teórico-científicas do cálculo atuarial 
que embasou a EC 103/2019, o qual trouxe 
um cenário distorcido quanto aos aspectos 
econômicos e, consequentemente, acarre-
tou a edição e aprovação de disposições ex-
tremamente desproporcionais e gravosas em 
desfavor dos associados.  

O professor Pedro Bastos realizou recen-
temente estudo similar referente ao Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS), cuja con-
clusão foi a de que os dados utilizados para 
o cálculo atuarial foram distorcidos, de modo 
que referido estudo embasou uma denúncia 
apresentada ao Tribunal de Contas da União 
sobre o tema das fraudes nas contas da Pre-
vidência. 

UNAFISCO NACIONAL VAI INGRESSAR COM 
ADI CONTRA REFORMA PREVIDENCIÁRIA

EC 103/2019



Reforma da Previdência

9- Janeiro–Março de 2020

Pedro Bastos possui graduação em 
Ciências Econômicas, mestrado em 
Ciência Política e doutorado em Ci-
ências Econômicas pela Universidade 
Estadual de Campinas. Foi presidente 
da Associação Brasileira de Pesquisa-
dores em História Econômica (ABPHE), 
chefe do Departamento de Política 
e História Econômica do Instituto de 
Economia da Universidade Estadual 
de Campinas e professor visitante na 
Universidade da Califórnia, em Berke-
ley. Desde 2002, leciona no Instituto 
de Economia da Universidade Esta-
dual de Campinas, onde atualmente 
é professor associado (livre-docente). 

Até o fechamento deste boletim, a 
previsão era que a Unafisco Nacional 
ingressasse com a ADI em março.

APOSENTADOS POR DOENÇA 
SÃO PRIMEIROS A SOFRER 

CONSEQUÊNCIAS

DA REFORMA

Os servidores federais aposentados 
e pensionistas da União com doen-
ças graves ou incapacitantes são os 
primeiros a sofrer as consequências 
da aplicação das novas regras da 
Previdência. Desde janeiro, eles não 
têm mais a isenção do duplo teto na 
contribuição previdenciária e come-
çaram a ter desconto de 11% sobre o 
valor do benefício que ultra- continua 
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O governo federal ainda não de-
sistiu da ideia de propor um regime 
de capitalização previdenciária 
mesmo após a promulgação da Re-
forma da Previdência. O item foi reti-
rado do texto da Reforma e não foi 
incluído na PEC Paralela, mas o go-
verno quer retomar o debate sobre 
o regime nos moldes chilenos, o que 
renderia bilhões aos bancos e deixa-
ria os aposentados na miséria.

A proposta de capitalização da 
previdência ainda pode ser apre-
sentada como projeto de lei com-
plementar sem precisar de uma 
PEC, como já foi citada pela equi-
pe econômica. Outra possibilidade 
seria a inclusão dela como emenda 
ao texto da PEC Paralela, que, até 
o fechamento deste boletim, estava 
para análise na Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC) da Câmara dos Deputados. 
No entanto, a inclusão de um item 
no texto obriga a PEC a voltar para 
análise novamente do Senado.

A desoneração da folha de pa-
gamento, defendida pelo ministro 
da Economia Paulo Guedes, tam-
bém indica que o governo prepara 
o terreno para implantar a capitali-
zação da previdência. Para reduzir 
os encargos sobre a folha, o governo 
quer impor que a contribuição do 
empregador para a previdência do 
funcionário, hoje de 20%, não seja 
recolhida a fim de reduzir o custo de 
mão de obra para as empresas. Com 
isso, o trabalhador, sem financiamen-
to da empresa para se aposentar, é 
obrigado a aderir à capitalização 
para financiar a sua aposentadoria. 

Com a medida, o governo des-

passar o teto do Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS), de R$ 6.032,73.

Para entender a conta feita pela Previdência, 

utilizamos como exemplo o contracheque (pág. 

9) de um Auditor Fiscal, de janeiro/2020, com o 

desconto de R$ 2.197,21. Pegamos o salário base 

de R$ 26.075,71 e subtraímos o valor do teto má-

ximo do RGPS, de R$ 6.032,73. Com o resultado 

de R$ 20.042,98, aplicamos 11% e chegamos no 

valor do desconto do teto de gastos.

Antes da Reforma, o mesmo Auditor Fiscal 

aposentado por doença grave ou incapacitante 

tinha direito ao duplo teto para isenção e paga-

va R$ 1.583,64, conforme contracheque de de-

zembro/2019 (pág. 9). O valor era menor porque 

para o cálculo de desconto do salário base de 

R$ 26.075,71 era aplicado o valor do teto máximo 

do RGPS, à época R$ 5.839,45, multiplicado por 

dois. Pega-se o salário total e subtraía o duplo 

teto, de R$ 11.678,90. Ao resultado desta conta, 

eram aplicados os 11% de desconto.

A Reforma da Previdência (EC 103/2019) re-

vogou o parágrafo 21, do artigo 40 da Constitui-

ção Federal, que previa contribuição “apenas 

sobre as parcelas de proventos de aposentado-

ria e de pensão que superem o dobro do limite 

máximo estabelecido para os benefícios do re-

gime geral de previdência social de que trata 

o art. 201 desta Constituição, quando o benefi-

ciário, na forma da lei, for portador de doença 

incapacitante." 

As novas regras da Previdência entraram em 

vigor imediatamente após a sua promulgação, 

em novembro de 2019. 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), 

a ser proposta pela Unafisco, questionará, en-

tre outros pontos, a revogação do duplo teto de 

contribuição previdenciária sobre as parcelas 

de proventos dos aposentados portadores de 

doenças graves ou incapacitantes.

Capitalização 
da previdência 
deixa idosos sem 
aposentadoria no Chile

BILHÕES AOS BANCOS
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considera o mercado de trabalho brasileiro 
marcado pelo desemprego e com trabalha-
dores que não têm condições de contribuir 
ininterruptamente por mais de 30 anos. Dificil-
mente essas pessoas vão conseguir contribuir 
para uma capitalização individual e ter direi-
to a uma aposentadoria no final da vida.

Capitalização. No regime de capitalização 
da previdência, os trabalhadores contribuem 
para uma conta individual, uma espécie de 
poupança vinculada aos bancos, e na hora 
da aposentadoria recebem apenas uma par-
te. O restante do dinheiro fica para os bancos, 
que teriam um faturamento anual es-
timado em R$ 388 bilhões, de acor-
do com a Nota Técnica Unafisco Nº 
12/2019 Estimativa do tamanho do 
mercado (faturamento) para as ins-
tituições financeiras num regime de 
capitalização financeira para a Previ-
dência. O atual sistema de previdên-
cia no Brasil é o de repartição, em 
que trabalhador, empresa e Estado 
contribuem para um fundo que man-
tém as aposentadorias e benefícios 
previdenciários e assistenciais.

 Na capitalização chilena, impos-
ta pela ditadura do sanguinário Pi-
nochet, o empregador não tem que 
contribuir para a aposentadoria do 
trabalhador. Desde 1981, ele deposita 
cerca de 10% do seu salário em uma 
conta de poupança individual em 
uma empresa privada, que adminis-
tra a arrecadação previdenciária. À época 
da implantação, o governo ditatorial chileno 
disse que este percentual bastava para ter 
uma taxa de retorno de 70% dos salários da 
ativa no momento da aposentadoria, mas 
isso não aconteceu. O cientista político chile-
no e pesquisador da Fundación Sol, Recare-
do Gálvez, disse, em entrevista ao jornal Brasil 
de Fato, que a capitalização individual, com 
uma taxa de 10%, não é suficiente para finan-
ciar uma aposentadoria.

 Vinte e cinco anos depois da imposição da 
capitalização por um regime ditatorial, frise-se, 
o governo da presidente Michelle Bachelet fez 
uma avaliação do sistema e constatou que 
ele excluía a metade da população idosa, 
que não estava ganhando nada. Na reforma 

de 2008, o governo chileno criou a aposenta-
doria básica solidária para quem não parti-
cipou de nenhum sistema e não fez contribui-
ções, e um subsídio previdenciário solidário 
para aqueles que fizeram algum tipo de pou-
pança e autofinanciou a aposentadoria. Os 
dois programas são financiados pelo gover-
no, mas só tem acesso quem não tem apo-
sentadoria ou tem aposentadoria muito bai-
xa e pertence a 60% das famílias mais pobres.

O economista chileno Andras Utfhoff, pro-
fessor da Faculdade de Economia e Negó-
cios da Universidade do Chile e especialista 

no assunto, disse, em entrevista à revista Carta 
Capital, que mesmo com as mudanças feitas 
por Bachelet quase 80% das aposentadorias 
pagas atualmente no Chile estão abaixo do 
salário mínimo e 45% dos pensionistas vivem 
abaixo da linha da pobreza. Já a classe mé-
dia, a mais afetada, passou a receber na ve-
lhice muito menos do que recebeu quando 
trabalhava. Com este cenário, para 91% dos 
chilenos a Previdência Social é o pior proble-
ma do país, de acordo com o relatório Termô-
metro Social, feito por centros de pesquisas li-
gados à Faculdade de Economia e Negócios 
da Universidade do Chile. “O sistema privado 
caminhou todos esses anos apenas com o 
aporte dos trabalhadores. Não deu certo lá 
[Chile] e não vai dar no Brasil”, disse Utfhoff.
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A Unafisco Nacional lançou, em 6/2, a 
Nota Técnica 16, que traz um amplo es-
tudo sobre a defasagem na tabela do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 
(IRPF) e as consequências dessa desatu-
alização para os contribuintes brasileiros.

Dentre as conclusões obtidas pelo 
levantamento, é possível afirmar que, 
se a correção da inflação acumulada 
em 95,45% (defasagem integral) tives-
se sido feita na tabela anual em 2019, 
seriam 11,42 milhões de trabalhadores 
a mais considerados isentos do impos-
to em 2020. Para a tabela mensal de 
2020 (para o exercício de 2021), essa 
defasagem chega a 103,87%.

A Nota Técnica da Unafisco tam-
bém mostra que a necessária corre-
ção da tabela do IRPF se relaciona 
diretamente com duas promessas pre-
sentes na campanha presidencial de 
Jair Bolsonaro e que, até o momento, 
não foram cumpridas.

O primeiro ponto anunciado em 
campanha é a gradativa redução dos 
tributos para o contribuinte brasileiro — o 
que não ocorreu nesse primeiro ano da 
gestão, já que a não correção da tabe-
la acarreta aumento na carga tributária.

Para que a carga tributária não seja 
elevada novamente (em 2019, houve 
elevação), o governo deve corrigir a 
tabela do Imposto sobre a Renda pelo 
IPCA acumulado de 2018 e 2019. A cor-
reção aplicável seria de 7,39% e teria 
um impacto na arrecadação de R$ 
13,5 bilhões.

