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EDITORIAL

Que o Brasil está passando por uma crise, 
ninguém duvida. Mas quando o governo 
usa como desculpa este período difícil para 
justificar todos os seus projetos de poder, 
torna-se indesculpável. Segundo o princípio 
estabelecido pelo antiguíssimo e famoso  
Código de Hamurabi, escrito há mais de três 
mil anos, não é permitido se apropriar do 
que não lhe pertence, mesmo se a situação 
emergencial facilitar o alcance da mão. “Se 
na casa de alguém aparecer um incêndio e 
aquele que vem apagar, lança os olhos sobre 
a propriedade do dono da casa, e toma a 
propriedade do dono da casa, ele deverá ser 
lançado no mesmo fogo.” (A punição era o 
olho por olho, dente por dente, encontrada 
posteriormente na lei mosaica).

Ora, em vez de o governo somente 
apresentar propostas concretas para a 
superação da crise, ele resolve burlescamente 
apagar o incêndio em que o Brasil se 
encontra utilizando recursos destinados ao 
reajuste salarial dos Auditores Fiscais da RFB 
(isto é, pegar o que não lhe pertence), entre 
outras medidas truculentas e surreais. Real e 
verdadeiro é o acordo de aumento salarial 
firmado com os Auditores, em março de 2016, 
que resultou na MP 765/16 e, finalmente, em 
julho deste ano, na Lei nº 13.464/17, que 
aguarda a devida regulamentação, com o 
bônus de eficiência a que temos direito. Nem 
poderia ser diferente, porque adultos têm 
palavra. Documentos são assinados. Acordos 
têm de ser cumpridos.

O que o País menos precisa, agora, é do 
falso desespero propagado pelo governo. A 
correria performática para “fazer o que tiver 
de ser feito”, supostamente em nome do 
Brasil, não justifica as atrocidades cometidas 
contra a tão sofrida população brasileira. 

É muito pedir verdades? Se a questão é 
encontrar recursos para os cofres públicos, 
que foram esvaziados por esquemas 
contínuos e sistemáticos de corrupção, como 
todo mundo sabe, por que não investir no 
combate à sonegação? A bem-sucedida 
Operação Lava Jato, da qual os Auditores 
Fiscais fazem parte, já entrou para a história 
por revelar uma quantidade de dinheiro 
ilícito capaz de impressionar até mesmo Ali 
Babá e os quarenta ladrões. Estima-se que os 
crimes financeiros retirem dos cofres públicos 
aproximadamente R$ 200 bilhões por ano, 
enquanto a sonegação, mais de R$ 500 
bilhões no mesmo período. E o governo vem 
adiar o reajuste dos Auditores? Vem esmagar 
a remuneração inicial da Classe?

Como deu para notar, o governo ataca a 
sociedade em várias frentes. Na Reforma da 
Previdência, lança argumentos capciosos, 
que foram desmascarados pelo estudo da 
Unafisco intitulado Considerações sobre a 
Idade Mínima para Aposentadoria que consta 
na PEC nº 287/2016 e sobre a Sustentabilidade 
da Aposentadoria Integral com 35 anos 
e não 49 anos de contribuição, que, por 
sinal, já circula com força no Congresso. 
Por exemplo, o governo comparou a idade 
mínima para efeitos de aposentadoria, entre 
vários países, sem considerar as expectativas 
de vida e de vida saudável da população de 
cada nação. Ou seja, é uma proposta sem 
fundamento lógico, que não condiz com a 
realidade brasileira. É muito pedir verdades?

Para variar um pouco, pois só pensa em 
retirar direitos garantidos pela Constituição, 
como tudo indica, o governo bem que 
poderia considerar este outro trecho de 
Hamurabi: “se alguém rouba (...) a Corte, ele 
deverá dar trinta vezes tanto.”

