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EDITORIAL

O ano começou com uma boa notícia para 
os Auditores Fiscais da Receita Federal do 
Brasil: o reajuste salarial para 2018 foi mantido. 
Isso graças à decisão, em dezembro de 2017, 
do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Ricardo Lewandowski, que suspendeu artigos 
da MP 805/2017, por meio da qual o governo 
adiava o reajuste da Classe, assim como de 
outras carreiras, e aumentava a contribuição 
previdenciária dos servidores públicos. A 
liminar atendeu ao pedido de Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) 5809, ajuizada 
pelo Psol. 

Para a Unafisco é uma imensa satisfação 
ter contribuído de maneira significativa para 
essa decisão, ao ser aceita como amicus 
curiae na referida ADI. Junto do pedido 
para participar do processo, a entidade 
apresentou ao STF documentos e estudos que 
colocam abaixo o discurso do governo sobre 
a necessidade de tais medidas para o ajuste 
fiscal do País. É de ser destacado que das 
nove entidades que pediram ingresso como 
amicus curiae, apenas três foram aceitas.

Os dados fornecidos pela Unafisco a 
respeito do custo das desonerações e dos 
parcelamentos especiais, bem como a 

respeito da invalidade do levantamento 
atuarial do RPPS feito pelo governo, foram 
citados com aspas por mais de uma página 
na decisão do ministro Lewandowski, o que 
demonstra a relevância das informações e da 
contribuição da entidade para o processo.

Comemoramos a primeira vitória, mas essa 
luta continua. Após o término do recesso 
forense, a decisão será submetida a referendo 
do plenário do STF. A Unafisco envidará todos 
os esforços para que a decisão do ministro 
relator seja mantida pelo plenário. Para tanto, 
entre outras medidas, a entidade apresentará, 
na ocasião em que for apreciada a liminar no 
plenário do STF, memorial aos ministros do STF 
com um resumo dos argumentos da entidade 
e com novas informações que recentemente 
foram obtidas.

A Unafisco Nacional continuará trabalhando 
para que a sociedade se beneficie do 
conhecimento dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal para que seja dado um basta 
na forma irresponsável como o País vem 
sendo governado, por este e pelos governos 
dos últimos 20 anos com relação às questões 
tributárias.

MP 805/2017: Comemoramos a primeira 
vitória, mas essa luta continua

DIRETORIA

Economia na compra do celular Samsung S8
O associado Vaner Amadio, de 

Limeira/SP, utilizou a parceria en-
tre Unafisco Nacional e Samsung 
para adquirir dois aparelhos ce-
lulares, modelo Samsung S8, a fim 
de presentear a esposa e o filho.

De acordo com o Auditor Fis-
cal aposentado, que é apoiador 
da Unafisco na mesma cidade 
do interior paulista, ele obteve R$ 
1.510,00 de desconto em cada 
produto, saindo de R$ 4.000 por 

R$ 2.490,00. Os aparelhos foram 
comprados alguns meses após o 
lançamento do modelo, em 2017.

Vaner disse que ele ainda rece-
beu de brinde os Óculos 3D Gear, 
que projeta imagens virtuais em 
3D. Segundo o associado, o equi-
pamento custa R$ 700,00.

Pela parceria é possível adquirir 
produtos da marca em condições 
exclusivas, por meio da loja de fá-
brica on-line. Fo
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O presidente da Unafisco Nacio-

nal, Kleber Cabral, foi convidado 

pela Fundação Getúlio Vargas 

(Direito Rio e São Paulo) e pela Transparên-

cia Internacional para participar de uma ini-

ciativa conjunta voltada para o combate à 

corrupção. Trata-se da construção, a partir 

da colaboração de vários setores sociais, de 

uma plataforma de propostas de reformas 

legislativas, administrativas e institucionais, 

com o objetivo de contribuir à forma-

ção de uma pauta de debate público 

orientado às causas sistêmicas da cor-

rupção e seu enfrentamento de longo 

prazo no Brasil. A proposta buscará 

agregar novas perspectivas, conteúdos 

e apoios para fortalecer ainda mais o 

respaldo social e a representatividade 

para uma agenda reno-

vada de reformas anticor-

rupção.

Na Carta-Convite, FGV 

e Transparency Internatio-

nal (Programa Brasil) regis-

traram: “Por seu conhe-

cimento reconhecido na 

área de políticas públicas 

de combate à corrupção 

(...) O projeto ganharia 

muita qualidade com a 

sua participação, o que 

importará uma grande 

contribuição para o combate à corrupção 

em nosso país.”

Para a Unafisco Nacional é uma honra 

participar, por meio de seu presidente, de 

uma iniciativa com atores tão relevantes, na 

reflexão de reformas sistêmicas tão neces-

sárias ao País, especialmente em relação a 

medidas anticorrupção, intimamente ligadas 

a outros ilícitos como a sonegação e a lava-

gem de dinheiro.

PRESIDENTE KLEBER CABRAL É CONVIDADO PARA 
PARTICIPAR DA CONSTRUÇÃO DE PROPOSTAS
CONTRA CORRUPÇÃO

FGV E TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL
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Mais de 40 representantes regionais 
e apoiadores da Unafisco se reuni-
ram na Sede Social da entidade, 

em São Paulo/SP, com a diretoria nacional.

Na abertura do encontro, ocorrido em 
8/12/2017, o presidente Kleber Cabral fez um 
balanço sobre as atividades realizadas no úl-
timo ano. Ele também disse que a Unafisco 
atua em quatro frentes principais: eventos, 
convênios, assuntos jurídicos e valorização da 
Classe. Sobre esta última, o presidente des-
tacou diversas iniciativas da entidade, como 
trabalho parlamentar, participação em audi-
ências públicas, trabalho de assessoria de im-
prensa e elaboração de notas técnicas.

Em seguida, o 1º vice-presidente da en-
tidade, Amilton Lemos, ressaltou a atuação 
dos representes regionais como ponte entre 
a diretoria nacional e os associados de dife-
rentes regiões. Amilton também solicitou que 
os representantes orientem os associados 
a manterem seus cadastros atualizados na 
Unafisco, a fim de não deixarem de receber 

comunicados im-
portantes da enti-
dade.

No decorrer da 
reunião, os dire-
tores Maria Apa-
recida Gerolamo 
(adjunta de Fi-
nanças e Conta-
bilidade), Luiz Be-
nedito (Assuntos 
Jurídicos), Carlos 
Alberto Ramos G. 
Pacheco (adjun-
to de Convênios e 
Serviços) e Marco 
Aurélio Baumgar-
ten de Azevedo 
( C o o r d e n a ç ã o 

das Representações Regionais) também des-
tacaram importantes temas de suas respec-
tivas áreas.  

Presenças. Ainda participaram da reunião 
o 2º vice-presidente da Unafisco Nacional, 
Antonio Dias, o secretário-geral Eduardo Mo-
reira e os diretores Massumi Takeishi (Finanças 
e Contabilidade), Kurt Theodor Krause (Co-
municação Social) e Nélia Resende (1ª dire-
tora suplente).

