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Painel

4 - Janeiro de 2018

EDITORIAL

Nada melhor do que começar o ano colo-

cando em relevo um grande exemplo de va-

lorização da Classe. O Auditor Fiscal da Recei-

ta Federal do Brasil Renato Thiago de Souza 

realizou um trabalho primoroso contra a sone-

gação, por meio de representação fiscal para 

fins penais, que levou a Procuradoria-Geral da 

República (PGR) a apresentar ao Supremo Tri-

bunal Federal (STF), em 11/12, denúncia con-

tra o deputado federal Andrés Sanchez (PT/

SP) por crime tributário.

Segundo a denúncia, provas indicam que 

Andrés e parentes dele criaram a empresa 

Orion, cujo faturamento declarado no ano- 

calendário de 2005 foi de R$ 1.748.469,00, cor-

respondente a somente cerca de 4% das re-

ceitas apuradas na fiscalização.

Conforme análise destacada na represen-

tação fiscal, “a partir das informações pres-

tadas trimestralmente pelas instituições finan-

ceiras à Receita Federal acerca da apuração 

da CPMF, foi constatada grande incompati-

bilidade entre receita anual auferida e a mo-

vimentação bancária, que importou em mais 

de R$ 30 milhões.”

Segundo a PGR, o ocultamento de opera-

ções financeiras teria causado prejuízos aos 

cofres públicos na ordem de R$ 8,5 milhões, 

em 2005. Além da repercussão penal, a PGR 

requereu a devolução desse montante à 

União, entre outras medidas.

Tal atuação não deixa dúvidas sobre a im-

portância do Auditor Fiscal da Receita Federal 

em favor do Estado e de toda a sociedade. 

Que neste ano de 2018, os Auditores Fiscais te-

nham muita sabedoria e saúde no serviço por 

um Brasil melhor, com menos corrupção e mui-

ta esperança para todos os brasileiros.

Mais um grande exemplo da atuação do Auditor 
Fiscal em favor do Estado e de toda a sociedade

DIRETORIA

Seis mil reais de desconto em automóvel da Honda
Seis mil reais foi o desconto 

obtido pelo associado Cláudio 

Roberto Dornelles Macedo na 

compra de automóvel Honda, 

por meio da parceria entre a 

Unafisco Nacional e a monta-

dora de veículos. 

O Auditor Fiscal aposenta-

do, de Porto Alegre/RS, optou 

pelo modelo HR-V Touring, 

que é o SUV “mais completo 

da Honda e um dos melhores 

do mercado”, destacou. 

De acordo com o associado, 

esse convênio mantido pela en-

tidade e o atendimento ofere-

cido por uma concessionária 

da marca, localizada na capi-

tal gaúcha, foram fundamen-

tais para a escolha do veículo.Fo
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Destaque

5- Janeiro de 2018

As entidades vinculadas ao Fórum 
Nacional Permanente de Carreiras 
Típicas de Estado (Fonacate) par-

ticiparam no dia 13/12, em Brasília, de um 
grande ato conjunto contra a reforma da 
Previdência, no Salão Verde da Câmara dos 
Deputados.

Durante o ato, o presidente da Unafisco 
Nacional, Kleber Cabral, afirmou que há um 
descaso do governo para combater a sone-
gação e, ao mesmo tempo, uma vontade 
“insaciável de ampliar as renúncias fiscais 
e de perdoar dívidas tributárias de determi-
nados grupos e empresas. Nenhum governo 
tem legitimidade para retirar direitos sociais 
dos trabalhadores sem antes ter feito sua li-
ção de casa.”

Ainda durante o ato, as entidades desta-
caram que o governo vem promovendo uma 
campanha difamatória contra os servidores 
públicos, tratados como bodes expiatórios 
para justificar a reforma da Previdência com 
um infundado argumento de combate a pri-

vilégios. Em resposta a este ataque, os repre-
sentantes dos servidores deixaram clara uma 
mensagem aos parlamentares: se depender 
deles, os que se posicionarem a favor da re-
forma não se reelegerão nas eleições de 2018.

Também participaram do ato conjunto os 
presidentes da DEN do Sindifisco Nacional, 
Cláudio Damasceno, e do Fonacate, Rudinei 
Marques, entre outros.

Em ato conjunto, entidades do Fonacate
lutam contra reforma da Previdência

CÂMARA DOS DEPUTADOS
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Jurídico

- Janeiro de 2018

V itória! Duas notícias extraordinárias 
para toda a Classe. A primeira é 
que, 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 carreiras, e também au-
mentava a contribuição previdenciária dos 
servidores públicos. A liminar concedida por 
Lewandowski atende ao pedido realizado na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
5809 ajuizada pelo Psol.

A segunda grande notícia é que a Unafis-
co Nacional foi aceita como amicus curiae na 
mencionada ADI. No total, nove entidades fi-
zeram o mesmo pedido. Mas somente três obti-
veram êxito: a Unafisco Nacional, a DEN do Sin-
difisco Nacional e a Associação Nacional dos 
Delegados de Polícia Federal (ADPF). Ficaram 
de fora, portanto, seis entidades, o que mostra 
a relevância que o STF enxergou na participa-
ção da Unafisco Nacional no processo.