O Código de Hamurabi e o adiamento
do reajuste salarial da Classe

DIRETORIA
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O presidente da Unafisco Nacional, 
Kleber Cabral, se reuniu em 26/9, 
no Senado Federal, com o relator 

da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
da Previdência Social, senador Hélio José 
(PMDB/DF), e com o presidente da CPI da 
Previdência, senador Paulo Paim (PT/RS), 
para entregar as cinco notas técnicas ela-
boradas pela Unafisco a respeito da Refor-
ma da Previdência, e dois textos de proje-
tos de lei com objetivo de fortalecer o com-
bate à sonegação e mitigar o sentimento 
de impunidade tributária reinante no País. 
Ao longo das audiências públicas, a Una-
fisco demonstrou o quanto as renúncias fis-
cais, desonerações e as benesses tributárias 
em favor de sonegadores militam contra o 
equilíbrio das contas da Previdência Social.

O primeiro projeto de lei altera o Código 
Tributário Nacional (CTN) para estabelecer 
normas gerais para concessão de futuros 
programas de regularização tributária, os 
conhecidos Refis, que envolvem anistia, re-
missão, transação, abatimento de juros de 
mora e parcelamentos especiais dos crédi-
tos tributários. Tal regramento é fundamen-
tal como forma de evitar que sonegadores 
e fraudadores se utilizem de tais benefícios 
para deixar de cumprir com suas obriga-
ções tributárias. Para impedir que o con-
tribuinte opte pela inadimplência a fim de 
aguardar o próximo Refis, o texto estabe-
lece que “não poderá beneficiar o sujeito 
passivo quanto a lançamentos tributários 

constituídos há menos de 5 (cin-
co) anos da data de sua edição." 
O texto propõe que empresas 
que vêm distribuindo lucros e di-
videndos não possam se benefi-
ciar, uma vez que tais programas 
de regularização se propõem, em 
tese, a socorrer contribuintes em 
dificuldade financeira.

O segundo projeto de lei visa 
a retirar do ordenamento jurídi-
co brasileiro a possibilidade de 
extinção de punibilidade para os 
crimes contra a ordem tributária, 
que atualmente ocorre com o 

pagamento do tributo devido. Hoje, a sone-
gação é uma atividade de risco calculado, 
pois o pior que pode acontecer ao crimi-
noso é o pagamento dos tributos e multas 
devidos, sendo certa a impunidade. Ainda 
mais fácil: basta aderir a um Refis e parce-
lar, que a ação penal ficará suspensa, ou 
sequer será apresentada pelo Ministério Pú-
blico a denúncia. 

Portanto, está previsto nesse projeto de 
lei um endurecimento das penas para quem 
pratica crimes contra a ordem tributária, 
equiparando-as às do crime de corrupção 
(pena de 2 a 12 anos). Em lugar da extin-
ção da punibilidade, propôs-se hipóteses 
de redução da pena com o pagamento. 
Uma previsão de pena mais dura e a cer-
teza de que haverá efetivamente punição 
irão inibir por certo a prática de crimes con-
tra a ordem tri-
butária.

As propos-
tas dos pro-
jetos de lei, 
bem como 
os vídeos das 
reuniões de 
Kleber com os 
senadores, se 
encontram na  
versão desta 
notícia no site 
da Unafisco 
Nacional.

Presidente Kleber Cabral entrega projetos de lei da 
Unafisco para relator e presidente da CPI da Previdência
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Todos os que acompanharam a par-
ticipação da Unafisco Nacional na 
audiência pública da Comissão Parla-

mentar de Inquérito (CPI) da Previdência do 

Senado Federal, na Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo, em 14/9, saíram de lá 

com certezas fundamentais sobre o assunto. 

Viram que é falsa a hipótese de que déficit/

superávit é critério válido para avaliar a sus-

tentabilidade de um sistema previdenciário. 

Também souberam que a proposta de Refor-

ma da Previdência é totalmente descabida 

porque possui, intrinsecamente, o DNA da 

inconstitucionalidade. Quem passou essas e 

muitas outras premissas sobre o tema, repre-

sentando a Unafisco, foi o diretor de Defesa 

Profissional e Assuntos Técnicos, Mauro Silva.

Foi suficiente um exemplo dado por ele, em 

concordância com metodologia científica, 

para demonstrar que o critério déficit/superá-

vit é completamente furado para comprovar 

a sustentabilidade de sistema previdenciário. 