Unafisco se reúne com seus representantes regionais
BALANÇO
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A Unafisco Nacional orienta os exequentes que 
já tenham recebido o crédito do ofício requisitório 
referente ao processo do Abate-Teto Ministerial a 
solicitarem administrativamente a restituição dos 
valores retidos a título de CPSS.

Conforme estabelecido pelo artigo 9º, § 4º, da 
Instrução Normativa RFB Nº 1332, de 14 de feverei-
ro de 2013, não incide CPSS sobre valores relativos 
à parcela de aposentadoria ou pensão recebidos 
em cumprimento de decisão judicial, decorrentes 
de créditos originados em data anterior a 20 de 
maio de 2004, que é o caso.

Para efetuar o pedido de restituição, o bene-
ficiário deverá preencher o formulário Pedido 
de Restituição ou Ressarcimento, disponível na 
versão on-line desta notícia, no site da Unafisco, 
juntando cópia do ofício requisitório (já encami-
nhado pela entidade ao beneficiário quando 
do pagamento do crédito), bem como do extra-
to fornecido pela instituição financeira no ato do 
recebimento dos valores, onde está indicado o 
montante exato retido.

Relembramos que neste caso a União foi con-
denada ao pagamento da correção monetária 
sobre a Remuneração Adicional Variável (RAV) 
dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional aposen-

tados, relativamente às verbas recebidas a título 
de devolução do excedente do teto ministerial, 
cujo cálculo deve ser efetuado a partir de 5 de 
fevereiro de 1992, data em que deveria ter sido 
feito o pagamento, até junho de 1992, quando 
efetivamente ocorreu.

O direito postulado na ação judicial ficou li-
mitado àqueles que eram associados e aposen-
tados da entidade à época da propositura da 
ação (5/10/1992) e constantes da listagem ini-
cial juntada ao processo, que também pode ser 
conferida na versão on-line desta notícia, no site 
da Unafisco. 

Para aqueles que ainda não receberam os 
valores, em razão da necessidade de habilita-
ção ou qualquer outro motivo, se faz necessário 
aguardar o efetivo levantamento para adoção 
das providências em referência.

Mais informações poderão ser obtidas no De-
partamento Jurídico da Unafisco Nacional, pelo 
e-mail juridico@unafisconacional.org.br ou te-
lefone 0800-886-0886, ramais 106, 110, 115, 116 e 
120. Este telefone não aceita ligações de celular 
nem chamadas DDD 11. Nestes casos, utilizar o 
(11) 3228-4766 e os mesmos ramais.

A Unafisco Nacional informa os associados que, 
dando sequência à estratégia processual definida 
pela diretoria da entidade, propôs novas ações ju-
diciais coletivas para o pagamento do adicional de 
periculosidade nas localidades que já exista laudo 
técnico atualizado (ano 2017 ou 2018). 

As ações judiciais propostas até o momento 
abrangem os associados lotados nas seguintes lo-
calidades: Alfândega da Receita Federal em São 
Paulo; Alfândega do Aeroporto Internacional de 
Guarulhos/SP; Alfândega do Aeroporto Internacio-
nal de Viracopos, em Campinas/SP; Alfândega da 
Receita Federal no Porto do Rio de Janeiro/RJ; Ins-
petoria da Receita Federal em Ponta Porã/MS; Ae-
roporto Internacional de Natal/RN e Portos de Natal, 
Areia Branca, Guimaré e Porto da Ilha; Aeroporto In-
ternacional dos Guararapes, Central dos Correios e 
Porto de Suape/PE — Direp 04; Alfândega do Porto 
de Manaus/AM — Equipe de Repressão Aduaneira 
de Manaus (ERA/MNS); Alfândega do Aeroporto In-
ternacional de Salvador/BA; Delegacia da Receita 

Federal de Rio Grande/RS; Delegacia da Receita 
Federal de Pelotas/RS; Alfândega do Aeroporto In-
ternacional Tancredo Neves em Confins/MG; Direp 
— Divisão de Repressão ao Contrabando e Desca-
minho da Superintendência Regional da Receita 
Federal do Brasil — 2ª RF, em Belém/PA; Alfândega 
do Aeroporto Internacional de Brasília — Presidente 
Juscelino Kubitschek, Lago Sul,  Brasília/DF; Aeropor-
to Bacacheri (Dioar) — Curitiba/PR.

Caso em sua localidade já exista laudo técnico, 
solicitamos a gentileza de encaminhar para o De-
partamento Jurídico da Unafisco (juridico@unafis-
conacional.org.br) cópia do referido laudo, bem 
como do processo administrativo, se tiver sido ins-
taurado, a respeito do pagamento do adicional.

Relembramos que para as localidades nas quais 
não tenha sido elaborado laudo, a Unafisco está 
avaliando propor uma ação judicial geral objeti-
vando que a Administração Pública seja compeli-
da a providenciar os laudos técnicos e consequen-
te pagamento do adicional legalmente previsto. 

Orientações para restituição dos valores de CPSS

Novas ações são propostas

ABATE-TETO MINISTERIAL

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
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Cento e noventa convi-
dados prestigiaram a Festa 
de Confraternização de Fim 
de Ano realizada pela Una-
fisco Nacional e Delegacia 
Sindical de Campinas/Jun-
diaí do Sindifisco Nacional, 
em 6/12/2017, no Restaurante 
Mamma Maria, em Campi-
nas, interior de São Paulo. Pela 

Diretoria Nacional 
da Unafisco marca-
ram presença Kleber 
Cabral (presidente) e 
Amilton Lemos (1º vi-
ce-presidente).

Os convidados se 
divertiram na pista 
de dança ao som de 
um DJ. Como parte 
da programação do 

evento, houve homenagem 
para a presidente da DS Cam-
pinas/Jundiaí, Angela Rosa, por 
sua recente aposentadoria.

Entre os convidados esta-
vam também o vice-presiden-
te da DS Campinas/Jundiaí, 
Rafael Akama; e a presidente 
da DS/SP do Sindifisco Nacio-
nal, Tânia Lourenço.

Com a participação de 
aproximadamente 300 convi-
dados, a Representação/RJ da 
Unafisco Nacional realizou, em 
14/12/2017, Festa de Confrater-
nização no Clube Monte Líba-
no, na capital fluminense. Pela 
Diretoria Nacional marcaram 
presença Kleber Cabral (pre-
sidente); Antonio Dias (2º vice- 
presidente), que também é 
presidente da Representação/
RJ; Eduardo Moreira (secretá-
rio-geral) e Nicolau Gomes da 
Silva (Convênios e Serviços), 
que é vice-presidente da Re-
presentação/RJ.

A animação do evento fi-
cou por conta de Lobão e sua 
banda, um grupo da região 
que apresentou diversos esti-
los musicais. Outra atração foi 
uma banda de forró. 