Outra proposta divulgada pelo pre-
sidente da República é a isenção do 
IRPF para quem tem renda mensal até 

cinco salários mínimos (equivalente a 
R$ R$ 5.225,00 mensais, em 2020). De 
acordo com estudo técnico apresenta-
do pela Unafisco, para chegar a esse 
patamar, é necessário haver uma cor-
reção na tabela em 174,4%. Haveria, 
ainda, uma redução de R$ 141,5 bilhões 
na arrecadação e novos 14,7 milhões 
de contribuintes isentos do imposto.

NO ESTADÃO
A Nota Técnica 16 foi destaque em re-

portagem exclusiva do jornal O Estado 
de S. Paulo e, também, em outros veícu-
los de comunicação.

Intitulada Bolsonaro teria que corrigir 
tabela do IR em 7,39% para cumprir pro-
messa de não aumentar tributos e assi-
nada pela repórter Adriana Fernandes, 
a notícia foi publicada, inicialmente, 
na noite de 3/2 no portal de notícias na 
internet e, em seguida, esteve também 
na edição impressa, de 4/2.

Além dos veículos do Grupo Esta-
do, a notícia também repercutiu, até 
o fechamento deste boletim, em ou-
tras plataformas como a Exame, IstoÉ 
Dinheiro, R7, ABC do ABC, InfoMoney e 
Jornal do Comércio.

O presidente da Unafisco Nacional, 
Auditor Fiscal Mauro Silva, foi o entre-
vistado da reportagem e, entre outras 
afirmações, disse: “O presidente deve-
ria ter corrigido a tabela pelo IPCA de 
2018. Não o fez. Esse ano ele deveria 
corrigir pelo IPCA de 2018 e 2019; Fica 
evidenciado o não cumpri-
mento do programa de go-
verno apresentado na dispu-
ta eleitoral de 2018."

Unafisco lança Nota Técnica sobre defasagem
no IR e é destaque na mídia

Estudo

CONSEQUÊNCIAS DA DESATUALIZAÇÃO
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A União juntou aos autos do processo nº 

1019181-72.2018.4.01.0000 (agravo de instru-

mento) a Nota Técnica SEI nº 15773/2019/ME 

com as últimas informações, até o fecha-

mento deste boletim, sobre as providências 

adotadas pela Administração para o cumpri-

mento da liminar obtida pela Unafisco Nacio-

nal, relativa ao Benefício Especial (BE).

No supracitado documento, a Administra-

ção salienta que “para dar a segurança ao 

efetivo cumprimento do Acórdão, faz-se ne-

cessário que o Órgão Central do SIPEC pro-

mova a implementação no Sistema Integrado 

de Administração de Pessoal - SIAPE, de pro-

grama/aplicativos para que possibilite o ser-

vidor ter a expectativa de verificar o valor do 

benefício na época da migração de regime.”

Assim, a Administração solicita o encaminha-

mento do processo ao Departamento de Siste-

mas de Informações Gerenciais (Desin/SGP), a 

fim de que, no uso de sua competência, faça as 

alterações necessárias no Siape. Requer ainda 

que, em seguida, o processo retorne ao Depar-

tamento de Centralização de Serviços de Ina-

tivos, Pensionistas e Órgãos Extintos (Decipex), 

“para andamento ao efetivo cumprimento da 

decisão em tela.”

No ano passado, a 1ª Turma do Tribunal Re-

gional Federal da 1ª Região (TRF1) deu provi-

mento ao recurso de agravo de instrumento 

interposto pela Unafisco, garantindo aos as-

sociados, que ainda não fizeram a opção de 

adesão ao Regime de Previdência Comple-

mentar (RPC), que conste expressamente o 

exato valor do BE calculado no momento da 

adesão, bem como esteja explícito no termo 

de opção daqueles que já escolheram pela 

mudança do Regime Próprio de Previdência 

Social (RPPS) para o RPC.

Em outubro de 2019, a Unafisco Nacional se 

reuniu com o Auditor Fiscal Paulo Faria Mar-

ques, coordenador-geral de Gestão de Pes-

soas da Receita Federal (Cogep/RFB), para 

tratar do cumprimento da referida liminar. Na 

ocasião, ele confirmou o recebimento do ofí-

cio enviado pela entidade em setembro da-

quele ano, com cópia da decisão judicial e 

rol de associados beneficiários, mas informou 

que não teria dado cumprimento à decisão 

por não ter recebido o parecer de força exe-

cutória da Advocacia-Geral da União.

Esclarecemos que essa ação judicial be-

neficia quem era associado à entidade no 

momento da propositura da ação (18/5/2018). 

Para aqueles que se associaram após a refe-

rida data, a Diretoria de Assuntos Jurídicos da 

Unafisco Nacional avaliará a propositura de 

nova demanda.

Por fim, reiteramos que continuaremos a 

acompanhar de perto, no âmbito do Judici-

ário e da Administração, o cumprimento da 

decisão judicial e posicionaremos 

os associados sobre as novidades 

do caso.

Benefício Especial: União presta informações sobre 
cumprimento da decisão

LIMINAR
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Os associados da Unafisco Nacional apro-
varam, por ampla maioria, os sete indicativos 
da Assembleia Geral Extraordinária realizada 
em 12/11. Na ocasião, os associados delibera-
ram sobre a propositura de ações judiciais ob-
jetivando impedir a majoração, de 11% para 
14%, da alíquota previdenciária e ainda a apli-
cação de alíquotas extraordinárias, conforme 
previsto no artigo 11 da PEC 6/2019, da Refor-
ma da Previdência. 

Também foi deliberado a respeito da pro-
positura de ações com objetivo de resguardar 
os direitos dos associados em decorrência da 
sistemática de cálculo da pensão por morte, 
prevista no artigo 23; para combater as regras 
de transição, de acordo com os artigos 4º e 20; 
e a forma de cálculo das prestações previden-
ciárias, prevista no artigo 26 da referida PEC; 

bem como foi votado sobre propositura de 
ações contra quaisquer outros prejuízos supor-
tados pelos associados em razão da Reforma 
da Previdência (mais informações na pág. 8). 

Durante a assembleia, os associados tra-
taram ainda da propositura de ação judicial 
para postular o pagamento das diferenças 
de correção monetária nas contas do Pasep 
(mais detalhes na notícia abaixo) e para com-
bater as ilegalidades e inconstitucionalidades 
constantes na Portaria PGFN nº 742/2018, que 
disciplina a celebração de negócio jurídico 
processual (NJP) em sede de execução fiscal, 
para fins de equacionamento de débi-
tos inscritos em dívida ativa da União. 

Abaixo, confira o resultado da vo-
tação. 

A Unafisco Nacional informa os associados 

que, em razão das peculiaridades que envol-

vem a matéria, a especificidade dos saldos e 

dos cálculos das diferenças de correção mo-

netária do Pasep, por estratégia, ficou acor-

dado, em caráter excepcional, com o escri-

tório contratado para ser o patrono desta 

demanda, o Martorelli Advogados, que este 

proporá ações individuais na seção judiciária 

de Brasília para os associados da Unafisco.

Temos como regra a propositura de ação 

coletiva que contemple o direito de todos os 

Por ampla maioria, associados aprovam novas ações 
judiciais

Pasep: Unafisco define últimos detalhes para propositura 
de ações dos associados

ASSEMBLEIA

CORREÇÃO MONETÁRIA

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

Indicativo Sim Não Abstenção
Nº 1 387 93,90% 20 4,90% 5 1,20%

Nº 2 393 95,40% 18 4,40% 1 0,20%

Nº 3 366 88,80% 24 5,80% 22 5,30%

Nº 4 381 92,50% 17 4,10% 14 3,40%

Nº 5 364 88,30% 38 9,20% 10 2,40%

Nº 6 338 82,00% 27 6,60% 47 11,40%

Nº 7 371 90,00% 14 3,40% 27 6,60%



15

Jurídico

- Janeiro–Março de 2020

associados interessados, medida que evita 

a multiplicidades de ações sobre o mesmo 

tema e afasta do associado o risco de even-

tual sucumbência na fase de conhecimento, 

que, se ocorrer, é suportado pela entidade. 

Porém, como informado acima, no caso con-

creto houve um consenso, com o escritório 

patrono das ações judiciais sobre o tema, 

que as peculiaridades do caso melhor se en-

quadrariam em ações individuais. 

Até o fechamento deste boletim, estava 

prevista reunião entre o diretor de Assuntos 

Jurídicos da entidade, Auditor Fiscal Carlos 

Rafael da Silva, e o escritório responsável pela 

realização dos cálculos em favor de cada as-

sociado, para ultimar detalhes.

Após a definição desse ponto, a Unafisco 

Nacional informará os associados sobre os 

procedimentos pertinentes e a documenta-

ção necessária para a propositura das ações 

judiciais sobre o tema, a ser encaminhada 

para a sede da entidade.

Informamos que os honorários contratados 

com o escritório Martorelli Advogados para 

essa ação são de 10% do proveito econômi-

co que cada associado tiver, valores que se-

rão destacados do Precatório/RPV de cada 

associado.

Orientamos que os associados interessados, 

desde já, diligenciem junto ao Banco do Bra-

sil para obterem os extratos desde o ingresso 

no serviço público até o momento do saque. 

Em relação ao período a partir de 1/7/1999, é 

possível obter o extrato prontamente no Ban-

co do Brasil, porém em relação ao período 

anterior é necessário fazer um requerimento 

ao Banco do Brasil, que tem demorado, pelo 

que temos notícia, cerca de 30 dias para for-

necer o extrato/microfilmagem.

Poderão propor ação para postular as di-

ferenças de correção monetária do Pasep 

aqueles que ingressaram no serviço público 

previamente a promulgação da Constituição 

Federal (5/10/1988) e que efetuaram o saque 

dos valores nos últimos 5 anos.  

Relembramos que a Unafisco Nacional 

propôs no dia 2/1/2020 ação de protesto face 

ao Banco do Brasil para interromper o prazo 

prescricional para a propositura das referidas 

ações individuais. Com isso, poderão propor 

as ações judiciais os associados que efetua-

ram o saque a partir de 2/1/2015.

Como as ações judiciais serão patroci-

nadas pelo escritório Martorelli Advogados, 

contratado pela entidade, somente poderão 

propor ações sobre as diferenças de corre-

ção monetária do Pasep sob o patrocínio do 

referido escritório aqueles que sejam associa-

dos da Unafisco. 

 A Unafisco Nacional representa os seus 

associados nas demandas judiciais. Portanto, 

se você, ativo, aposentado ou pensionista, 

ainda não for associado, não perca tempo. 