Pense num sistema forma-
do por pessoas de 45 anos, 
que contribuem cinco anos 
com 10% da remuneração, 
podendo se aposentar com 
cinco anos de contribuição 
e com aposentadoria corres-
pondente ao dobro de sua 
remuneração sobre a qual 
contribuiu. Tal quadro ocasio-
naria cinco anos de superá-
vit, o que não revelaria a ver-
dadeira situação do sistema.

A realidade é que a Refor-
ma da Previdência não se sus-
tenta diante da Constituição 

Federal. Mesmo que o propalado déficit da 
Previdência existisse, isso não seria suficiente 
para justificar a existência da reforma, porque 
sem a menor necessidade ela abocanha com 
violência direitos sociais, ferindo o princípio da 
proporcionalidade, que relaciona adequa-
ção, necessidade e razoabilidade. No fim, o re-
sultado dessa conta é o seguinte: se há outros 
meios de solucionar a questão, mantenham-se 
distante dos direitos sociais.

Mas, nesse sentido, o governo prefere 
avançar o sinal vermelho a mudar sua equa-
ção, que prevê anistias de multas, juros e in-
termináveis Refis. Uma notícia do El País serve 
como ilustração: O plano da Câmara para 
perdoar 543 bilhões que empresários devem à 
União. “Para receber 500 milhões de reais no 
curto prazo, o Governo Michel Temer (PMDB) 
pode abrir mão de arrecadar até 543,3 bi-
lhões de reais em um período de três anos.”

“Deu a louca na calculadora do gover-
no”, pensamos com razão, vendo tantos re-

Reforma da Previdência possui DNA
da inconstitucionalidade, diz Unafisco

CPIPREV
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cursos indo para o ralo. Mas ainda é tempo 

de o governo fazer as contas de maneira 

acertada pelo bem do Brasil. Quer ver? Volte-

mos ao caso da sustentabilidade do sistema 

previdenciário. Segundo o diretor, o Regime 

Próprio de Previdência Social (RPPS) não é o 

vilão da previdência. Basta o governo dei-

xar de lado essas contas de déficit/superávit 

e considerar seriamente a adoção da capi-

talização referencial, “para avaliarmos se o 

patrimônio acumulado na conta do servidor 

paga seu benefício, de maneira análoga, 

mas não idêntica, ao que é feito em alguns 

países (Suécia, Itália, Rússia e China).” O re-

sultado seria surpreendentemente positivo. 

De acordo com Mauro, na capitalização re-

ferencial as contribuições do servidor (11%) 

seriam controladas em contas individuais sen-

do adicionados juros com base no rendimen-

to dos títulos públicos (Selic). Em 35 anos seria 

possível obter um patrimônio acumulado su-

ficiente para pagar até três aposentadorias.

Mesa de trabalhos da audiência pública. 
Compuseram a mesa com o diretor Mauro Sil-
va o senador Paulo Paim (PT/RS); o deputado 
federal Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP); a depu-
tada estadual Leci Brandão (PCdoB/SP); o de-
putado estadual Teonilio Barba (PT/SP); o di-
retor de Comunicação do Sinal Paulo Lino; a 
diretora do IBDP Maura Feliciano; a represen-
tante do Movimento Acorda Sociedade Dirce 
Kosugi; e o vice-presidente da Pública — Cen-
tral do Servidor, José Gozze, entre outros.

Mais presenças. Também marcaram pre-
sença na ocasião o presidente da Ajufe Ro-
berto Veloso; o procurador-regional substituto 
da Fazenda Nacional na 3ª região, Wellington 
V. de Oliveira; o presidente-executivo da Etco 
Edson Vismona; a presidente da Conamp 
Norma Cavalcanti; o 1º secretário da APMP 
Paulo P. Teixeira Junior; a  secretária-geral da 
Anamatra Silvana Ariano; e o professor do 
Departamento de Direito Econômico, Finan-
ceiro e Tributário da USP, Heleno Torres, entre 
outros.