Também participaram do 
evento os membros da diretoria 
da Representação/RJ Regina 
Flessati (secretária-geral); Ar-
mando Sampaio (Administra-
ção, Finanças e Contabilida-
de); Manoel Missagia (adjunto 
de Administração, Finanças e 
Contabilidade); Soniléa Leite 
(Comunicação Social, Assuntos 
de Aposentadoria, Proventos e 
Pensões); Anir Martins (Eventos 
Associativos, Recreativos e Cul-
turais); Sérgio Artur do Nasci-
mento (Convênios e Serviços) e 
Clotilde Guimarães (suplente).

Cerca de 110 convidados, 
entre associados e familiares, 
compareceram à Festa de 
Confraternização de Fim de 
Ano da Representação/AL da 
Unafisco, em 15/12/2017, na 
Churrascaria Beach Prime, em 
Maceió. Pela Diretoria Nacio-
nal da Unafisco participaram 
Maria Aparecida Gerolamo 
(adjunta de Finanças e Con-
tabilidade) e Edith Benvindo 

(adjunta de Assuntos de 
Aposentadoria, Pensões 
e Assistência Social).

Também presente na 
festa, o diretor de Assun-
tos de Aposentadoria, 
Pensões e Assistência 
Social da Unafisco Na-
cional e representan-

te da entidade em Alagoas, 
Ivaldo Helvio Rêgo, disse que 
foi muito gratificante “ver tan-
ta gente alegre, feliz e se con-
fraternizando.”

Mais presenças. Participa-
ram do evento os demais re-
presentantes da Unafisco na 
região, Domiciano de Oliveira 
Neto, José Gonzaga Filho e 
Walter Guimarães, entre ou-
tros convidados.

Unafisco e DS Campinas/Jundiaí 
promovem comemoração

Perto de 300 
convidados 
prestigiam festa

Associados e familiares participam 
de confraternização

INTERIOR DE SP RIO DE JANEIRO

ALAGOAS
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O Auditor Fiscal aposentado Cristóvão 
Barcelos da Nóbrega, do Rio de Janeiro/RJ, 
lançou documentário sobre justiça fiscal, inti-
tulado Ninguém Escapará. O filme aborda a 
gestão de Orlando Travancas, que foi diretor 
do Departamento do Imposto de Renda de 
1965 a 1967 e implantou uma política rígida de 
fiscalização sobre grandes contribuintes. Cris-
tóvão também traça o cenário do IRPF até os 
dias atuais, com histórico das isenções fiscais 
concedidas em diversos segmentos.

Com 1 hora e 22 minutos de duração, o do-

cumentário está disponível no canal do autor 

no YouTube e apresenta uma extensa referên-

cia de jornais e revistas, fontes oficiais, além 

de contextualizar as informações com depoi-

mentos de Auditores Fiscais que atuaram na 

gestão de Travancas ou com expertise sobre 

os temas abordados. O link para assistir ao do-

cumentário também está disponível na ver-

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

Auditor do RJ lança documentário sobre justiça fiscal 
FOCO NO IR

O associado da Unafisco, Luís David Fernan-
des Boz, conquistou em 2017 o tetracampeonato 
estadual no Rio de Janeiro e a terceira coloca-
ção no Campeonato Brasileiro de Tiro Defensi-
vo, além de ter obtido o título do Campeonato 
Estadual de Tiro Prático, também no RJ.

O contato com a arma de fogo começou 
aos 19 anos de idade, quando ingressou na Es-
cola de Formação de Oficiais da Polícia Militar 
do Estado do Rio de Janeiro. Ele fez o Curso de 
Tiro de Combate da PM, no qual se graduou 
como mestre atirador.

Como em qualquer esporte, o treino é mui-
to importante. A rotina do Auditor Fiscal inclui 
treinamentos diários. Entre outros exercícios, 
ele pratica em casa o chamado saque em 
seco, que é realizado com a arma descarre-
gada, a fim de aprimorar os disparos.

Mais sobre torneios e títulos. No Campeo-
nato Estadual de Tiro Defensivo, Luís foi vence-
dor de 2014 a 2017. Já no Campeonato Brasi-
leiro dessa mesma modalidade, foi o terceiro 
colocado na classificação geral, no ano pas-
sado, e ficou com a prata na Divisão Law, que 
é composta por participantes que são deten-
tores de porte institucional de arma de fogo.

Já o Campeonato Estadual de Tiro Prático 
ocorreu ao longo de 2017, em seis etapas. O 
associado participou dessa competição na 
Divisão Production, em que são utilizadas pis-
tolas calibre 9mm, ou superior, e não é per-
mitida qualquer modificação no armamento. 
Ou seja, a arma deve ter as mesmas carac-
terísticas de quando saiu da fábrica, segundo 
Luís. “Este título de campeão estadual de Tiro 
Prático, juntamente com o de Tiro Defensivo, 
tem um significado especial, pois unifiquei dois 
títulos de duas entidades diferentes, mesmo 
aos 50 anos, competindo com uma maioria de 
atletas bem mais novos.”

De acordo com o associado, para partici-
par das competições é necessário ser filiado às 
entidades organizadoras (federações e confe-
derações), além de ter o Certificado de Regis-
tro de Atirador (CR), arma e equipamento de 
recarga de munições, tudo com autorização 
do Exército Brasileiro.

A Unafisco parabeniza o associado pelo ex-
celente desempenho nas competições e de-
seja que 2018 também seja repleto de muitas 
conquistas.

Associado termina 2017 com diversas conquistas
em campeonatos de tiro

TREINAMENTO DIÁRIO
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As Superintendências Re-
gionais da RFB nas 3ª e 4ª Regi-
ões Fiscais, com jurisdição nos 
Estados do CE, MA, PI (3ª RF) e 
AL, PB, PE e RN (4ª RF), lança-
ram o Projeto Destinação: Im-
posto de Renda a Serviço da 
Cidadania, em dezembro de 
2017, com objetivo de mobili-
zar os sete Estados do Nordes-
te até o prazo final da entrega 
do Imposto de Renda (IR), em 
abril deste ano, divulgando a 
possibilidade legal de desti-
nar parte do IR devido pelas 
pessoas físicas aos Fundos da 
Criança e Adolescente, Fun-
dos do Idoso, Fundo Nacional 
da Cultura, além de Projetos 
Desportivos e Paradesporti-
vos, Atividades Audiovisuais, 
ao Programa Nacional de 
Apoio à Atenção Oncológica 
(Pronon) e ao Programa Na-
cional de Apoio à Atenção 
da Saúde da Pessoa com De-
ficiência Física (Pronas/PCD). 

É importante destacar que 
a destinação de parte do IR 
não implica aumento do im-
posto a pagar. Por outro lado, 

no caso de a declaração de 
IR 2018 resultar em imposto a 
restituir, haverá aumento des-
se valor, na proporção da des-
tinação feita pelo declarante, 
com correção pela taxa Selic. 