Associe-se! Convide seu amigo, participando 

da campanha Quanto Mais Amigos, Mais Li-

vros. Ao convidar um Auditor Fiscal para se fi-

liar à Unafisco, caso ele se associe, 

você ganha um vale-presente no 

valor de R$ 60,00. 
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A Unafisco Nacional promoveu mais uma 
reunião ao vivo pela internet com os associa-
dos. O tema foi a execução da RAV 8X, apre-
sentado pelo dr. Antonio Carlos Guidoni Filho, 
sócio fundador do escritório de advocacia 
VBPG, contratado pela entidade para con-
duzir a ação. Perto de 60 convidados partici-
param da reunião, realizada em 28/11 e mo-
derada pelo presidente da entidade, Auditor 
Fiscal Mauro Silva, e pelo diretor de Assuntos 
Jurídicos, Auditor Fiscal Carlos Rafael da Silva.

Dr. Antonio esclareceu que a ação judicial 
em questão assegurou o reconhecimento do 
direito dos então Técnicos do Tesouro Nacio-
nal (TTN) a perceberem a Retribuição de Adi-
cional Variável, respeitado o limite máximo 
de oito vezes o valor do maior vencimento 
básico da respectiva tabela, conforme esta-
belecido pela Medida Provisória nº 831/95, no 
período entre janeiro de 1996 e junho de 1999.

Na sequência, ele explicou aos partici-
pantes como foi a tramitação da ação judi-
cial até o trânsito em julgado, ocorrido em 
18/6/2016, abordando detalhes do título judi-
cial em questão.    

Os participantes da reunião realizaram 
perguntas sobre diversos temas, tais como 
prazo para execução, valor dos honorários, 
beneficiários do título, riscos envolvidos, exis-
tência de ações individuais transitadas em 
julgado de forma desfavorável, de modo 
que o dr. Antonio prestou as informações 
pertinentes.

Vídeo e apresentação. A Unafisco Nacio-
nal orienta a todos os interessados, que não 
participaram da reunião, a assistirem inte-
gralmente à exposição para que possam me-
lhor se inteirar sobre o assunto. Na versão des-
ta notícia no site da Unafisco Nacional, você 
também acessa o arquivo da apresentação 
exibido durante a reunião.

Até o fechamento deste boletim, a Unafis-
co Nacional ultimava os procedimentos para 
enviar aos interessados o modelo de procu-
ração e rol de documentos necessários para 
realizar os cálculos individualiza-
dos de cada exequente. Assim que 
houver novidades, informaremos 
aos associados.

Escritório contratado pela Unafisco esclarece sobre ação 
da RAV 8X

REUNIÃO ON-LINE

A Unafisco Nacional propôs ação 
coletiva objetivando o reconhecimento 
do direito à isenção do Imposto sobre  a 
Renda da Pessoa Física (IRPF), 
incidente sobre a remunera-
ção dos associados que se-
jam portadores das moléstias 
graves especificadas em lei.

Associados ativos 
portadores de moléstia 
grave: Unafisco Nacional 
propõe ação coletiva

ISENÇÃO IRPF

A Unafisco Nacional informa os as-
sociados que foi julgada procedente a 
ação judicial que objetiva o pagamento 
do Bônus de Eficiência e Produ-
tividade na Atividade Tributá-
ria e Aduaneira aos associados 
oriundos do INSS e do Ministério 
da Previdência Social.

Ação judicial
proposta pela Unafisco 
Nacional é julgada 
procedente

BÔNUS DE EFICIÊNCIA
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Unafisco participa de reuniões sobre ponto eletrônico
BRASÍLIA/DF

A Unafisco Nacional participou de uma série 
de reuniões nas unidades da Receita Federal em 
Brasília/DF para discutir a questão do projeto-pilo-
to de ponto eletrônico. Os encontros, promovidos 
pelo Sindifisco Nacional, ocorreram nos dias 2 e 3 
de janeiro na Superintendência, DRF, DRJ, Cofis, 
Copei, Coger, Copes, Cocaj, Audit e Asain. Pela 
Unafisco estiveram presentes o secretário-geral, 
Auditor Fiscal Luiz Gonçalves Bomtempo; o diretor 
de Convênios e Serviços, Auditor Fiscal Carlos Al-
berto Ramos G. Pacheco; e o conselheiro de Ges-
tão, Auditor Fiscal Roberto Machado Bueno.

Nas reuniões, que tiveram participação de 
aproximadamente cem Auditores Fiscais, foi 
ressaltada que a implementação do sistema de 
ponto eletrônico é absurda, pois enfraquece e 
desvaloriza a Classe, sendo necessário um posi-
cionamento firme contra essa medida. A orien-
tação é para que os Auditores Fiscais ignorem o 
sistema quando for implantado, considerando 
que já há formas para comprovar que o traba-
lho está sendo realizado, independentemente 
dos registros de chegada e saída. 

Na ocasião, o Auditor Fiscal Kleber Cabral, 
presidente do Sindifisco Nacional, exemplificou 
que a “desobediência coletiva” já rendeu resul-
tados positivos, lembrando que há cerca de dez 
anos, em São Paulo, a administração impôs a 
utilização de crachá para acessar os prédios da 
Receita, recusando a carteira funcional. A medi-
da foi revertida após os Auditores Fiscais se uni-
rem e ficarem mais de uma semana no saguão 
do prédio, sem passar pelas catracas.

Vídeo da Unafisco. Em apoio à proposta de 
desobediência coletiva ao ponto eletrônico, 

a Unafisco ainda lançou um ví-
deo reforçando a importância da 
adesão dos Auditores Fiscais de 
Brasília. Nele, o presidente da en-
tidade, Auditor Fiscal Mauro Silva, 
afirma que o ponto eletrônico é in-
compatível com as atividades de 
cunho intelectual exercidas pela 
Classe, sendo o momento de mos-
trar a força do coletivo, 
com uma atuação uni-
da e coesa de todos os 
Auditores Fiscais.

PONTO ELETRÔNICO FOI PRINCIPAL
PAUTA NA REUNIÃO COM SUCOR 

O presidente da Unafisco Nacional, Auditor Fis-
cal Mauro Silva, acompanhado do secretário-ge-
ral da entidade, Auditor Fiscal Luiz Bomtempo, e 
do conselheiro de Gestão, Auditor Fiscal Roberto 
Bueno, participaram de reunião no edifício-sede 
do Ministério da Economia, em Brasília/DF, com o 
Auditor Fiscal Moacyr Mondardo Júnior, subsecre-
tário de Gestão Corporativa da Receita Federal 
(Sucor); o Auditor Fiscal Paulo Faria Marques, co-
ordenador-geral de Gestão de Pessoas (Cogep); 
e a Auditora Fiscal Juliana Diniz Bolzan de Olivei-
ra, coordenadora substituta da Cogep.

A reunião, ocorrida em 20/11, teve como prin-
cipal assunto a incompatibilidade da implanta-
ção do ponto eletrônico, porém outras questões 
foram tratadas, como reestruturação da Receita 
Federal, licença capacitação e cumprimento 
da liminar da Unafisco Nacional sobre o valor do 
Benefício Especial.

Após cumprimentar o Auditor Fiscal Moacyr 
Mondardo pela posse no cargo de subsecre-
tário, os representantes da Unafisco iniciaram a 
abordagem da pauta da reunião. Sobre o pon-
to eletrônico, foram apresentadas as preocupa-
ções dos Auditores Fiscais com o cronograma 
de implantação de tal medida. Foi assinalado 
que a natureza do cargo de Auditor Fiscal não 
é compatível com esse controle, de maneira 
semelhante ao que ocorre com outros cargos, 
como o de advogado da União e, em especial, 
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com o de procurador da Fazenda Nacional.
O subsecretário e o coordenador da Cogep 

afirmaram que a implantação do ponto eletrôni-
co é uma demanda externa e que concordam 
com a constatação de que todo o trabalho de-
senvolvido pelos Auditores na Receita Federal é 
incompatível com o controle por ponto eletrô-
nico. Todos foram unânimes em afirmar que se 
trata de retrocesso no avanço das relações de 
trabalho, tendo em conta que a Receita Federal 
já dispõe de controles que focam no resultado 
global do trabalho.

No que tange ao cronograma de implanta-
ção, observaram que na Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) a medida seria implan-
tada em 1º de dezembro, o que seria observado 
e considerado na modelagem para a Receita Fe-
deral. A partir de 1º de janeiro de 2020, a priori, 
estava prevista a implantação desse tipo de con-
trole nas dependências da Receita Federal na 
cidade de Brasília. A respeito disso, o Auditor Fis-
cal Moacyr afirmou que algumas reuniões seriam 
realizadas para definir a possibilidade ou não de 
cumprimento desse cronograma, levando em 
conta a experiência na PGFN e em outros órgãos.

Indagado se o teletrabalho seria a única al-
ternativa ao ponto eletrônico, o subsecretário da 
Sucor afirmou que não. Para ele, o controle de 
resultado do trabalho, como a Receita Federal já 
pratica há algum tempo, é a medida alternativa 
ao controle por ponto eletrônico, sendo o tele-
trabalho apenas uma das espécies de controle 
de resultado do trabalho. Foi asseverado que 
o teletrabalho continuará como uma opção e 
não será uma obrigatoriedade como alternativa 
ao ponto eletrônico. A Cogep assinalou que o 
órgão desenvolve uma ferramenta baseada no 
SA3 para esse controle que leve em conta as ca-
racterísticas do órgão.

No encerramento desse ponto, os dirigentes 
da Unafisco Nacional insistiram que as medidas 

com relação a esse tema sejam elaboradas com 
a firme convicção de que tal tipo de controle é 
incompatível com a atuação do Auditor Fiscal.

Ao tratar da restruturação da Receita Federal, 
o presidente da Unafisco apresentou argumentos 
que vêm insistindo nessa temática: o órgão atu-
almente não tem rumo para o presente e para o 
futuro e é preciso primeiro definir qual a adminis-
tração tributária do presente e do futuro que a 
demanda por recursos para realizar as políticas 
públicas constitucionalmente fixada exige. Para o 
Auditor Fiscal Mauro Silva, a Receita Federal deve 
publicar e divulgar amplamente estudos técnicos 
que mostrem a posição do corpo técnico com 
relação à estrutura ideal da administração tribu-
tária em todas as áreas. Os resultados dos estudos 
apontariam “o número de servidores, o orçamen-
to, quantos escâneres, quantos veículos, quais 
treinamentos são necessários, os comparativos 
internacionais; seriam estudos quase imunes a 
críticas, de tão fundamentados, de tão técnicos, 
de tão comparativos, de tanta base técnica que 
teriam”, disse o presidente da Unafisco. Somen-
te após definidas tais premissas oriundas de 
estudos técnicos bem fundamentados é que 
uma reestruturação pode ser feita de maneira 
eficaz, atendendo ao interesse público e aos 
desígnios constitucionais.

A falta de regulamentação da licença ca-
pacitação para cursos em ensino a distância foi 
apontada pelos dirigentes associativos, tendo a 
Cogep afirmado que nas primeiras semanas de 
2020 haveria uma solução para o caso.