Jurídico

Os associados da Unafisco Nacional apro-
varam, por ampla maioria, os indicativos da 
Assembleia-Geral Extraordinária realizada 
em 19/9. Na ocasião, os associados delibera-
ram sobre a propositura de duas novas ações 
judiciais. 

Uma delas objetiva afastar atos que ve-
nham a prejudicar ou retardar o direito dos 
associados à progressão funcional. A outra 
ação visa afastar qualquer decisão adminis-

trativa que venha a cessar o pagamento do 

Bônus de Eficiência e Produtividade Institu-

cional aos aposentados e pensionistas, como 

ocorreu no fim de agosto deste ano a partir 

de uma cautelar proferida 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 (ver pág. 8).

Por ampla maioria, associados aprovam novas ações 
judiciais

ASSEMBLEIA
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Em 13/9, o Pleno do Tribunal de Contas da 
União (TCU) acolheu agravo da Advocacia-Ge-
ral da União (AGU) e revogou a cautelar profe-
rida pelo ministro Benjamin Zymler nos autos do 
processo TC 021.009/2017-1, no qual havia suspen-
dido o Bônus de Eficiência e Produtividade para 
Auditores Fiscais aposentados e pensionistas.

Na visão do relator, há a possibilidade de o TCU 
realizar o controle incidental de constitucionalida-
de. Entretanto, no caso concreto, da forma como 
o dispositivo expresso de lei havia sido suspenso 
pelo TCU, acabou invadindo prerrogativa jurisdi-
cional própria do Supremo Tribunal Federal (STF).

O relator informou que o TCU poderá pronun-
ciar-se sobre a matéria quando da homologa-
ção ou alteração de aposentadoria, caso a caso, 
oportunidade em que, já adiantou, irá indeferir o 
pagamento do bônus para os aposentados.

Ainda, segundo a decisão, o TCU enviará à 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e à Pro-
curadoria-Geral da República (PGR) ofícios para 
que proponham no STF ação direta de inconsti-
tucionalidade contra o recebimento pelos apo-
sentados e pensionistas, bem como solicitarão à 
Casa Civil que proponha a revisão legislativa do 
benefício aos inativos.

Ao final, sugeriu que o TCU poderia deixar de 
questionar o pagamento do bônus aos aposen-
tados e pensionistas, se incidisse contribuição 
previdenciária sobre a parcela percebida pelos 
inativos, e caso tal gratificação não seja recebi-
da pelos que não têm direito à paridade.

Histórico. Em 30/8, a imprensa noticiou que o 
supracitado ministro havia suspendido, cautelar-
mente, o referido bônus a aposentados e pen-
sionistas dos cargos de Auditor Fiscal e analista 
tributário da RFB e auditor fiscal do trabalho. 

Pelo teor do despacho, o ministro entendeu 
que o pagamento seria indevido em razão do ca-
ráter pro labore faciendo da gratificação, e por 
haver expressa previsão na Lei 13.464/2017 de ex-
clusão do valor do bônus da base de cálculo da 
contribuição previdenciária (CPPS). De acordo 
com o despacho, o processo teve início a partir 
de representação da Secretaria de Fiscalização 
de Pessoal (Sefip). A primeira indagação é sobre 
a competência do TCU de suspender o cumpri-
mento de lei vigente e aprovada regularmente 

pelo Congresso Nacional. Eventual alegação de 
inconstitucionalidade deveria ser apresentada 
para apreciação do Poder Judiciário. Há uma Sú-
mula de nº 347, do STF, da década de 1960, que 
confirmava a possibilidade de o TCU apreciar a 
constitucionalidade de leis e atos do Poder Públi-
co. Mas há vasta jurisprudência posterior à CF/88 
e em sentido absolutamente contrário.

Quanto ao mérito, a decisão se mostrou não 
apenas desarrazoada, mas contrária a prece-
dentes do próprio TCU. A natureza pro labore fa-
ciendo de uma gratificação se caracteriza pela 
aferição do desempenho individual do servidor, 
em razão de metas individuais estabelecidas pelo 
órgão. Esse bônus apresenta metas institucionais, 
com intuito de medir o desempenho do órgão, 
sem nenhuma forma de avaliação individual.