De acordo com um dos ge-
rentes do projeto, o associado 
da Unafisco Wilmar Souza, a 
destinação do IR dá ao cida-
dão a possibilidade de exer-
cício pleno de sua soberania 
popular. Se, regularmente, a 
arrecadação dos impostos se 
destina a financiar despesas 
gerais dos entes públicos, não 
podendo ser vinculada a des-
pesas específicas, nesse caso, 
a legislação tributária excep-
ciona essa regra geral, ao au-
torizar que até 6% do imposto 
devido possa ser destinado a 
fundos, projetos e programas 
sociais da cidade ou do Esta-
do do declarante, facultan-
do-lhe decidir o destino de 
parte do imposto e facilitando 
o controle social sobre o uso 
do dinheiro público daqueles 
fundos sociais e entidades be-
neficentes, cuja importância 
e transparência sejam reco-
nhecidas pelo contribuinte.   

A Unafisco Nacional aplau-
de e apoia esta e outras inicia-
tivas que busquem dar mais 
transparência à aplicação 
dos recursos públicos e visem 
à melhoria das condições so-
ciais da população brasileira.

Uma estranha correspon-
dência foi enviada à residên-
cia de uma associada da 
Unafisco, que mora em São 
Paulo/SP. Se alguém mais re-
cebeu a mensagem, a orien-
tação é muito simples: basta 
a desconsiderar por comple-
to, porque convocam os 
aposentados a ingressarem, 
desnecessariamente, numa 
ação que buscaria o “recál-
culo para uma aposentadoria 
mais vantajosa.”

Como chamariz, dizem 
que o equivalente a R$ 10 mil, 
na era da URV (unidade real 
de valor), seria hoje corrigido 
para R$ 49 mil. Mas a própria 
carta contradiz tal promessa, 
porque o texto está repleto de 
erros gramaticais grosseiros, 
os parágrafos são desconexos 
e, como todo golpe, coloca 
em letras garrafais a questão 
da “urgência”, destacando 
supostos valores aos quais o 
servidor “teria direito.” Além 
disso, sem mais explicações, 
vão pedindo cópias de seus 
documentos pessoais, de ho-
lerites, etc. Um absurdo.

O Auditor Fiscal da RFB, seja 
ativo ou aposentado, possui a 
Unafisco Nacional e o Sindifis-
co Nacional para patrocinar 
as devidas ações de interesse 
da Classe. Esse motivo é mais 
do que suficiente para des-
considerar todos os spams e 
cartas que chegam, misterio-
samente, até você. 

Contribuintes podem destinar IR
a fundos sociais em sete Estados 
do Nordeste

‘Assessoria 
previdenciáriaʼ 
promete mundos 
e fundos

CIDADANIA ALERTA



Unafisco na Mídia
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A Unafisco Nacional foi citada na edição 
de 14/12/2017 do programa Estúdio i, da Glo-
boNews, no momento em que entrou na pau-
ta a então Medida Provisória 795/17, atual Lei 
nº 13.586 de 2017, que dispõe sobre o trata-
mento tributário das atividades de explora-
ção e de desenvolvimento de campo de pe-
tróleo ou de gás natural, entre outros pontos.

O comentarista André Trigueiro disse que, 
segundo a Unafisco, havia um artigo “jabuti” 
na MP 795 que torna possível o perdão de R$ 

38 bilhões em multas e autuações, que deixa-
rão de ser recolhidas pelas petrolíferas.

A liberação da cobrança de impostos de 
petrolíferas nacionais e estrangeiras vai até 
2040, conforme a medida, o que “é uma ver-
gonha em vários aspectos”, disse a jornalista 
e apresentadora do programa, Maria Beltrão. 

Os presentes ainda comentaram sobre o 
fato de a Câmara dos Deputados ter rejeita-
do, em 13/12/2017, uma emenda do Senado 
que diminuía o prazo da isenção de impostos 
de 2040 para 2022, como determina a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que limita benefício 
fiscal a cinco anos.

Também foi destacado que, segundo a as-
sessoria técnica da Câmara dos Deputados, 
os cofres públicos deixarão de arrecadar R$ 1 
trilhão. Acesse a versão on-line desta notícia, 
no site da Unafisco, para assistir ao vídeo do 
programa. 

Dados da Unafisco contra MP 795 são citados
em programa da GloboNews

ATUAL LEI 13.586/17
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Homenagem

Chegamos
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Nas próximas páginas você verá 
como a Unafisco Nacional atuou 

com primazia, durante todo o ano 
de 2017, para obter sucesso em 

várias ações judiciais em favor de 
seus associados. 

Para facilitar a visão panorâmica 
da atuação da entidade, 

dividimos nossas iniciativas de 
forma mensal. Assim, fica mais 

fácil ver as estratégias e esforços 
demandados pela Unafisco na 

busca do seu interesse.

Lembramos que mais 
informações sobre as notícias

a seguir se encontram em nosso 
site. Se preferir, você pode 

enviar suas dúvidas pelo e-mail 
juridico@unafisconacional.org.br 

ou perguntar por telefone (11) 
3228-4766 ou 0800-886-0886 

(exceto ligações de
DDD 11 e celular), ramais 

110, 115, 116 e 120. 

As melhores
ações para
você

Chegamos

- Fevereiro de 2018



Fevereiro Março

Aposentadoria Especial: Senten-
ça favorável para garantia de paridade

O mérito da ação coletiva proposta pela Una-
fisco Nacional foi julgado parcialmente procedente 
para afasta os efeitos do artigo 4º da Orientação 
Normativa (ON) n° 10/2010 do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão, na análise dos 
processos administrativos dos associados que obje-
tivem, com fulcro na decisão proferida no Mandado 
de Injunção 1616, a conversão do tempo de traba-
lho prestado de forma excepcional para fins de apo-
sentadoria especial.

Restabelecimento das Pensões: 
Ação julgada procedente

Foi vitoriosa em 1ª instância a coletiva pro-
posta pela Unafisco Nacional para o fim de con-
denar a União ao restabelecimento da pensão por 
morte à pessoa designada maior de 60 (sessenta) 
anos ou inválida, ao filho emancipado e não inváli-
do, ao irmão emancipado e não inválido, ao menor 
sob guarda e à pessoa designada até os 21 (vinte 
e um) anos ou inválida, previstos na alínea “e” do 
artigo 217, inciso I, e nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” 
do artigo 217, inciso II, da Lei 8.112/90, benefi-
ciários dos associados, que faziam jus ao benefício 
até a entrada em vigor da Lei 13.135/2015.  

Foi condenada a União ainda ao pagamento das 
prestações não pagas desde o cancelamento do bene-
fício, com acréscimo de juros e correção monetária. 

14
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Abril Maio

Bônus de Eficiência: Unafisco Na-
cional é admitida como amicus curiae 
no RE nº 835.291

Foi deferido o pedido de ingresso da Unafis-
co Nacional, na qualidade de amicus curiae, no re-
curso extraordinário nº 835.291, interposto pelo 
Ministério Público — Rondônia (MPE-RO), cujo 
relator é o ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Ricardo Lewandowski. 

O MPE-RO propôs ação judicial, objetivan-
do o reconhecimento da inconstitucionalidade dos 
dispositivos da Lei 1.052/2002, que prevê o pa-
gamento do adicional de produtividade fiscal aos 
auditores fiscais do Estado de Rondônia através de 
um sistema de pontos e também por meio do paga-
mento de até 40% (quarenta por cento) da multa 
arrecadada.