O último assunto da reunião foi o cumpri-
mento da liminar deferida, por unanimidade, 
pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região (agravo de instrumento nº 1019181-
72.2018.4.01.0000), que assegura aos associados 
que ainda não fizeram a opção de adesão ao 
Regime de Previdência Complementar (RPC) 
“fazer constar expressamente o exato valor do 
Benefício Especial calculado no momento da 
opção e, em relação aos servidores que já fize-
ram a opção, que se faça constar no termo de 
opção explicitamente o exato valor do Benefício 
Especial calculado no momento da opção (mais 
informações na pág. 13)"

O coordenador-geral de Gestão de Pessoas 
da Receita Federal do Brasil afirmou que não 
possui poderes para cumprir a medida, mas tem 
cobrado de outros órgãos o cumprimento da or-
dem judicial. Tanto a Cogep quanto a Sucor ad-
mitiram que a medida, além de advir de ordem 
judicial, resgata um direito dos servidores que 
optaram por migrar para o RPC. 
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A Unafisco Nacional se reuniu, em São Pau-
lo/SP, no dia 23/1, com o Auditor Fiscal Giovanni 
Christian Nunes Campos, superintendente da 
Receita Federal do Brasil na 8ª RF, para tratar 
da realocação de Auditores Fiscais de espa-
ços alugados para próprios do órgão, na mes-
ma cidade. Pela Diretoria Nacional da Unafis-
co estiveram os Auditores Fiscais Mauro Silva 
(presidente), Luiz Bomtempo (secretário-geral), 
Narayan Duque (Finanças e Contabilidade) e 
Jorge do Carmo Sant’Anna (adjunto de Finan-
ças e Contabilidade). Também participou a 
Auditora Fiscal Celina Rodrigues de Godoy Ba-
tista, chefe de gabinete da Superintendência 
da Receita Federal do Brasil na 8ª RF.

Segundo o superintendente, o prédio situa-
do na Rua Novo Horizonte e parte dos andares 
locados em edifício na Rua Luís Coelho, na re-
gião central da capital paulista, serão devol-
vidos pela Receita. Com isso, a Delegacia Es-
pecial de Maiores Contribuintes (Demac) e a 
Delegacia Especial de Pessoas Físicas (Derpf) 
estão sendo transferidas para espaço na Ave-
nida Pacaembu, onde funciona a Delegacia 
Especial de Fiscalização (Defis). 

Conforme explicou Giovanni Campos, as 

alterações se fizeram necessárias por 
dois motivos: a ociosidade em prédios 
próprios da Receita e a restrição orça-
mentária pela qual passa o órgão. Na 
ocasião, foi comentada a possibilidade 
de diminuição do número de servidores 
terceirizados como uma alternativa para 
a limitação orçamentária, mas ponde-
rou-se que a medida resultaria em muitas 
demissões entre os terceirizados.

Os diretores da Unafisco questiona-
ram o superintendente se, com tais mu-
danças, os Auditores estarão acomoda-
dos adequadamente para a realização 
de suas atribuições. De acordo com 
Giovanni Campos, todos ficarão bem 
instalados. Essa situação receberá cons-
tante acompanhamento da entidade.

Na ocasião, a Unafisco também demons-
trou preocupação com a disponibilidade de 
local para novos Auditores Fiscais, em caso de 
concursos para a Receita. Sobre este ponto, o 
superintendente garantiu que há espaço, por 
exemplo, no edifício-sede do Ministério da Eco-
nomia, na Avenida Prestes Maia, onde está lo-
calizada a Superintendência.

No decorrer do encontro, os diretores da 
Unafisco solicitaram ainda que Giovanni Cam-
pos conversasse com os Auditores Fiscais lota-
dos na Derpf sobre as realocações, algo que, 
até aquele momento, não havia ocorrido. O 
superintendente se comprometeu a realizar 
uma reunião com eles na semana seguinte.

A Unafisco ressalta que empreenderá to-
dos os esforços para reverter a diminuição de 
pessoal, apontando que aceitar, sem resistên-
cia, a redução orçamentária da Receita Fe-
deral é concordar com o “apequenamento” 
do órgão. “Nosso primeiro passo foi ouvi-lo. 
Agora, vamos ouvir qual é a expectativa da 
categoria”, destacou o presidente da Una-
fisco Nacional, Auditor Fiscal Mauro Silva. As 
mudanças estavam previstas para terminar 
em março.

Unafisco se reúne com Superintendência da Receita
em SP para tratar da realocação de delegacias e setores

8ª REGIÃO FISCAL
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A Unafisco Nacional participou de 
reunião promovida na sede da Re-
ceita Federal, em Brasília/DF, sobre as 
mudanças estruturais em vista para 
o órgão e outros assuntos pertinen-
tes à Classe. Pela entidade compa-
receram o presidente, Auditor Fiscal 
Mauro Silva; o secretário-geral, Audi-
tor Fiscal Luiz Bomtempo; e o diretor 
de Assuntos Jurídicos, Auditor Fiscal 
Carlos Rafael da Silva. Pela adminis-
tração da Receita, estiveram presen-
tes o Auditor Fiscal Moacyr Mondar-
do Júnior, subsecretário de Gestão 
Corporativa; Auditor Fiscal Jaime 
David Durra, coordenador-geral de 
Planejamento, Organização e Avaliação Ins-
titucional; Auditor Fiscal Paulo Faria Marques, 
coordenador-geral de Gestão de Pessoas; e a 
Auditora Fiscal Juliana Diniz Bolzan de Oliveira, 
coordenadora substituta da Cogep. Também 
participaram da reunião, em 5/12, o Auditor 
Fiscal Kleber Cabral, presidente do Sindifisco 
Nacional, e o Auditor Fiscal Décio Bruno Lopes, 
presidente da Anfip, entre outros representan-
tes de ambas as entidades.

Um dos principais assuntos em pauta foi o 
anúncio de questões relacionadas à regiona-
lização e à reestruturação do órgão. Sobre a 
reestruturação foi informado que a iniciativa 
estaria ligada principalmente à diminuição de 
superintendências, mas que isso não deveria 
ocorrer naquele momento. As dez superinten-
dências atuais seriam mantidas. Já sobre a re-
gionalização, que reúne equipes de trabalho 
de várias cidades, foi posicionado que essa 
questão estava em andamento, com algumas 
medidas mais imediatas.

O subsecretário Moacyr Júnior comunicou 
ainda que, para este ano, deve ser realizado 
um estudo do cenário atual da Receita Fe-
deral e perspectivas para o futuro do órgão. 

A solicitação foi do Auditor Fiscal José Barro-
so Tostes Neto, secretário especial da Receita 
Federal, sendo que essa questão será tratada 
com diálogo e participação da Classe. Esta é 
uma medida sobre a qual a Unafisco Nacional 
pleiteou de forma incisiva nas reuniões com a 
cúpula da Receita, por entender que é impres-
cindível este tipo de análise para nortear qual-
quer mudança organizacional.

Os representantes também aproveitaram a 
ocasião para indagar sobre o ponto eletrônico, 
reforçando o entendimento de que este tipo de 
procedimento não é condizente com as carac-
terísticas e atribuições do cargo de Auditor Fis-
cal, tal qual ocorre na PGFN e em outros órgãos 
(mais informações na pág. 18).

O subsecretário Moacyr Júnior comentou 
ainda sobre um ponto preocupante, que era 
a previsão de redução orçamentária de mais 
de 30% para a Receita Federal em 2020. Ele 
expressou que havia forte preocupação sobre 
o assunto e que a Receita está despendendo 
esforços para reverter esse corte abrupto, mas 
que o tema ainda seria pauta de muito diálo-
go, visando lidar com a medida.

Unafisco se reúne com subsecretários da Receita Federal
REESTRUTURAÇÃO DO ÓRGÃO
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O presidente da Unafisco Nacional, Au-
ditor Fiscal Mauro Silva, reuniu-se em Brasília 
com o Auditor Fiscal Sandro de Vargas Serpa, 
subsecretário de Tributação e Contencioso 
da Receita Federal, e com o Auditor Fiscal 
André Rocha Nardelli, coordenador-geral de 
Contencioso Administrativo e Judicial da Re-
ceita. A reunião ocorreu, em 26/11, no Minis-
tério da Economia, na Subsecretaria de Tri-
butação e Contencioso da Receita Federal 
(Sutri). Também participou o assessor parla-
mentar da Unafisco, Adalberto Valentim.

Renovação de mandato. O tema das re-
gras para renovação de mandato abriu a 
reunião. O subsecretário Sandro Serpa afir-
mou que elas já se encontravam em um es-
tágio bem adiantado. Disse também que os 
delegados de Julgamento mandaram uma 
lista com a relação dos julgadores que de-
veriam ter a renovação de seus mandatos 
e quem não deveria. Ainda de acordo com 
o subsecretário, o critério principal para a 
decisão não foi o Coeficiente de Horas Tra-

balhadas (CHT), que foi considerado, mas 
não foi o determinante. Serpa ressaltou que 
conversou com os delegados de Julgamento 
e com os julgadores antes de concluir pela 
não renovação de mandato de julgador em 
alguns casos indicados pelos delegados. 
Todos os nomes indicados pelos delegados 
serão renovados. Todos os novos mandatos 
terão o período de dois anos, sem exceção.

Teletrabalho. Com relação ao teletraba-
lho, houve uma boataria nas redes sociais de 
que o teletrabalho acabaria. Não é o caso. O 
que o subsecretário Sandro Serpa esclareceu 
foi o seguinte: há vários setores na Receita im-
plantando o teletrabalho. Como era nova a 
equipe do Auditor Fiscal José Barroso Tostes 
Neto, secretário especial da Receita Federal 
do Brasil, houve a necessidade de suspender 
por 15 dias os novos projetos de teletrabalho 
para que os novos subsecretários pudessem 
analisar essa questão do teletrabalho em suas 
pastas. Entretanto, quem já está envolvido em 
teletrabalho em outros setores não precisa se 
preocupar, segundo os administradores.

Ultrapassando o prazo de 15 dias, os no-
vos projetos de teletrabalho poderiam ser 
retomados.

Métricas das DRJ. Foi solicitada a abertura 
de uma rodada de discussão a respeito das 
métricas utilizadas nas DRJ. O subsecretário 
disse que as métricas nas DRJ estão bem de-
senvolvidas, porém não se negou a discutir a 
respeito. Abriu-se, portanto, a possibilidade 
de discutir, por exemplo, a liquidação dos 
acórdãos e a reavaliação dos processos mais 
complexos. Para Serpa, as métricas das DRJ 
estão à frente de outros setores. “Embora te-
nham um nível de amadurecimento com o 
tempo, elas ainda têm reparos a serem fei-

Futuro do contencioso administrativo é um dos temas 
cruciais da reunião da Unafisco com subsecretário de 
Tributação e Contencioso da Receita Federal

CAPITAL FEDERAL
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tos”, disse o presidente Mauro.