De qualquer forma, os Auditores Fiscais da 
RFB aposentados e pensionistas já foram remu-
nerados ao longo dos anos com diversas gratifi-
cações, a exemplo da Gifa e da GDAT, que, aos 
olhos da Administração Pública, tinham esse ca-
ráter pro labore faciendo, sem nenhum questio-
namento feito pelo TCU.

Em agosto de 2016, o TCU decidiu a respeito 
da gratificação de desempenho (GD) dos pró-
prios servidores do TCU, e reconheceu a valida-
de do pagamento integral aos aposentados do 
valor da gratificação de desempenho, referente 
à média das gratificações dos ativos. Essa gra-
tificação de desempenho é evidentemente pro 
labore faciendo, uma vez que há avaliação indi-
vidual de desempenho.

O raciocínio empregado pelo ministro do TCU, 
de que a não incidência de contribuição pre-
videnciária conduziria ao não pagamento aos 
aposentados, é algo totalmente desarrazoado. 
O bom senso levaria o TCU a, no máximo, deter-
minar a cobrança da contribuição previdenci-
ária, mas jamais suspender o pagamento aos 
aposentados de uma gratificação definida ex-
pressamente em lei. Se o TCU entende que pos-
sui o poder de apreciar a inconstitucionalidade 
da lei, teria sido menos gravoso e muito mais ra-
zoável afastar a previsão legal de exclusão do 
bônus da base de cálculo da contribuição pre-
videnciária, sem afetar o legítimo recebimento 
pelos aposentados e pensionistas.

Pleno do TCU acolhe agravo da AGU e revoga cautelar 
proferida pelo ministro Benjamin Zymler

BÔNUS DOS APOSENTADOS
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O Seminário Previdência Complementar 
do Servidor Público Federal, organiza-
do pela Unafisco Nacional, em 25/9, 

na Sede Social da entidade em SP, contou com 
a presença de Ricardo Pena, diretor-presidente, 
e de Daniel Pulino, conselheiro da Fundação de 
Previdência Complementar do Servidor Público 
Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe). O 
seminário foi mediado pelo presidente da Una-
fisco, Kleber Cabral.

Pela explanação dos palestrantes, podemos 
afirmar que o tema ainda está cercado de mui-
tas dúvidas. Tornou-se evidente que não dá para 
afirmar, como regra geral, que seja um bom ne-
gócio migrar do RPPS ou aderir à Funpresp. Há 
diferença entre migrar e aderir à Funpresp? Sim. 
Segundo Daniel, ao migrar você sai do Regime 
Próprio de Previdência Social (RPPS), passa a 
contribuir apenas sobre o teto do INSS, e tem di-
reito de se aposentar com o valor do teto do INSS 
mais o chamado benefício especial, calculado 
em razão dos valores recolhidos acima do teto e 
do tempo de contribuição. A migração é condi-
ção para que o servidor possa aderir à Funpresp 
como participante ativo normal, tendo direito à 
contrapartida de contribuição da União.

O primeiro palestrante, Ricardo Pena, é Au-
ditor Fiscal da RFB. O segundo, Daniel Pulino, é 
procurador federal com atuação na Superinten-
dência Nacional de Previdência Complementar 
(Previc).

Ricardo Pena. Ele ressaltou alguns aspectos 
dessa Previdência Complementar em números. 
Disse que a rentabilidade alvo da Funpresp é o 
IPCA mais 4%. Atualmente, o valor arrecadado 
por mês é de R$ 27 milhões.

Apresentou as bases normativas da Previ-
dência Complementar no Brasil, normas espe-
cíficas sobre a Funpresp, e explicou aspectos da 

governança desta última: conselho deliberativo, 
conselho fiscal e diretoria colegiada. Em relação 
aos investimentos, disse que 97% dos recursos são 
atualmente aplicados em títulos públicos federais 
(TPF), segundo dados de agosto de 2017.