1ª Listagem: Unafisco inicia exe-
cução da Gifa para aposentados e 
pensionistas beneficiados por tutela 
antecipada em 2006 e 2007

As ações da Gifa 45% e Gifa 95% tiveram 
trânsito em julgado favorável no mérito no STJ, 
subsistindo tão somente a discussão quanto à ex-
tensão do direito àqueles que se associaram após a 
propositura das ações judiciais, afetada pela reper-
cussão geral do RE 573232, do STF.

Seguindo orientação do escritório Ayres 
Britto Consultoria Jurídica e Advocacia e do es-
critório Benício Advogados Associados, a Una-
fisco Nacional deu início ao pedido de execução na 
13ª VF/SP, com o objetivo de priorizar a liquida-
ção e inscrição dos precatórios para esse grupo 
de associados que constam da primeira listagem 
de cada uma dessas ações.

Essa iniciativa da Unafisco Nacional levou em 
conta a idade avançada de boa parte dos associados 
beneficiados dessas ações, sobretudo o fato de mais 
de 20% dos aposentados à época já terem falecido 
nesse período.

STF: Esclarecimentos a respeito 
do julgamento do RE 612.043

No dia 10/5/17, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) prosseguiu no julgamento do recurso extra-
ordinário nº 612.043 que trata dos limites subjeti-
vos da coisa julgada referente à ação coletiva pro-
posta por entidade associativa de caráter civil.

O caso em tela é originário de uma execução 
promovida pela Associação dos Servidores da Jus-
tiça Federal no Estado do Paraná (Asserjuspar). É 
importante frisar que não havia decisão expressa 
contemplando aqueles que se associaram poste-

ESPECIAL JURÍDICORETROSPECTIVA
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riormente à propositura da ação judicial. O Tribu-
nal Regional Federal da 4ª Região havia decidido 
que o julgado estaria limitado apenas aos associa-
dos filiados até a data da propositura da ação, e por 
isso a Asserjuspar recorreu ao STF.

O STF reconheceu a existência de repercus-
são geral no caso, que servirá de baliza para decisão 
de diversas outras ações judiciais em que se discuta 
o mesmo tema e que tenham as mesmas caracterís-
ticas desse processo.

A Unafisco Nacional, ao lado de diversas ou-
tras entidades associativas, está trabalhando para 
que o RE 612.043, ainda não transitado em julga-
do, esclareça pontos processuais cruciais, que, se 
não forem esclarecidos, podem vir a prejudicar a 
ação da GAT e outras ações no futuro. 

A Unafisco Nacional está envidando todos 
os esforços para que o julgamento final do RE 
612.043 não gere ref lexos nas ações da entidade.

Esclarecemos, por fim, que as ações da Gifa 
(45% e 95%) não foram afetadas pelo RE 612.043, 
mas por outra repercussão geral, RE 573232, que 
não traz nenhuma limitação territorial.

1ª Listagem: Unafisco solicita do-
cumentos dos beneficiados nas ações 
da Gifa

A Unafisco Nacional solicitou aos associados 
aposentados e pensionistas da primeira listagem 
das ações da Gifa 45% e Gifa 95%, beneficiados por 
tutela antecipada em 2006 e 2007, que enviem à 
entidade os documentos necessários para execução 
dos processos. A referida listagem se encontra na 
notícia sobre o tema, disponível no banner em nos-
so site. A relação de documentos foi informada pela 
Unafisco por correspondência.

 
Corte de Ponto: Tutela antecipada 

deferida
O desembargador, Luiz Alberto de Souza Ri-

beiro, do Tribunal Regional da 3ª Região (TRF-3), 
reformou a decisão de primeira instância e deferiu, 
em sede de agravo de instrumento, o pedido de tu-
tela antecipada formulado pela Unafisco Nacional, 
para o fim de impedir quaisquer descontos sobre a 
remuneração relativa aos dias em que houve decisão 
dos associados da entidade à greve, bem como sus-
pender todo e qualquer efeito funcional decorrente 
do registro de faltas relativo aos dias de adesão à 
greve. 

Na ação judicial, a Unafisco Nacional susten-
ta que a greve em questão é decorrente da ilícita 
conduta do Poder Público que descumpriu o acor-
do salarial no início do ano de 2016 firmado com o 
Sindifisco Nacional.

- Fevereiro de 2018
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Progressões Funcionais: Ação 
coletiva é proposta

Conforme aprovado na Assembleia-Ge-
ral Extraordinária da entidade, realizada em 
30/11/2016, a Unafisco Nacional propôs ação co-
letiva objetivando o reconhecimento do direito ao 
cômputo do tempo de serviço para concessão de 
progressões/promoções funcionais, a partir do iní-
cio do exercício em curso de formação, afastando- 
se os critérios temporais de limitação de período 
aquisitivo, dispostos nos artigos 10 e 19 do Decre-
to nº 84.669/80.

Na referida ação coletiva, a Unafisco Na-
cional sustenta ainda que o início da contagem da 
prescrição é a data em que o servidor tomou posse, 
incluindo-se no seu cômputo o tempo de ESAF, por 
se tratar de ato complexo integrativo da investidura.

Bônus de Eficiência: Unafisco 
propõe ação judicial pelo respeito à 
paridade

A Unafisco Nacional, em cumprimento ao 
aprovado na Assembleia-Geral Extraordinária re-
alizada de 12 a 14/6/2017, propôs ação coletiva 
objetivando o pagamento do Bônus de Eficiência e 
Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira 
a todos os aposentados e pensionistas do cargo de 
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, que se 
aposentaram ou tiveram suas pensões instituídas 
com paridade, no percentual máximo devido aos 
servidores ativos.

- Fevereiro de 2018
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MP 765/16: Unafisco ingressa 
com ação para resguardar direito ad-
quirido

A entidade informa os associados que, em 
cumprimento ao aprovado na Assembleia-Geral 
Extraordinária realizada de 12 a 14/6/2017, pro-
pôs ação coletiva objetivando, a partir da edição 
da MP 765/16, convertida na Lei 13.464/17, o 
restabelecimento do pagamento das vantagens re-
muneratórias pessoais adquiridas pelos associados 
previamente a MP 440/08, que à época instituiu o 
subsídio como forma remuneratória. 

  

Unafisco propõe ação judicial 
para assegurar direito adquirido às 
pensões por morte concedidas com 
fundamento na Lei 3.378/58

Em cumprimento ao aprovado na Assem-
bleia-Geral Extraordinária realizada de 12 a 
14/6/2017, a Unafisco Nacional propôs ação cole-
tiva objetivando impedir a cassação ou o imediato 
restabelecimento das pensões por morte concedi-
das para as associadas da entidade que tenham sido 
cassadas sob outro fundamento que não seja a ma-

nutenção do estado civil de solteira ou a ocupação 
de cargo público permanente.

Na ação judicial também postulamos a con-
denação da União ao pagamento dos valores indevi-
damente retidos em decorrência de cancelamentos 
de pensões por morte que já tenham ocorrido ou 
eventualmente venham a ocorrer.  