Futuro do Contencioso. É inadmissível ficar-
mos de braços cruzados aguardando sermos 
surpreendidos por questões como transação 
e estrutura do contencioso administrativo. É 
ponto pacífico que a Receita Federal deva ter 
uma proposta a respeito do futuro do conten-
cioso. Não pode ser diferente. Caso contrário, 
como ficariam temas como limite de alçada, 
uso ou não de inteligência artificial, duas ins-
tâncias. Se a Receita não tratar disso, o volu-
me de processo no contencioso administrati-
vo continuará imenso, chamando a atenção 
da iniciativa privada e de outros órgãos do 
governo. “Se a Receita não tiver propostas 

sobre o futuro do contencioso administrativo, 

outras aparecerão”, disse Mauro Silva.

No caso da transação, por exemplo, a Re-

ceita não abriu discussão interna, nem aler-

tou os Auditores Fiscais, apesar de ter conhe-

cimento do assunto em dezembro de 2018, 

como ficou claro com a existência da Nota 

Cosit PL (Anteprojeto PL transação) nº 127, de 

4/12/18. Não houve nenhum encaminhamen-

to, seminário, nenhuma orientação, nada. É 

preciso manter o diálogo aberto para que 

os Auditores Fiscais e suas atribuições não 

sofram ataques surpresas como ocorreu no 

caso da transação.
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Como argumento para zerar a fila de pro-

cessos para concessão de benefícios do 

Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), o 

governo anunciou a possibilidade de contra-

tação de sete mil militares para atendimento 

nas agências do órgão, remunerados com 

adicional de 30% e com custo de 14,5 mi-

lhões mensais.

É de se questionar como a iniciativa terá 

êxito por meio de pessoas não qualificadas 

para o exercício das funções na 

autarquia, responsável por fun-

damental prestação de serviços 

a milhares de brasileiros.

Evidentemente, essa medida 

desarrazoada também não re-

solverá de forma permanente o 

problema de déficit de pessoal 

enfrentado pelo INSS, na estei-

ra do que ocorre em outros setores do serviço 

público, além de configurar afronta ao instituto 

constitucional do concurso público.

Seja em qual área for, o número insufi-

ciente de servidores, fruto da má gestão do 

Estado e de opções políticas, não pode ser 

equacionado através de intervenção militar 

ou de contratação de qualquer tipo de mão 

de obra sem concurso e sem qualificação.

A estratégia deliberada e com forte fun-

damento ideológico de destruir o serviço 

público, em qualquer órgão ou setor, com a 

não realização de concursos, limitações des-

proporcionais e ilegais no orçamento para 

posteriormente propor medidas “salvadoras” 

merece nosso mais severo repúdio.

Considerando que os militares foram uma 

das principais bases de apoio que ajudaram 

a eleger o atual governo, a proposta é ain-

da uma afronta ao princípio da moralidade 

administrativa e, portanto, passível de ser 

questionada com base na lei de improbida-

de. Assim, pode ser considerada 

um fundamento para impeach-

ment, pois atentar contra a pro-

bidade na administração confi-

gura crime de responsabilidade, 

segundo o art. 4º, inciso V da Lei 

1.079/50.

Se o governo petista tives-

se feito proposta semelhante 

de contratar militantes cutistas 

para a “força-tarefa no INSS”, a ilegalidade 

e a imoralidade certamente seriam similares.

É certo que a investidura em qualquer car-

go público, de acordo com a Constituição 

Federal, deve ser precedida de concurso pú-

blico, bem como a sociedade brasileira não 

pode abrir mão da compreensão de que os 

servidores públicos são fundamentais para a 

formulação e a implementação de políticas 

públicas voltadas ao objetivo fundamental 

da República Federativa do Brasil de cons-

truir uma sociedade livre, justa e solidária.

MILITARES NO INSS É AFRONTA AO 
INSTITUTO DO CONCURSO PÚBLICO
E ABRE BRECHA PARA IMPEACHMENT

DÉFICIT DE PESSOAL

“Seja em qual área for, 
o número insuficiente 
de servidores, fruto 
da má gestão do 

Estado e de opções 
políticas, não pode ser 
equacionado através 
de intervenção militar”
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A Unafisco Nacional participou da 
Assembleia-Geral do Fórum Nacional 
Permanente de Carreiras Típicas de Es-
tado (Fonacate), no dia 11/2, em Brasí-
lia/DF, para debater a Reforma Adminis-
trativa e as estratégias contra o Plano 
Mais Brasil. Os Auditores Fiscais e direto-
res da Unafisco, Mauro Silva (presiden-
te) e Luiz Bomtempo (secretário-geral), 
representaram a entidade no encontro.

As Propostas de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 186/2019, 187/2019 e 188/2019, 
que integram o Plano Mais Brasil, do 
governo federal, alteram os fundos pú-
blicos, impactam na carreira dos servidores e 
nas regras de contas públicas.

Os dispositivos dessas PEC atropelam a Cons-
tituição, violando a irredutibilidade de venci-
mentos e subsídios públicos por meio da drástica 
redução da jornada de trabalho dos servidores 
em 25%, resultando na redução salarial.

Na reunião, foram apresentados ainda o 
calendário de atividades do Fonacate com a 
Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço 
Público, os efeitos da Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD) nas entidades de classe, 
bem como o Dia de Mobilização em Defesa do 
Serviço Público, marcado para 18/3.

Denúncia contra ministro da Economia. Os 
representantes das entidades decidiram denun-
ciar o ministro da Economia, Paulo Guedes, na 

Comissão de Ética da presidência da República, 
após ele comparar os servidores a parasitas.

O Fonacate elaborou denúncia pedindo a 
instauração de inquérito para apuração de 
violações do ministro Guedes ao Código de 
Conduta da Alta Administração Pública e ao 
Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal.

Conferência. Outro assunto da assembleia 
foi a 6ª Conferência Nacional das Carreiras de 
Estado, prevista para ocorrer em 28 e 29 de 
abril, em Brasília/DF. O tema desta edição será 
O futuro do serviço público no Brasil.

No evento, serão discutidos os caminhos 
para a qualidade e eficiência dos serviços pú-
blicos, governança, desempenho e produtivi-
dade, organização pública e desenvolvimento 
inclusivo, entre outros temas.

O Atlas do Estado Brasileiro, estudo do Institu-
to de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) que 
analisa o funcionalismo público no Brasil, con-
tradiz o discurso do governo federal de que há 
servidores públicos federais em excesso. O es-
tudo demonstra que, em 2017, dos cerca de 11 
milhões de postos de trabalho públicos, apenas 

10% correspondem ao funcionalismo federal e 
57% dos vínculos estão no nível municipal.

Na pesquisa, divulgada em 6/12, o aumen-
to do funcionalismo público municipal é ex-
plicado pelo movimento de municipalização 
da burocracia pública brasileira, 
criação de 1.579 novos municípios 

Unafisco participa de assembleia para definir estratégias 
contra Plano Mais Brasil

Pesquisa do Ipea contradiz discurso do governo federal 
que há excesso de servidores

FONACATE

ATLAS DO ESTADO BRASILEIRO

continua 
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e ampliação das suas competências e atri-
buições. No período analisado, entre 1986 e 
2017, o número de vínculos no setor munici-
pal aumentou 276%, de 1,7 milhão para 6,5 
milhões. Deste total, 40% das ocupações cor-
respondem aos profissionais dos serviços de 
educação ou saúde.

No mesmo período analisado, os pesquisa-
dores identificaram crescimento do funciona-
lismo na esfera estadual de 2,4 milhões para 
3,7 milhões, o equivalente a 50%. No entanto, 
o percentual de vínculos estaduais no con-
junto do setor público sofreu uma retração de 
47,9%, em 1986, para 32,3%, em 2017, devido à 
expansão mais intensa dos municípios.

Em contrapartida, o total de vínculos fe-
derais, incluindo civis e militares, se expandiu 
28%, aumentando de 923 mil para 1,18 milhão. 
Segundo a pesquisa, a trajetória do setor pú-
blico federal ganha contornos mais precisos 
quando são separados os vínculos na admi-
nistração direta e indireta, e especificam o 
total de civis e militares. Ao analisar separa-
damente apenas os vínculos civis, os pesqui-
sadores constataram que o total deles reduziu 
de 605 mil, em 1986, para 480 mil, em 2003. 
Já, em termos proporcionais, contudo, os mi-
litares passaram de 34% para 30% do efetivo 
de vínculos federais ativos, o que em núme-
ros absolutos representa um aumento de 319 
mil para 354 mil. “Em porcentagem, este é um 
crescimento de 11,1%”, indica o estudo.

Com base nestes números, os pesquisadores 
chegaram à conclusão de que, de 2004 a 2017, 
a despesa com pagamento de salários dos 
servidores ativos no País aumentou um ponto 
percentual do PIB, passou de 9,6% para 10,5%. 
“Nossa avaliação é que, em seu conjunto, os 
dados apresentados estão longe de revelar um 
setor público em expansão descontrolada, em 
tamanho e despesa”, diz a pesquisa.

Para os pesquisadores, a partir desse ce-
nário, é preciso investigar se o debate sobre 

a expansão mais rápida das despesas previ-
denciárias contaminou a percepção sobre o 
que de fato ocorre na despesa com servido-
res ativos. Segundo eles, embora não sejam 
temas independentes, o apropriado é tra-
tar ativos e inativos sempre separadamente. 
“Ainda mais relevante é o fato de tanto a des-
pesa como o crescimento relativo do número 
de servidores ativos estavam concentrados 
no Executivo Municipal, o que deve ser ana-
lisado à luz das crescentes atribuições e de-
mandas por serviços públicos assumidas nes-
se nível”, concluíram os pesquisadores.

Outro ponto destacado pelos pesquisado-
res é a necessidade de uma compreensão 
profunda do perfil das ocupações no Exe-
cutivo brasileiro antes de reduzir a máquina 
ou seu custo e não realizar uma racional re-
posição da força de trabalho. Segundo eles, 
deve estar claro que é da redução da presta-
ção de serviços palpáveis pelo cidadão que 
se trata. ”Em outros termos, ‘menos máquina’ 
pode significar reduzir quadros de professo-
res, profissionais da saúde, fiscais do traba-
lho, cadastradores do bolsa-família, fiscais 
ambientais e outros tantos profissionais que 
prestam serviços essenciais.”

Exatamente o problema que a Receita Fe-
deral vem enfrentando nos últimos anos com 
a redução drástica do número de Auditores 
Fiscais. Atualmente, o órgão possui cerca de 
8.600 Auditores Fiscais e o número deve dimi-
nuir ainda mais com as aposentadorias. No 
entanto, o governo federal já anunciou que 
não realizará concursos nos próximos anos.