Apresentou os benefícios propostos pela Fun-
presp, deixando claro que a decisão de aderir é 
muito pessoal, depende da situação e histórico 
profissional de cada um, uma vez que o benefí-
cio especial é calculado apenas sobre o perío-
do de contribuição no serviço público. Ele pró-
prio ainda não se decidiu pela adesão.

Daniel Pulino. Comentou sobre o regime de 
Previdência Complementar dos servidores fe-
derais e as reformas previdenciárias num mo-
mento de incertezas. Depois de citar várias leis 
a respeito do tema, alertou para o risco trazi-
do pela PEC 287/16 (Reforma da Previdência) 
quanto ao futuro da Funpresp, pois o texto per-
mite, em tese, que a previdência complemen-
tar do servidor seja gerida por outros fundos de 
previdência, inclusive fundos abertos. Também 
apontou o risco de essa Previdência Comple-
mentar ser vista como um multipatrocínio fe-
derativo (afirmarem que há solidariedade en-
tre os patrocinadores). Ou seja, abriria brecha 
que dificultaria cobranças de inadimplentes. 

Daniel, que ingressou no serviço público em 
1993, afirmou que permanecer no RPPS também 
traz muitos riscos. Isso porque, segundo ele, há 
uma tendência de se aumentar a alíquota da 
contribuição, agora 11%, depois 14%, 20% e o 
“efeito confiscatório” é o limite. Outro ponto ne-
gativo do RPPS é a perspectiva de endurecimen-
to das regras para integralidade e paridade, e 
ainda a tendência de que esses institutos per-
cam sua efetividade com o retorno dos pendu-
ricalhos. Essas incertezas o levaram a decidir-se 
pela migração e adesão à Funpresp.

Transmissão on-line. Pela internet, o seminário 
foi visto por 221 usuários. Houve acessos de to-
das as regiões do País, que vieram dos seguintes 
Estados: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, 
Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Ja-
neiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Todos ti-
veram a oportunidade de fazer perguntas em 
tempo real aos palestrantes.

Na versão desta notícia em nosso site, você 
tem acesso ao seminário na íntegra. 

Futuro do RPPS e da Previdência Complementar do 
Servidor Público Federal faz parte de um panorama
de incertezas

SEMINÁRIO DA UNAFISCO
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Para um público de mais de dois mil 
contabilistas, em Gramado/RS, duran-
te a 16ª Convenção de Contabilidade 

do Rio Grande do Sul e o 11º Encontro Na-
cional da Mulher Contabilista, o presidente 
da Unafisco Nacional Kleber Cabral falou, em 
15/9, no painel Reforma Tributária e Educa-
ção Fiscal — Receitas para um Brasil melhor. 
Ele dividiu o painel com o deputado federal 
Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR), relator da reforma 
tributária na Câmara dos Deputados; e com 
o presidente do Sescon/RS, Diogo Chamun.

Kleber apresentou estudo do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) sobre dis-
tribuição da carga tributária conforme faixa 
salarial, demonstrando a desigualdade da tri-
butação entre classes sociais. Como uma das 
alternativas para resolver essa discrepância 
presente no sistema tributário do País, ele pro-
pôs a redução de impostos sobre o consumo 

de bens e serviços, e o incremento da tributa-
ção sobre a renda e o patrimônio, com desta-
que para o necessário retorno da tributação 
sobre a distribuição de lucros e dividendos.

O presidente da Unafisco elencou os desa-
fios estruturais para o efetivo combate à so-
negação no País, e como os governos vêm 
atuando em sentido contrário, desestimulan-
do o bom contribuinte e criando vantagens 
competitivas a inadimplentes e sonegadores, 
a exemplo das Leis de Repatriação, e dos su-
cessivos programas de parcelamentos espe-
ciais (Refis), que geram perda de bilhões de 
reais de arrecadação, entre outros pontos.

Mais presenças. O mediador do painel foi 
o vice-presidente de Fiscalização do Conse-
lho Regional de Contabilidade do RS, Mário 
Karczeski. Participou da abertura do evento   
o superintendente da RFB na 10ª RF, Paulo Re-
nato Silva da Paz.