 

Unafisco Nacional inicia execu-
ção da GAT

A Unafisco Nacional deu início ao pedido de 
execução da ação de incorporação da GAT (Gratifi-
cação de Atividade Tributária) e seus reflexos nas 
demais parcelas vencimentais, em favor dos associa-
dos ativos, aposentados e pensionistas na 10ª Vara 
Cível da Justiça Federal de São Paulo, com o objetivo 
de priorizar a liquidação e inscrição dos precatórios 
para o grupo de associados sobre os quais não há 
mais possibilidade de questionamento judicial.

Decesso Funcional — Portaria 
427/10: Ação é julgada procedente e 
reafirma possibilidade de a Unafisco 
Nacional representar associados em 
todo País

A ação judicial proposta pela Unafisco Na-
cional em favor daqueles associados prejudicados 
pelo reposicionamento estabelecido pela Portaria 
nº 427/2010 foi julgada procedente.

O magistrado da 21ª Vara Cível da JFSP de-
cretou “a nulidade, parcial, de forma retroativa, dos 
efeitos da Portaria 427/10, para o fim de manter a pro-
gressão/promoção dos associados (Portaria 304/09), 
que sofreram decesso funcional ou financeiro.”

Foi decidido que a União deverá “manter e 
respeitar a progressão/promoção dos auditores que 
sofreram o decesso funcional ou financeiro; se for 
o caso, proceder às respectivas diligências admi-
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nistrativas, a fim de restabelecer a classe ou padrão 
funcional; não poderá proceder a desconto nos con-
tracheques desses servidores; e devolver os valores 
pagos pelos servidores prejudicados.”  

Esclarecemos que o julgado beneficia todos 
os associados (atuais e futuros) que se enquadrem 
no objeto da ação, independentemente do local de 
residência/domicílio (afastando a aplicação do pre-
cedente — RE 612.043). O magistrado corretamente 
asseverou que “a autora é entidade de caráter nacional, 
cujos integrantes (substituídos) têm residências e atu-
am profissionalmente em diferentes locais do país.” 

São Paulo/SP: Unafisco esclare-
ce sobre execuções da GAT e Gifa

Mais de 70 associados participaram da reu-
nião com o Departamento Jurídico da entidade 
para tratar das ações de Gratificação de Atividade 
Tributária (GAT) e da Gratificação de Incremento 
à Fiscalização e Arrecadação (Gifa), na Sede Social 
da Unafisco, em São Paulo/SP, no dia 19/7.

A reunião foi coordenada pelo diretor Luiz 
Benedito (Assuntos Jurídicos). Também estiveram 
presentes os advogados Marcelo Bayeh, da Unafis-
co Nacional, e Alan Apolidorio e Fernando Castro, 
do escritório Benício Associados.

Repatriação: Unafisco Nacional 
requer ingresso como amicus curiae 
na ADI 5729

A Unafisco Nacional requereu o ingresso 
como amicus curiae na Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade (5729) proposta pelo Partido So-
cialista Brasileiro (PSB) que objetiva a declaração 
de inconstitucionalidade do art. 7, §1º e §2º, da 
Lei 13.254/2016, a qual dispõe sobre o Regime 
Especial de Regularização Cambial e Tributária 
(RERCT) de recursos, bens ou direitos de origem 
lícita, não declarados ou declarados incorretamen-
te, remetidos, mantidos no exterior ou repatriados 
por residentes ou domiciliados no País.

A ação foi protocolada no Supremo Tribunal 
Federal no dia 14/6, assinada pelos advogados Ra-
fael Araripe Carneiro e Gilson Dipp, e questiona os 
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parágrafos do artigo 7º da Lei 13.254/2016, que 
determinam o sigilo fiscal, e proíbem o comparti-
lhamento desses dados com outros órgãos, inclusi-
ve com os fiscos estaduais e municipais.

STF: Unafisco Nacional é acei-
ta como amicus curiae na ADI 5496 e 
questionará repatriação

A Unafisco Nacional foi aceita como amicus 
curiae na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(5496) proposta pelo Partido Popular Socialista 
(PPS) que objetiva a declaração de inconstituciona-
lidade de diversos dispositivos da Lei 13.254/2016, 
a qual dispõe sobre o Regime Especial de Regulari-
zação Cambial e Tributária (RERCT) de recursos, 
bens ou direitos não declarados remetidos ou man-
tidos no exterior. O RERCT também é conhecido 
por Lei de Repatriação.

O despacho do ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Ricardo Lewandowski, considerou 
que a Unafisco Nacional, entidade representativa 
da Classe dos Auditores Fiscais da Receita Federal 
do Brasil, possui capacidade e expertise para cola-
borar com o STF no julgamento da ADI 5496.

Assembleia: Por ampla maioria, 
associados aprovam novas ações ju-
diciais

Os associados da Unafisco Nacional aprovaram, 
por ampla maioria, os indicativos da Assembleia-Ge-
ral Extraordinária realizada em 19/9. Na ocasião, os 
associados deliberaram sobre a propositura de duas 
novas ações judiciais. 

Uma delas objetiva afastar atos que venham a 
prejudicar ou retardar o direito dos associados à pro-
gressão funcional. A outra ação visa afastar qualquer 
decisão administrativa que venha a cessar o pagamen-
to do Bônus de Eficiência e Produtividade Institucio-
nal aos aposentados e pensionistas, como ocorreu no 
fim de agosto de 2017 a partir de uma cautelar pro-
ferida pelo ministro do Tribunal de Contas da União 
(TCU), Benjamin Zymler. Em 13/9, o Pleno do TCU 
revogou a cautelar, ao acolher agravo da Advocacia- 
Geral da União.
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Teletrabalho: Unafisco Nacional 
propõe ação

De acordo com a Assembleia-Geral Extra-

ordinária da entidade, realizada em 15/8/2017, 

a Unafisco propôs ação coletiva objetivando ga-

rantir a não aplicação da retroatividade das regras 

de adesão e avaliação fixadas na Portaria RFB 

2.383/2017, que institui o Teletrabalho, e reco-

nhecer o direito dos associados a não serem ava-

liados sobre períodos retroativos à sua instituição 

ou durante períodos de afastamentos e licenças, 

incluindo a participação em movimentos grevistas.

Corte de Ponto: Agravo da Unafis-

co Nacional é provido

O Tribunal Regional da 3ª Região, por una-

nimidade, deu provimento ao agravo de instrumen-

to interposto pela Unafisco Nacional, para o fim de 

impedir quaisquer descontos sobre a remuneração 

relativa aos dias em que houve decisão dos associa-

dos da entidade à greve, bem como suspender todo 

e qualquer efeito funcional decorrente do registro 

de faltas relativo aos dias de adesão à greve. 

O desembargador relator, Luiz Alberto de 

Souza Ribeiro, já havia se posicionado de forma fa-

vorável ao pedido da Unafisco, concedendo a tutela 

provisória no recurso.