“Paradoxos discursivos que reclamam ser-
viços melhores e mais profissionais na buro-
cracia de balcão – médicos, professores, fis-
cais do trabalho etc. –, ao mesmo tempo que 
creditam ao setor público um tal ‘inchaço’, 
podem se dissipar quando se entender me-
lhor a natureza das atividades públicas mais 
volumosas”, concluiu o estudo.
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O presidente da Unafisco Nacional, Au-

ditor Fiscal Mauro Silva, alertou sobre a ne-

cessidade de aperfeiçoamento do relatório 

da Medida Provisória da transação tributária 

(MP 899/2019) para evitar conflitos com o Có-

digo Tributário Nacional (CTN), durante sua 

participação como debatedor na audiência 

pública da Comissão Mista responsável por 

analisar a renegociação de dívidas tributá-

rias com a União. O debate, conduzido pelo 

presidente da comissão, senador Luiz Pastore 

(MDB/ES), teve a presença do relator da ma-

téria, deputado Marco Bertaiolli (PSD/SP), ten-

do ocorrido na Ala Senador Alexandre Costa, 

do Senado Federal, em 13/2.

Participaram também do debate a Audi-

tora Fiscal Adriana Gomes Rêgo, presidente 

do Conselho Administrativo de Recursos Fis-

cais (Carf); o assessor jurídico do Ministério da 

Economia, Felipe Aguiar; o procurador-geral 

da Dívida Ativa da União e FGTS, Cristiano 

Neuenschwander Lins de Morais; o procura-

dor federal, Fábio Munhoz; o Auditor Fiscal 

Sandro de Vargas Serpa, subsecretário da Tri-

butação e Contencioso da Receita Federal, 

e o diretor do Departamento de Patrimônio e 

PRESIDENTE DA UNAFISCO ALERTA QUE É 
NECESSÁRIO APERFEIÇOAR MP 899/2019

AUDIÊNCIA NO SENADO
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Probidade da Procuradoria-Geral da União, 

Vanir Fridriczewski.

Com a MP 899, o governo federal pretende 

estabelecer requisitos para regularização de 

débitos fiscais e resolução de conflitos fiscais 

entre contribuintes e União, com a conces-

são de parcelamentos especiais por meio de 

programas de refinanciamento de dívidas, 

como o Refis. O principal problema é que, se 

não forem corrigidos pontos do relatório, a 

MP corre o risco de criar novos Refis que, na 

prática, concedem prazos e descontos consi-

derados excessivos a todos os que se enqua-

dram nas normas criadas.

O presidente da Unafisco, Auditor Fiscal 

Mauro Silva, falou que o texto da medida pro-

visória não está trazendo todas as definições 

necessárias às modalidades de transação e 

não nivela as competências da Procurado-

ria-Geral da Fazenda e da Receita.

Aperfeiçoamentos. Na avaliação de Mau-

ro, há enormes chances de o Judiciário im-

pedir a aplicação da lei que resultar da MP 

899. “A autoridade administrativa deve estar 

adstrita aos limites da lei, o que é pequeno 

valor, o que é controvérsia, tem que haver li-

mites claros na lei. Senão, quem sofrerá é o 

contribuinte”, explicou.

Segundo Mauro, há omissões na MP 899 

que trazem insegurança jurídica, como a 

falta das definições do que é dívida ativa ir-

recuperável ou de difícil recuperação, esva-

ziamento patrimonial fraudulento relevante 

e disseminada controvérsia jurídica e crédito 

de pequeno valor. “Essas definições sendo 

deixadas para a autoridade administrativa 

da PGFN [Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional] ou da Receita Federal trazem inse-

gurança jurídica ao contribuinte”, alertou.

Sobre a questão dos casos de relevan-

te disseminado controvérsia jurídica, Mauro 

falou de emendas que a Unafisco Nacional 

apresentou para parlamentares e foram pro-

tocoladas na Câmara e no Senado para al-

terar o texto da MP 899/2019, em prol do for-

talecimento da Classe e da Receita Federal. 

“[Os casos de relevante e disseminada con-

trovérsia jurídica] eu acho dos pontos mais 

importantes das emendas dada a necessida-

de de se ter segurança jurídica”, ressaltou.

Mauro concluiu sua participação des-

tacando a importância de regulamentar a 

transação tributária para que não estimule o 

contribuinte a ficar pulando de proposta em 

proposta, como ocorre com o Refis.  “Feita 

uma proposta de transação, ele [contribuin-

te] não poderá participar de outra proposta 

de transação com as mesmas condições ou 

condições mais vantajosas”, enfatizou.

Após o debate, o presidente da Unafisco 

deu entrevista sobre o tema para as TVs Câ-

mara e Senado.

A explanação, na íntegra, está dis-

ponível na versão on-line desta notí-

cia no site da Unafisco Nacional. 
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Deputado Mauro Benevides diz que Refis vicia empresas
e gera desigualdade

PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS

Deputados Federais e especialistas deba-
teram em Comissão Geral na Câmara par-
celamentos tributários no Brasil. A discussão, 
em 10/12, ocorreu no momento em que trami-
tam duas propostas de Reforma Tributária e a 
Medida Provisória do Contribuinte Legal (MP 
899/2019), que cria mecanismos para pere-
nizar os parcelamentos especiais de débitos 
fiscais (Refis) de contribuintes.

O deputado Newton Cardoso Junior (MDB/
MG) iniciou o debate dizendo que a alta car-
ga tributária e a complexidade do sistema tri-
butário brasileiro geram uma quantidade ele-
vada de litígios que resultam no pagamento 
de débitos parcelados pelos contribuintes. Ele 
afirmou que a complexidade arrecadatória 
no sistema tributário brasileiro leva à sonega-
ção e à evasão fiscal. “É preciso romper com 
esses paradigmas, nós precisamos do ponto 
de vista governamental mostrar à sociedade a 
sua função, mostrar à sociedade a importân-
cia da arrecadação tributária para o funcio-
namento da máquina governamental”, falou.

Para o deputado General Peternelli (PSL/
SP), a criação do imposto único nacional é 
a alternativa para reduzir a sonegação e as 
disputas entre governo e contribuinte. Segun-
do o parlamentar, no atual sistema tributário 
é frequente a ocorrência de casos de cor-
rupção ativa e passiva e de sonegação fiscal 
decorrente da falta de emissão de nota fis-
cal. Em setembro, Peternelli apresentou uma 
emenda à proposta de Reforma Tributária 
(PEC 45/2019), em tramitação no Congres-
so, para instituir o tributo que incidiria sobre 
todas as operações financeiras de débito 
e crédito, com alíquota de 2,5%. “Para mim 
não adianta a reforma que depende da nota 
fiscal porque não funciona”, ressaltou.

O ex-deputado federal Luiz Carlos Hauly, 
autor do texto original da Reforma Tributária 
que tramita no Senado (PEC 110/2019), criti-
cou as distorções no sistema fiscal que per-
mitem incentivos fiscais para algumas empre-

sas e segmentos na ordem de 7% do PIB do 
País ao ano, o equivalente a R$ 500 bilhões. 
“Aqueles que não têm incentivos oficiais vão 
sonegar. Segundo dados que nós temos em 
mãos, 7% do PIB são sonegados, ou seja, R$ 
500 bilhões por ano, que tiram da formalida-
de R$ 1,5 trilhão de PIB”, ressaltou.

Hauly também utilizou dados citados 
pelo procurador-geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), José Levi Mello Junior, que participou 
do debate, para afirmar que 43% do PIB está 
em dívida ativa. Em sua participação, o pro-
curador disse que a Dívida Ativa da União 
constituída por todos os débitos (tributários 
ou não) de contribuintes com órgãos públi-
cos somou R$ 2,2 trilhões em 2018, envolven-
do 5,4 milhões de devedores. “Se a União tem 
R$ 2,2 bilhões, Estados e municípios devem ter 
muito mais que R$ 1 trilhão de dívida ativa”, 
afirmou Hauly.

O ex-deputado destacou ainda que há 
uma estimativa de contencioso judicial de 
cerca de R$ 3 trilhões apenas na parte judi-
cial. “Sem contar os que estão nos escani-
nhos da discussão administrativa interna das 
repartições e no Conselho de Contribuintes. 
Isso gera corrupção, gera um custo adminis-
trativo de burocracia de 1% do PIB”, explicou.

Por todos esses motivos, Hauly acredita 
que o Brasil não tem futuro com o sistema 
tributário atual. Segundo ele, a Reforma Tri-
butária do Senado propõe fazer uma refor-
mulação completa, uma reengenharia tri-
butária, tecnológica e social para colocar o 
País novamente no trilho do crescimento e do 
desenvolvimento. “Estou otimista com a Re-
forma Tributária. Ela é o único caminho para 
resolver a economia brasileira”, enfatizou.

O deputado federal Mauro Benevides Fi-
lho (PDT/CE) defendeu um projeto de lei para 
proibir o Refis durante cinco anos. Benevides 
falou da experiência implantada no Cea-
rá, quando ele foi secretário da 
Fazenda, que gerou aumento de continua 
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1,9% na arrecadação. Segundo o deputado, 
o simples fato de quebrar uma perspectiva 
de Refis no próximo ano elimina essa possibi-
lidade e consequentemente deixa as empre-
sas e as pessoas físicas mais estimuladas para 
realizar o pagamento.

Benevides concordou com o ex-deputado 
Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR) que a Reforma Tri-
butária precisa ser aprovada para o Brasil cres-
cer. Mas o deputado destacou que, dos R$ 2,1 
trilhões que o Brasil arrecada de impostos nos 
três níveis, R$ 1,1 trilhão é de imposto sobre 
consumo. “O Brasil é o terceiro mais regressivo 
sistema tributário do mundo, porque os menos 
favorecidos usam a maior proporção da sua 
renda para o consumo. Portanto, o pobre, o 
menos favorecido paga mais proporcional-
mente tributo do que paga o rico”, ressaltou.

Na opinião do deputado, a Reforma Tribu-
tária não pode se limitar a manter a estrutura 
tributária atual e simplesmente unir impostos. 
“Eu não estou dizendo que unir impostos não 
seja importante para simplificar, diminuir o 
custo de carregamento desta estrutura tri-
butária. Sobretudo, empresas que trabalham 
em vários Estados brasileiros, inclusive, com 
legislações diferenciadas”, disse.

Benevides afirmou que o Refis vicia algu-
mas empresas a esse tipo de comportamento 
e gera desigualdade para aquelas que estão 
pagando em dia. De acordo com o deputa-
do, acaba gerando um privilégio para quem 
não honra adequadamente com os seus tri-
butos e vem a se beneficiar desses progra-
mas de refinanciamento.

Para o parlamentar, a reforma não pode 
perpetuar a desigualdade e precisa alterar a 
estrutura de cobrança da propriedade, co-
brando imposto do rico que compra um he-
licóptero assim como faz com o trabalhador 
que adquire um carro zero e paga IPVA. Bene-
vides também disse que não pode uma insti-
tuição financeira distribuir dividendos, três pes-
soas físicas receberem R$ 3 bilhões, cada uma, 
e pagarem zero de Imposto sobre a  Renda.

Outro ponto criticado pelo parlamentar são 
as muitas desonerações, como nos casos do 

salmão e filé-mignon que têm alíquota zero de 
PIS-Cofins. “Essas compreensões precisam ser 
urgentemente reformuladas”, enfatizou.