PRESIDENTE KLEBER FALA PARA MAIS DE DUAS
MIL PESSOAS SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA

GRAMADO/RS
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Mais de 120 convidados 
celebraram a criação da Sec-
cional de Santos/SP da Una-
fisco em almoço promovido 
pela entidade, no dia 31/8, 
em churrascaria na mesma 
cidade do litoral paulista. Pela 
Unafisco participaram Kleber 
Cabral (presidente), Amilton 
Lemos (1º vice-presidente) e 

Mauro Silva (Defesa Profissio-
nal e Assuntos Técnicos).

Na oportunidade, Kleber 
apresentou iniciativas da 
Unafisco em prol da valori-
zação da Classe, como a 
divulgação da posição da 
entidade na imprensa em 

relação ao Refis e à Reforma 
da Previdência.

Também participaram do 
almoço, pela diretoria provi-
sória da Seccional de Santos, 
Maria Antonieta Rodrigues 
(presidente), Ailton Ribeiro 
(vice-presidente) e Maria Re-
gina de Carvalho (Finanças e 
Contabilidade).

Almoço celebra criação
de Seccional da Unafisco

SANTOS/SP
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A associada Geni Moreira, 
de Belo Horizonte/MG, foi ho-
menageada pelo Sindifisco 
Nacional por completar cem 
anos de idade. A Representa-
ção/MG da Unafisco Nacional 
participou da homenagem na 
casa da aposentada, em 30/8.

Representando a DEN do 
sindicato, a diretora Nélia 
Resende (Assuntos de Apo-
sentadoria e Pensões), que é 
também diretora suplente da 
Unafisco, entregou uma salva 
de prata à Geni e cumprimen-
tou-a pelo trabalho realizado 
na RFB e por ter alcançado os 
cem anos de idade, em 2/4, 
com alegria, saúde e lucidez.

Na ocasião, a presidente 
da diretoria da Representa-
ção/MG da Unafisco, Mari-
lena Fernandino, entregou à 
associada um vaso de flores. 
“Ela ficou bastante feliz e gra-
ta pela homenagem”, contou.

Os presentes puderam ouvir 
dos familiares de Geni, a filha, 
o genro e o neto, um pouco so-
bre a história de vida da apo-
sentada. Também esteve pre-
sente o secretário-geral da DS/
Belo Horizonte, Antônio Bianco.

Com informações da DEN

do Sindifisco Nacional.

Associada é 
homenageada 
pelos cem anos 
de vida

BELO HORIZONTE/MG

Cento e dois convidados 
prestigiaram o Jantar de Pos-
se da Diretoria e do Conse-
lho Fiscal da Representação/
PR da Unafisco Nacional, re-
alizado em 1º/9 na churras-
caria Churrascão Colônia, 
em Curitiba/PR.

Pela Diretoria Nacional da 
entidade marcaram presen-
ça Kleber Cabral (presiden-
te); Amilton Lemos (1º vice- 

presidente); e Marco Auré-
lio Baumgarten de Azevedo 
(Coordenação das Repre-
sentações Regionais).

Em nosso site, na respecti-
va área da Representação/
PR, em Representações Re-
gionais, você confere a com-
posição da primeira Diretoria 
e do primeiro Conselho Fiscal 
da entidade na região, elei-
tos para o biênio 2017/2019.

Diretoria e Conselho Fiscal são 
empossados

REPRESENTAÇÃO PARANÁ
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NOTA TÉCNICA Nº 8

Unafisco destaca inconstitucionalidade do adiamento do reajuste 
dos servidores públicos da União

Descumprir acordos é algo corriquei-

ro na vida de inúmeros opressores, 

como a história ensina, assim como 

a desvirtuação de regras em favor dos ami-

gos do rei.