MP 765/16: Unafisco propõe ação 

judicial para restabelecimento do pa-

gamento dos anuênios e vantagens 

decorrentes de decisões judiciais

A Unafisco Nacional, em cumprimento ao 

aprovado na Assembleia-Geral Extraordinária re-

alizada no período de 12 a 14/6/2017, propôs 

ação coletiva objetivando, a partir da edição da MP 

765/16, convertida na Lei 13.464/17, o restabele-

cimento do pagamento das vantagens remunerató-

rias pessoais, bem como das vantagens decorrentes 

de decisões judiciais adquiridas pelos associados 

previamente à MP 440/08, que à época instituiu o 

subsídio como forma remuneratória.
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Abate-Teto Ministerial: Orienta-
ções para restituição dos valores de 
CPSS

A Unafisco Nacional orientou os exequentes 
que já tenham recebido o crédito do ofício requisitó-
rio referente ao processo do Abate-Teto Ministerial 
a solicitarem administrativamente a restituição dos 
valores retidos a título de CPSS.

Conforme estabelecido pelo artigo 9º, § 4º, da 
Instrução Normativa RFB Nº 1332, de 14 de feverei-
ro de 2013, não incide CPSS sobre valores relativos 
à parcela de aposentadoria ou pensão recebidos em 
cumprimento de decisão judicial, decorrentes de 
créditos originados em data anterior a 20 de maio de 
2004, que é caso (ver pág. 7).

Unafisco atua como amicus 
curiae e TRF-1 decide que não há 
suspeição ou impedimento dos Audi-
tores Fiscais participarem dos julga-
mentos do Carf recebendo bônus de 
eficiência

A 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região (TRF-1) ao julgar, em outubro/2017, o 
incidente de demandas repetitivas nº 0008087-
81.2017.4.01.0000/DF fixou a tese de que “durante 
a vigência da Medida Provisória 765 de 29.12.2016, 
não havia impedimento nem suspeição de auditores- 
fiscais participar de julgamentos no Conselho Ad-
ministrativo de Recursos Fiscais/Carf, recebendo o 
bônus de eficiência instituído por essa medida. Com 
o advento da Lei 13.464 de 10.07.2017 ficou preju-
dicada essa discussão.”

A Unafisco Nacional atuou como amicus curiae, 
fornecendo subsídios ao TRF-1 no sentido de que não 
há qualquer incompatibilidade ou suspeição de os 
Auditores Fiscais que participam dos julgamentos do 
Carf receberem o bônus de eficiência.
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Dezembro

Adicional de Pericu-
losidade: Novas ações são 
propostas

A Unafisco Nacional, dando 
sequência à estratégia processual 
definida pela diretoria da entidade, 
propôs novas ações judiciais coleti-
vas para o pagamento do adicional 
de periculosidade nas localidades 
que já exista laudo técnico atuali-
zado (ano 2017).

As novas ações judiciais 
abrangem os associados lotados 
nas seguintes localidades:   

· Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves – Confins/MG;

· Alfândega da Receita Fede-
ral em São Paulo;

· Alfândega da Receita Fede-
ral no Porto do Rio de Janeiro;

· Inspetoria da Receita Fede-
ral em Ponta Porã/MS;

· Aeroporto Internacional de 
Natal/RN e Portos de Natal, Areia 
Branca, Guimaré e Porto da Ilha;

· Aeroporto Internacional dos 
Guararapes, Central dos Correios e 
Porto de Suape/PE — Direp 04.

Em breve, serão propostas 
ações também em favor dos asso-
ciados lotados no Aeroporto Inter-
nacional de Viracopos — Campi-
nas/SP, Aeroporto Internacional 
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de Salvador/BA, Aeroporto Bacacheri — Curitiba/
PR e Alfândega da RFB no Porto de Rio Grande/
RS.

Relembramos que, para as localidades nas quais 
não tenha sido elaborado laudo, a Unafisco Nacional 
está avaliando propor uma ação judicial geral objeti-
vando que a Administração Pública seja compelida a 
providenciar os laudos técnicos e consequente paga-
mento do adicional legalmente previsto (ver pág. 7).

VITÓRIA: Considerando análise 
da Unafisco Nacional, STF mantém 
reajuste da Classe e aceita entidade 
como amicus curiae na ADI 5809

Em 18/12, o ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Ricardo Lewandowski, suspendeu 
artigos da MP 805/2017, em que o governo adiava o 
reajuste dos Auditores Fiscais, entre outras carrei-
ras, e também aumentava a contribuição previden-
ciária dos servidores públicos. A liminar concedida 
por Lewandowski atende ao pedido realizado na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5809 
ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol).

Além disso, a Unafisco Nacional foi aceita 
como amicus curiae na mencionada ADI. No total, 
nove entidades fizeram o mesmo pedido. Mas so-
mente três obtiveram êxito: a Unafisco Nacional, a 
DEN do Sindifisco Nacional e a Associação Nacio-
nal dos Delegados de Polícia Federal (ADPF). Fica-
ram de fora, portanto, seis entidades, o que mostra 
a relevância que o STF enxergou na participação da 
Unafisco Nacional no processo.

Na liminar, o ministro citou nominalmente a 
Unafisco ao afirmar que “vale  registrar  a  contun-
dente  iniquidade  das  medidas abrigadas  na  MP  

aqui  contestada,  que  fazem  com  que  os  ser-
vidores públicos  arquem  indevidamente  com  as  
consequências  de  uma  série  de verdadeiras  pre-
bendas  fiscais,  que  beneficiaram  setores  privile-
giados  da economia, conforme sugere a petição de 
ingresso na ação, como amicus curiae, da Unafisco 
Nacional, entidade representativa da classe dos Au-
ditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, na qual 
se lê o que segue:

"Durante 2017, foram editadas ao menos três 
Medidas Provisórias que criaram benefícios fiscais 
e, se analisadas com minúcia, conclui-se que em 
nada contribuíram para o aumento na arrecada-
ção, tendo justamente o efeito contrário. 

As medidas Provisórias 783/2017 e 793/2017 
instituíram os programas de refinanciamento de 
dívidas. Com o PRR (Programa de Regularização 
Tributária Rural), criado pela Medida Provisó-
ria 793/2017, o Governo estimou uma renúncia 
de mais de R$ 1 bilhão, entre os anos de 2018 a 
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2020, apenas com o parcelamento. Considerando 
a redução da alíquota da contribuição rural para a 
Seguridade Social, proposta na Medida Provisória, 
o montante chega a R$ 5 bilhões, em três anos. [...]

O cenário torna-se mais insensato quando se 
analisa o custo do PERT (Programa Especial de Re-
gularização Tributária), instituído pela Medida Pro-
visória 783/2017 e convertida na Lei 13.496/2017.