Menos parcelamentos.  A Unafisco Nacio-
nal propôs ao Senado o Projeto de Lei Com-
plementar (425/2017) para criar regras mais rí-
gidas para limitar a obtenção dos benefícios 
fiscais, principalmente dos parcelamentos 
especiais (Refis), para empresas que de fato 
necessitem desses estímulos, para que voltem 
a produzir e a pagar seus impostos. Em 5/11, 
a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) 
aprovou o relatório favorável ao projeto.

Para a entidade, não é admissível que de-
terminados grupos de contribuintes deixem 
de arcar com as suas obrigações tributárias 
já esperando por algum tipo de pacote de 
benefícios. É de suma importância impedir 
que empresas lucrativas e reincidentes no 
descumprimento de obrigações com o Fisco 
sejam beneficiadas com anistias e parcela-
mentos. A medida contribui para combater 
a concorrência desleal no mercado. “No Re-
fis, você vê que são sempre os mesmos. Mais 
de 70% são aquelas empresas com mais de 
R$ 170 milhões de faturamento”, disse o presi-
dente da entidade, Auditor Fiscal Mauro Silva.

Com relação à Medida Provisória (MP 
899/2019), a Unafisco entende como mais um 
ataque à Receita Federal (mais informações 
na pág. 27). O teor da MP, que até o fecha-
mento deste boletim estava em tramitação 
no Congresso, camufla uma pauta-bomba 
de alta radioatividade para a capacida-
de arrecadatória do País. À primeira vista, o 
material de divulgação do governo sobre a 
MP, denominado “Contribuinte Legal”, passa 
a republicana impressão de que a medida 
será uma facilitadora dos conflitos fiscais. No 
entanto, esse argumento não resiste a uma 
análise mais crítica.

O “novo paradigma” que o governo vende 
está longe de ser uma alternativa “fiscalmen-
te justa”. A matéria cria mecanismos para 
perenizar os parcelamentos especiais de dé-
bitos fiscais (Refis) que sempre beneficiaram, 
em grande medida, os maiores e mais lucra-
tivos contribuintes.
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O relatório Doing Business 2020 do Banco 

Mundial estima que as horas gastas pelas 

empresas brasileiras para o cumprimento de 

suas obrigações tributárias caiu 25%, de 1.958 

(2018) para 1.500 horas (2019). Apesar da re-

dução, os números ainda são muito altos se 

comparados à pesquisa encomendada pela 

Receita Federal à Federação Nacional das 

Empresas de Serviços Contábeis e das Empre-

sas de Assessoramento, Perícias, Informações 

e Pesquisas (Fenacon), em 

2016. O relatório indicava 600 

horas anuais.

A Receita Federal, que 

conta com um quadro de Au-

ditores Fiscais dentre os mais 

capacitados na esfera tribu-

tária do País, vem de manei-

ra contínua desenvolvendo 

mecanismos para melhorar 

o ambiente de negócios no 

Brasil. A diminuição do tem-

po gasto no Brasil explica-se pelos avanços 

de automação, apuração e recolhimento de 

tributos constatados nos últimos anos, como 

é o caso do Sistema Público de Escrituração 

Digital (Sped). De todo modo, o resultado do 

levantamento apontado pela Fenacon ain-

da é insatisfatório, sobretudo se comparado 

aos EUA (175 horas anuais). Entre os países da 

América do Sul, ainda citamos Uruguai (190), 

Chile (291), Argentina (311,5), Venezuela (792) 

e Bolívia (1.025).

Ainda que se reconheçam as deficiências, 

o retrato apresentado pelo relatório do Ban-

co Mundial é uma ficção e baseada apenas 

em dados, em formulários preenchidos por 

escritórios de tributaristas e analisados por 

uma agência de consultoria tributária PwC. 

Não há uma adequada checagem a respei-

to da informação inserida nos relatórios.

Para piorar a imprecisão, em 2018 o econo-

mista-chefe do Banco Mundial, Paul Romer, 

afirmou ao Wall Street Journal que o organis-

mo financeiro modificou a metodologia de 

seus relatórios de maneira in-

tencional para distorcer resul-

tados do ranking de compe-

tividade do Chile. Com isso, 

o país caiu constantemente 

durante os dois mandatos da 

socialista Michelle Bachelet 

e subiu no governo de direi-

ta de Sebastián Piñera. O re-

sultado foi uma flutuação de 

posto entre 25 e 57.

Após o escândalo, Romer disse que o Ban-

co Mundial vai revisar e corrigir os resultados 

do relatório nos últimos quatro anos. No entan-

to, isso não vai reverter os investimentos estran-

geiros que poderiam ter sido feitos e o impacto 

disso na formulação de políticas públicas.

Para a Unafisco Nacional, o relatório Doing 

Business 2020 mantém o defeito dos relatórios 

de anos anteriores, pois continua a não adotar 

metodologia científica, portanto, carecendo 

de credibilidade e prejudicando, injustificada-

mente, a visão internacional sobre o Brasil.

Relatório Doing Business 2020 mantém falta de 
credibilidade científica de trabalhos anteriores

BANCO MUNDIAL

“(...) o retrato apresentado 
pelo relatório do Banco 
Mundial é uma ficção 
e baseada apenas em 
dados, em formulários 

preenchidos por 
escritórios de tributaristas 

e analisados por uma 
agência de consultoria 

tributária PwC”
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O presidente da Unafisco Nacional, Auditor 
Fiscal Mauro Silva, esteve na sede da Seccio-
nal Santos/SP, em 24/1, para falar aos Auditores 
Fiscais da região sobre as principais iniciativas 
da entidade. Também marcaram presença 
o diretor-adjunto de Comunicação Social da 
Unafisco Nacional, Virgilio Fordelone Neto, e a 
presidente da Seccional Santos/SP, Maria Regi-
na Godinho de Carvalho, entre outros.

Mauro iniciou a exposição destacando as 
ações judiciais a serem patrocinadas pela 
Unafisco Nacional contra a Reforma da Pre-
vidência (EC 103/2019). Ele explicou que, de 
acordo com a Constituição, o sindicato não 
pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal 
para combater a medida, mas a associa-
ção tem essa prerrogativa. “Para aumentar a 
chance de obtermos sucesso, já contratamos 
os melhores advogados e pareceristas dispo-
níveis no mercado, que produziram uma ADI 
(Ação Direta de Inconstitucionalidade) que 
toca em pontos que as outras ainda não to-
caram”, disse (mais informações na pág. 8).

Vantagens dos convênios. As parcerias 
disponíveis pela entidade também estiveram 
na pauta do encontro. Mauro disse que a 
Unafisco oferece amplo leque de convênios 
em diversos segmentos, como concessioná-
rias, agências de viagem, plano de saúde e 
operadoras de telefonia. Segundo ele, por 
meio das empresas parceiras, é possível, por 
exemplo, obter até R$ 8 mil de desconto na 

compra de automóvel ze-
ro-quilômetro, entre outras 
vantagens.

Na ocasião, Mauro sa-
lientou que todas essas ini-
ciativas da entidade, seja 
na área Jurídica ou de Con-
vênios, só são possíveis em 
virtude da força do coletivo. 
“Por isso, sempre pedimos 
que aquele Auditor que já 
é nosso associado traga 
aqueles que ainda não são. 
Dependemos dos nossos as-

sociados para continuar mantendo nosso nível 
de excelência.”

Caso o Auditor Fiscal convidado 
se filie à Unafisco, o associado que 
indicou ainda ganha um vale-pre-
sente no valor de R$ 60,00, partici-
pando da campanha Quanto Mais 
Amigos, Mais Livros.

Corte orçamentário na Receita. Sobre o 
corte no orçamento da Receita Federal para 
este ano, o presidente Mauro Silva salientou 
que o órgão precisa ter uma visão técnica da 
administração tributária, independentemente 
de governo. “São os Auditores que precisam 
falar quantos servidores, quais equipamentos, 
como escâneres e drones, são necessários 
para o bom funcionamento da Receita na 
proteção dos portos, aeroportos e das frontei-
ras, por exemplo, e disponibilizar esses dados 
para o governo. Um estudo completo, com 
premissas técnicas, de modo que seja mos-
trado qual o tamanho ideal que a Receita Fe-
deral deve ter para cumprir sua missão com 
a máxima excelência. Cumprir ou não fica a 
cargo do governo, pois trata-se de decisão 
política, mas com esse estudo cumpriremos o 
papel técnico a nós reservado.”

Após a explanação da Unafisco, os pre-
sentes puderam esclarecer dúvidas. Por fim, 
foi servido um almoço aos presentes.

Unafisco Nacional divulga iniciativas aos Auditores Fiscais 
de Santos

LITORAL SUL
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A Unafisco Nacional promoveu mais uma 

reunião da Câmara de Gestão implementa-

da pela pasta de Assuntos de Aposentadoria, 

Pensões e Assistência Social. O encontro ocor-

reu no dia 11/12, em São Paulo/SP, com partici-

pação do presidente da Unafisco, Auditor Fis-

cal Mauro Silva, além dos diretores de Assuntos 

de Aposentadoria, Pensões e Assistência So-

cial, Auditor Fiscal Fadel Hollo e Auditora Fiscal 

Edith Ascenção Pereira Benvindo (adjunta).

A linha central dessa reunião, como expli-

cou o diretor Fadel, foi sobre a atuação da 

Unafisco na valorização dos aposentados e a 

integração das várias gerações de Auditores 

Fiscais ativos e aposentados, no sentido de 

promover união e melhor qualidade de vida 

para todos.

Mauro começou sua fala traçando um ce-

nário de como mudanças administrativas, a 

exemplo da quebra de paridade nas remu-

nerações e da instituição do Regime de Pre-

vidência Complementar (RPC), entre outras, 

acabam criando “muros artificiais” e sepa-

rando a Classe. Outro ponto citado por Mau-

ro foi o teletrabalho, que acaba tirando dos 

Auditores Fiscais uma forma importante de 

integração com os colegas.

O presidente da Unafisco ressaltou que é 

PRESIDENTE DA UNAFISCO NACIONAL
SE ENCONTRA COM APOSENTADOS 

CAPITAL PAULISTA
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preciso promover ações para mitigar os efeitos 

dessas mudanças, não só por parte das enti-

dades representativas, mas também pela ad-

ministração da Receita Federal, que tem obri-

gação enquanto instituição de avaliar como 

seus funcionários estão sendo afetados, além 

de encontrar meios para valorizá-los. Este in-

clusive é um assunto recorrente das reuniões 

da Unafisco com a cúpula da Receita.