Nessa linha, o governo levanta a bandeira 

da procrastinação quando o assunto é honrar 

o acordo assinado com os servidores públicos 

federais para o pagamento dos devidos rea-

justes, mas concede benefícios 

aos sonegadores que custam 

dezenas de bilhões de reais, com 

as medidas provisórias 783 e 793, 

ambas deste ano, que instituem 

os programas de refinanciamen-

to de dívidas com perdões de 

juros e multas. Somente com a 

primeira MP, “a estimativa é de 

que o custo do programa chegue a mais de 

R$ 220 bilhões, de acordo com o levantamen-

to da Receita Federal e da Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional”, segundo o estudo da 

Unafisco intitulado A inconstitucionalidade do 

adiamento do reajuste dos servidores públicos 

da União já previsto em lei anterior, disponível 

na íntegra em nosso site.

 A justificativa do adiamento, totalmente 

descabida, é a de economizar R$ 9,7 bilhões 

em 2018. Descabida porque, entre outros fato-

res, o “Supremo Tribunal Federal e o Superior 

Tribunal de Justiça julgaram ações em que se 

questionavam a viabilidade e a constitucio-

nalidade de a Administração Pública cortar o 

reajuste dos servidores, após a edição e publi-

cação de lei que autorizou o pagamento do 

benefício. Em ambas as situações os ministros 

julgadores chegaram à conclu-

são de que após a entrada em 

vigor da lei, o reajuste já se tor-

nava parte do patrimônio do 

servidor, ainda que não houves-

se efeito financeiro imediato”, 

conforme o estudo da Unafisco.

 O não cumprimento do re-

ajuste configura a quebra dos 

princípios do direito adquirido, da segurança 

jurídica e da irredutibilidade dos vencimentos. 

Também viola o princípio da proporcionalida-

de, porque não é medida necessária ao “ob-

jetivo pretendido, qual seja, a economia dos 

recursos públicos.” Não faz o menor sentido, 

portanto, o governo abrir mão de preciosos 

recursos, por meio de Refis, e depois jogar no 

colo dos servidores a conta.
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“O não cumprimento 
do reajuste confi-
gura a quebra dos 
princípios do direito 
adquirido, da segu-
rança jurídica e da 
irredutibilidade dos 

vencimentos.”
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Ofertas em 
eletrodomésticos

e eletrônicos

Economize até 
30% em produtos 

Brastemp e Consul

LOJA VIRTUALHOT SITE

ParCEria OfErECE 
PrEçOs EsPECiais*

PlanOs a Partir dE 
r$ 172,43 mEnsais

CARRO ZERO
COBERTURA 
NACIONAL

*Somente na compra pela concessionária Estoril, de Santos/SP
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outros itens

ON-LINE

Versão Negativa

Principal
Secundária

Versão Positiva

Im
a

g
e

n
s 

m
e

ra
m

e
n

te
 il

u
st

ra
ti

va
s taxa dE 

administraçãO 
dE aPEnas 5%

FAÇA SUA ADESÃO
COnsórCiO

dE VEíCulOs



Convênios

Jornalista Responsável: Julio Scarparo (MTB-SP 45.245) – Jornalistas: Bruna Serra (MTB-SP 65.487) 

e Bruno Chagas (MTB-SP 59.596) – Diagramação: Marcelo Rangel – Capa: Núcleo Cinco – 

Tiragem: 11.000 exemplares – Unafisco Nacional: Sede Administrativa – Av. Ipiranga, 1.267, 14º 

andar – Centro – São Paulo/SP – CEP 01039-907 – Tel.: (11) 3228-4766 – | Sede Social – Av. Prestes 

Maia, 748 – Centro – São Paulo/SP – CEP 01031-000 – Tel.: (11) 3229-3374 – 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.

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

*Benefício para quem tem plano 
de saúde Unimed

*Válido somente na agência da Av. 
São Luís, no centro de São Paulo/SP

redução de até 
60% no preço de 
medicamentos*

Viaje com 10%
de desconto

REDE DE
FARMÁCIAS

BRASIL E
EXTERIOR

Pacotes nacionais e 
internacionais com 
8% de desconto*

taxas a partir de 
1,43% ao mês

VIAGEM

CRÉDITO
CONSIGNADO

tarifas 10%
mais baratas

em dois hotéis

BAHIA

Ensino jurídico com 
10% de desconto

PRESENCIAL
E A DISTÂNCIA 