Segundo informações de parecer oficial do 
governo obtido pela Unafisco Nacional por meio 
da LAI, o PERT tinha previsão inicial de custar 
aos cofres públicos cerca de R$ 63 bilhões, entre 
os anos de 2017 e 2020; porém, após ser enviado 
para o Congresso, o projeto foi desfigurado e, nos 
moldes em que foi convertido em lei, o custo do pro-
grama a poderá atingir mais de R$ 220 bilhões, de 
acordo com o levantamento da Receita Federal e da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional anexos. 
Há, ainda, uma terceira Medida Provisória, a MP 
795/2017, que trata de benefícios tributários na ex-
ploração de petróleo e gás natural. De acordo com 
a exposição de motivos da referida MP, a renúncia 
de receita para os anos de 2018 e 2020, passa dos 
R$ 31 bilhões. […]

As três medidas provisórias citadas acima cus-
tarão aos cofres públicos cerca de R$ 256 bilhões.”

Portanto, esse montante de R$ 256 bilhões, 
apresentado pelo estudo da Unafisco, acabou por 
desconstruir os capciosos argumentos do governo 
voltados pela adoção da MP 805, cuja desculpa se-
ria contribuir para o ajuste fiscal em 2018, o que 
inviabilizaria o pagamento do reajuste dos ser-
vidores. Nada mais longe da verdade, como ficou 
demonstrado na petição de ingresso da Unafisco 
como amicus curiae, que está disponível na versão 
on-line desta notícia no site da entidade.

No cenário construído pela MP, “os servido-
res atingidos iniciarão o ano de 2018 recebendo 
menos do que percebiam no anterior, inviabilizan-
do qualquer planejamento orçamentário familiar 
previamente estabelecido”, conforme explicado por 
Lewandowski.

Mas essa intencionalidade caiu feito castelo 
de cartas. Os efeitos nocivos dessa medida provisó-
ria contra os servidores públicos foram derrubados, 
como bem enfatizou o ministro em sua decisão: “se 
é verdade que o Chefe do Executivo pode muito, 
ao adotar medidas provisórias, também é fato que 
a ele não é dado fazer tudo com tais instrumentos. 
À toda a evidência, não lhe é possível desconstituir 
direitos adquiridos.”

Não pode passar sem registro é que os dados 
apresentados pela Unafisco ajudaram o ministro re-
lator a formar seu convencimento no momento de 
conceder a liminar, o que ele próprio deixou claro 
ao citar os argumentos da entidade em aspas por 
mais de uma página em sua decisão (ver pág. 4).
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Ações coletivas da Unafisco

referentes à MP 805/17

Para resguardar direito ao reajuste nos 
termos da MP 765/16

A Unafisco Nacional, em cumprimento ao apro-
vado na Assembleia-Geral Extraordinária realizada 
em 4/12, propôs ação coletiva com objetivo de afas-
tar a disposição contida no artigo 4º da MP 805/17, 
o qual estabelece que os Auditores Fiscais da RFB 
terão seu direito aos efeitos financeiros/remunerató-
rios previstos no anexo IV da Lei 10.910/2004 pos-
tergados para exercícios subsequentes.

Ressaltamos que formulamos pedido de tute-
la de urgência, a fim de que os associados possam se 
valer do reajuste em janeiro/2018.

Para impedir aumento da alíquota pre-
vidênciária

A Unafisco Nacional, em cumprimento ao apro-
vado na Assembleia-Geral Extraordinária realizada 
em 4/12, propôs ação coletiva objetivando afastar a 
disposição contida no artigo 37º da MP 805/17, o 
qual estabelece majoração da alíquota previdenciária 
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(de 11% para 14%) a partir de 1º de 
fevereiro de 2018, em desfavor dos 
associados.

Formulamos pedido de tutela 
de urgência, a fim de que os associa-
dos possam se valer do direito em 
questão mesmo no curso da ação.  

Bônus de Eficiência: 
TCU rejeita embargos de 
declaração e propõe ação 
contra atos ilegais do tri-
bunal

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) rejeitou, durante ses-
são plenária em 6/12, os embargos 
de declaração opostos pelo Minis-
tério Público de Contas contra a 
decisão do relator ministro Ben-
jamin Zymler, que não conheceu a 
representação da Secretaria de Fis-
calização de Pessoal (Sefip/TCU), 
processo nº 021.009/2017-1, e de-
terminou seu arquivamento.

Contudo, os ministros Ben-
jamin Zymler e Augusto Sherman 
entenderam pela abertura de novo 
processo e propuseram uma audi-
toria para a verificação dos ativos e 
aposentados que recebem o bônus 
sem a contribuição previdenciária. 
O relator sugeriu que a auditoria 
tratasse inicialmente do recebi-
mento pelos inativos, que já tive-
ram o ato de aposentadoria homo-
logado.
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A sugestão causa perplexidade, pois até ma-
nifestação anterior, o TCU verificaria os casos con-
cretos por ocasião de homologação da aposentado-
ria, e não casos já homologados.

A Unafisco impetrou um mandado de seguran-
ça objetivando resguardar o direito dos associados.

Adicional Noturno e Horas Ex-
tras: Unafisco Nacional propõe ação 
coletiva

A Unafisco Nacional, em cumprimento ao 
aprovado na Assembleia-Geral Extraordinária, 
realizada em 15/8/2017, propôs ação coletiva ob-
jetivando determinar o restabelecimento do paga-
mento do adicional noturno e por serviço extraor-
dinário em favor dos associados.

Ressaltamos que formulamos pedido de tute-
la de urgência, a fim de que os associados possam 
se valer desse direito mesmo no curso da ação.  

Progressões Funcionais — Nota 
Técnica do Mpog: Unafisco pro-
põe ação pela aplicação do decreto 
84.669/80

Conforme aprovado em Assembleia-Geral Ex-
traordinária da entidade, realizada em 19/9/2017, 
a Unafisco propôs ação coletiva para afastar a Nota 
Técnica nº 16.047/2017, editada pelo Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão (Mpog), a 
qual estabelece que não existem normativos vigen-
tes que autorizem a concessão de progressão ou 
promoção funcional para os servidores da Carreira 
Tributária e Aduaneira da Receita Federal até a edi-
ção de decreto que as regulamente.

Diversos associados foram prejudicados pela 
ausência de progressão que deveria ter ocorrido 
em setembro de 2017, de modo que referida situ-
ação foi destacada na ação judicial. Em nossa ação, 
postulamos que a aplicação dos efeitos financeiros 
ocorra com base na tabela prevista na MP 765/16.

Por fim, ressaltamos que formulamos pedido de 
tutela de urgência, a fim de que os associados possam 
se valer desse direito mesmo no curso da ação.
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Taxa de juros
a partir de

R$ 1,35 ao mês
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LOJA VIRTUAL CARRO ZERO
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adesconTo de 15%
nos medicAmenTos

REDE DE FARMÁCIAS

*Tabela de desconto sujeita à alteração
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ATé 20% de AbATimenTo 
no vAloR dos pRoduTos

HOT SITE

descontos podem 
chegar a mais
de 50%

economize até 
60% na assinatura 
de revistas digitais

CURSOS INFORMAÇÃO

diáRiA em esTânciA 
ecológicA com 30% 
de desconTo

PANTANAL

Redução de ATé 25% 
nA conTRATAção

de seguRo

AUTO E
RESIDENCIAL

plAnos A pARTiR de 
R$ 172,43 mensAis

SAÚDE
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