Outro ponto citado por Mauro foi como as 

barreiras da modernidade acabam sendo 

empecilho na integração, pois os associados 

com um pouco mais de idade acabam ten-

do pouca familiaridade ou não aderindo à 

internet, às redes sociais e aos aplicativos de 

mensagens, como o WhatsApp. É inegável 

que as formas de comunicação mudaram, 

portanto é preciso pensar em meios de in-

centivar os associados a aprender a utilizar 

essas ferramentas que vão surgindo. Por isso, 

a Unafisco futuramente realizará treinamen-

tos e passará orientações a fim de auxiliar os 

aposentados a lidarem com as tecnologias.

Mauro Silva lembrou que a Unafisco Na-

cional tem promovido iniciativas com uso das 

novas tecnologias e que elas são benéficas, 

porque muitas vezes alcançam um número 

de pessoas muito maior do que seria possí-

vel presencialmente. Exemplos são as assem-

bleias virtuais, as transmissões de palestras 

pela internet, as reuniões on-line da direto-

ria pelo programa Microsoft Teams e o ca-

nal de divulgação criado no WhatsApp, no 

qual os associados podem se inscrever para 

receber novidades. Foi reforçado que incen-

tivar a participação dos aposentados nesses 

meios é muito importante para aproximá-los 

da entidade e deixá-los a par das atividades 

associativas.

Ao longo da reunião também foram deli-

berados sobre modos de contatar aposenta-

dos que não costumam participar das ativi-

dades da Unafisco, para que eles interajam 

mais. Essa ideia, inclusive, vem primariamen-

te do objetivo de promover bem-estar para 

os associados, do tipo que só a interação so-

cial proporciona. Neste sentido, o presidente 

da Unafisco citou uma pesquisa sobre longe-

vidade e felicidade que é feita pela Universi-

dade de Harvard desde 1938  e indica que as 

pessoas que possuem boas relações huma-

nas no trabalho, na família e outros meios são 

as que vivem mais felizes e por mais tempo.

Também foi citado outro fator importante 

na reunião, de que buscar e promover  meios 

para integrar e unir a Classe, tanto os ativos 

quanto os aposentados, acaba sendo crucial 

para articular conquistas que beneficiarão a 

todos, com a tão sonhada Lei Orgânica do Fis-

co (LOF), que requer um trabalho forte, coor-

denado e consistente para se tornar realidade.

Ainda durante a reunião, a diretora Edith 

Benvindo falou um pouco sobre o planeja-

mento da pasta de Assuntos de Aposentado-

ria, Pensões e Assistência Social para 2020, 

que inclui uma série de passeios culturais, pa-

lestras e atividades que estão sendo articula-

dos para os associados da entidade.
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O dia 27 de fevereiro é duplamente im-

portante para a Classe. Primeiro porque é o 

Dia do Auditor Fiscal da Receita Federal. É 

dia, portanto, de comemoração, conforme 

estabelece o Estatuto de nossa entidade, no 

artigo 59. Mas também nessa data, em 1970, 

ocorreu no Rio de Janeiro/RJ, a assembleia 

de fundação da Unafisco, cujo nome era 

União Nacional do Agentes Fiscais de Tributos 

Federais, a primeira entidade representativa 

da categoria, que viria a se tornar o que so-

mos hoje, a Associação Nacional dos Audito-

res Fiscais da Receita. Na ocasião, estava pre-

sente nosso atual segundo vice-presidente, o 

Auditor Fiscal Marco Aurélio Baumgarten de 

Azevedo, na época com 29 anos de idade.

Após a fundação da Unafisco, vieram as 

representações. A Seccional São Paulo foi es-

tabelecida na assembleia de 1º de abril de 

1970, com 121 associados, elegendo Amaury 

Maciel como presidente. Essa Seccional pos-

t e r i o r m e n t e 

se tornou 

a nossa 

Unaf i s -

co Na-

cional, 

e n t i -

d a d e 

de âm-

bito na-

cional que 

hoje possui per-

to de 11 mil associa-

dos pelo País.

Atualmente a entidade tem diversas inicia-

tivas voltadas para os seus associados como 

confraternizações, encontros, seminários, 

convênios, consórcio de veículos e ações ju-

diciais, entre outras. Sem falar nos intensos 

trabalhos parlamentares e na elaboração de 

notas técnicas voltadas pela valorização da 

Classe. É um incansável trabalho que con-

tinua sendo aprimorado nesses 50 anos de 

fundação, para oferecer o melhor aos asso-

ciados da Unafisco Nacional.

UNAFISCO FAZ MEIO SÉCULO DE HISTÓRIA
ANIVERSÁRIO
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Atual segundo vice-presidente da Unafisco Nacional, Marco Aurélio 
Baumgarten de Azevedo (2º à dir. do senhor de bigode), durante o 1º 
Encontro de Agentes Fiscais de Tributos Federais, no RJ, em 1970, no 
qual ocorreu a assembleia de fundação da Unafisco

Amaury Maciel (dir.) na assembleia de criação da Seccional São 
Paulo da Unafisco, em 1970
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O Auditor Fiscal e tra-
der, Eduardo Faustino Ra-
mos, começou a investir 
em ações no fim da dé-
cada de 1990 e nunca 
imaginou que décadas 
depois estaria disputan-
do campeonatos de in-
vestimentos com compe-
tidores do mundo todo.

Nessa época, Ramos 
ligou para o gerente do 
banco e autorizou a com-
pra da primeira ação 
como investimento de lon-
go prazo. Animado com a 
rentabilidade, ele mergu-
lhou no mundo financeiro 
e passou a fazer investi-
mentos para prazos mais 
curtos. Com os primeiros 
lucros, o Auditor conse-
guiu comprar o terreno 
onde construiu a casa que 
mora atualmente com a 
família. Desde então, não 
parou mais de investir. 

Ramos explicou que costuma investir com 
base em indicadores objetivos que mostram 
quando há maior probabilidade de os preços 
das ações subirem e quando há maior risco de 
haver quedas nas cotações. Ele utiliza apenas 
a tela do seu notebook para decidir onde apli-
car e planilhas Excel para identificar os próxi-
mos passos do mercado financeiro. “Na minha 
opinião, é muito difícil fazer bons investimentos 
em ações com base em notícias”, explicou. 

Nem mesmo a má experiência que teve em 
2010, quando perdeu dinheiro no mercado de 
opções de compra e venda de ações nos Es-
tados Unidos, afastou Ramos do mundo finan-
ceiro. Ele deixou de operar por um tempo nas 
bolsas americanas, mas continuou investindo 
em ações no Brasil e, há cerca de 15 anos, tor-
nou-se trader autônomo. “Eu já ganhei mais 
do que perdi como trader”, garante.

Nas competições, Ramos estreou em 2017 na 
Copa do Mundo de Mercados de Futuros, nos 
Estados Unidos, onde disputou o título com tra-
ders de todo mundo. Mas para competir teve 
que voltar a operar nos Estados Unidos onde 

havia perdido dinheiro no 
mercado de ações anos 
antes. “Eu não terminei 
bem aquela competição 
e não sei qual foi minha 
posição final”, disse. 

No ano seguinte, o Au-
ditor Fiscal teve a ótima 
experiência de ser vice- 
campeão, nos Estados 
Unidos, do Campeonato 
de Índices de Ações e de 
Taxas de Juros, em inves-
timentos na Bolsa Mer-
cantil de Chicago (CME).

Em 2019, Ramos lide-
rou por alguns meses a 
Copa do Mundo de Mer-
cados de Futuros, mas ter-
minou a prova na oitava 
posição, com 69% de lu-
cro em sua conta. Nesta 
competição, cada par-
ticipante deve começar 
com pelo menos 10 mil 
dólares de recursos pró-
prios e fazer investimentos 

em contratos de derivativos na Bolsa Mercantil 
de Chicago. “Ganha aquele que terminar a 
competição com o maior rendimento em seus 
investimentos”, disse Ramos. 

Atualmente, Ramos divide seu tempo entre 
o trabalho como Auditor Fiscal da Receita Fe-
deral e nas horas vagas atua como trader, in-
vestindo nos mercados de ações e no mercado 
de futuros de índices de ações no Brasil. Nos Es-
tados Unidos, opera no mercado de futuros de 
índices de ações. No Brasil, após ministrar cursos 
sobre investimento em ações, em 2007 e 2008 
(inclusive, em parceria com a Unafisco, para 
algumas turmas de servidores da Receita). Em 
2009, ele fundou com Fernando Falchi, um ami-
go de longa data, o Clube de Investimento Ho-
rizon, no qual faz a cogestão, não remunerada, 
da carteira de investimentos deles, de amigos e 
de parentes, no mercado de ações.

Neste ano, o Auditor Fiscal está disputando a 
Copa Global e, mais uma vez, a Copa do Mun-
do de investimentos. “Eu quero ser campeão 
da Copa do Mundo de Mercados de Futuros e 
campeão da Copa Global de Derivativos”, diz.

Auditor Fiscal quer ser campeão mundial de investimentos  
MERCADO FINANCEIRO

Fo
to

: a
rq

u
iv

o
 p

e
ss

o
a

l



- Janeiro–Março de 2020

Convênios

38

ATÉ 10% DE 
ECONOMIA NA REDE 
DE HOTÉIS

REDUÇÃO
NO VALOR DA 
HOSPEDAGEM

AMÉRICA DO SUL RESORT NA BAHIA

Desconto de 
até 20% nos 
produtos

LOJA VIRTUAL

Artigos esportivos 
10% mais baratos

HOT SITE

Ingressos com 
até 60% de 

desconto 

LAZER

Im
a

g
e

m
 m

e
ra

m
e

n
te

 il
u

st
ra

tiv
a

A PARTIR DE 18% DE 
DESCONTO NA COMPRA 
DE MEDICAMENTOS

DE MARCA E GENÉRICOS

C
91

M
4

Y
100

K
25

R
0

G
122

B
51

HTML
#007A33

PANTONE
356 C



Convênios

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

OFICINAS DE 
PROGRAMAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DE 
GAMES 20% MAIS BARATAS

CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

CURSOS PRESENCIAIS 
E A DISTÂNCIA 
COM ATÉ 15% DE 
DESCONTO

ENSINO SUPERIOR
E TÉCNICO

Aulas com redução 
de 10% nos valores 

CONCENTRAÇÃO
E MEMÓRIA

Desconto de 10% 
em pós-graduação 

e graduação na 
área de Direito

ON-LINE

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

Bruno Chagas e Martha Alves. Rafaela Soilet Costa (estagiária) – Diagramação: 
Marcelo Rangel – Capa: Núcleo Cinco – Ilustrações (capa e charge): Claudio Duarte  

– Tiragem: 10.200 exemplares – Unafisco Nacional: Sede Administrativa – Av. Ipiranga, 

1.267, 14º andar – Centro – São Paulo/SP – CEP 01039-907 – Tel.: (11) 3228-4766 – Ligação 
gratuita:  0800-886-0886 (exceto para DDD 11 e ligações de telefone celular). 

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

Pós-graduação e 
graduação com 

até R$ 150,00 de 
desconto*

PRESENCIAL E EAD

*Confira as unidades válidas no site da Unafisco Nacional. 