Na liminar, o ministro citou nominalmente 
a Unafisco ao afirmar que “vale  registrar  a  
contundente  iniquidade  das  medidas abri-
gadas  na  MP  aqui  contestada,  que  fazem  
com  que  os  servidores públicos  arquem  
indevidamente  com  as  consequências  de  
uma  série  de verdadeiras  prebendas  fiscais,  
que  beneficiaram  setores  privilegiados  da 
economia, conforme sugere a petição de 
ingresso na ação, como amicus curiae, da 
Unafisco Nacional, entidade representativa 
da classe dos Auditores Fiscais da Receita Fe-
deral do Brasil, na qual se lê o que segue:

‘Durante 2017, foram editadas ao menos 
três Medidas Provisórias que criaram bene-
fícios fiscais e, se analisadas com minúcia, 
conclui-se que em nada contribuíram para o 
aumento na arrecadação, 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 Regula-

rização Tributária Rural), criado pela Medida 
Provisória 793/2017, o Governo estimou uma 
renúncia de mais de R$ 1 bilhão, entre os anos 
de 2018 a 2020, apenas com o parcelamen-
to. 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 Espe-
cial de Regularização Tributária), instituído 
pela Medida Provisória 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 con-
vertido em lei, o custo do programa a poderá 
atingir mais de R$ 220 bilhões, de acordo com 
o levantamento da Receita Federal e da Pro-
curadoria-Geral da Fazenda Nacional anexos. 
Há, ainda, uma terceira Medida Provisória, a 
MP 795/2017, que trata de benefícios tributários 
na exploração de petróleo e gás natural. De 
acordo com a exposição de motivos da referi-
da MP, a renúncia de receita para os anos de 
2018 e 2020, passa dos R$ 31 bilhões. […]

As três medidas provisórias citadas acima 
custarão aos cofres públicos cerca de R$ 
256 bilhões.’”

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

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

VITÓRIA
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Jurídico

- Janeiro de 2018

A Unafisco Nacional informa os associa-
dos que, em cumprimento ao aprovado na 
Assembleia-Geral Extraordinária realizada em 
4/12, propôs ação coletiva com objetivo de 
afastar a disposição contida no artigo 4º da 
MP 805/17, o qual estabelece que os Audito-
res Fiscais da RFB terão seu direito aos efeitos 
financeiros/remuneratórios previstos no anexo 
IV da Lei 10.910/2004 postergados para exer-
cícios subsequentes.

Na prática, a medida provisória em ques-
tão estabeleceu que os reajustes salariais 
decorrentes da MP 765/16, convertida na Lei 
13.464/17, previstos para janeiro/2018 somen-
te terão eficácia em janeiro/2019 (e assim 
sucessivamente quanto aos demais reajustes 
financeiros já previstos), ou seja, a MP 805/17 
estabelece que os associados não terão di-
reito a qualquer reajuste neste ano, o que 
afronta literalmente princípios constitucionais 
como o da irredutibilidade de vencimentos.

Lembramos que a MP 765/16 foi editada 
em razão do acordo salarial celebrado com 
o Sindifisco Nacional, o qual foi amplamente 
descumprido com a edição da MP 805/17.

O governo alegou que, à época da realiza-
ção das negociações que redundaram nos re-
ajustes constantes das referidas leis, a estimati-
va para inflação medida pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) atingia 
valores sempre acima de 5% no acumulado do 
ano, sendo que atualmente este índice de pre-

ços acumulou alta em torno de 3% nos últimos 
doze meses. Cabe ressaltar que, ao contrário 
do afirmado, os reajustes acordados decorrem 
de recomposição parcial da inflação passada, 
e não futura. No período de 2010 a 2016, os as-
sociados tiveram reajustes: em 2011 e 2012 de 
ZERO por cento, seguidos de 3 parcelas anuais 
de 5% (2013, 2014 e 2015), e novamente ZERO 
por cento em 2016. Ou seja: um total de 15% 
em 6 anos. Isso em um período com inflação 
de 58,26% (IPCA, de 2010 a 2016).

Alega ainda o governo que há situação de 
forte restrição fiscal na economia brasileira e 
suas consequências, dentre as quais se destaca 
a redução do valor de arrecadação das recei-
tas públicas, e que isso justificaria a suspensão 
do reajuste para 2018. Entretanto, o mesmo go-
verno que ora alega redução de arrecadação 
não se eximiu de tomar diversas medidas que 
anistiaram devedores do Fisco, de forma geral 
e também setorizada, mesmo contrariando as 
recomendações dos órgãos técnicos envolvi-
dos, Receita Federal do Brasil e Procuradoria da 
Fazenda Nacional, que alertaram para o efeito 
de perda da arrecadação. Os valores envolvi-
dos com as anistias são dezenas de vezes su-
periores ao que se pretende economizar com 
a suspensão do reajuste definida na MP 805/17.

Por fim, ressaltamos que formulamos pe-
dido de tutela de urgência, a fim de que os 
associados possam se valer do reajuste em ja-
neiro/2018, pedido este não apreciado até o 
fechamento deste boletim.  

No cenário construído pela MP, “os servi-
dores atingidos iniciarão o ano de 2018 rece-
bendo menos do que percebiam no anterior, 
inviabilizando qualquer planejamento orça-
mentário familiar previamente estabelecido”, 
conforme explicado por Lewandowski.

Mas essa intencionalidade caiu feito cas-
telo de cartas. Os efeitos nocivos dessa me-
dida provisória 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 ado-

tar medidas provisórias, também é fato que 
a ele não é dado fazer tudo com tais instru-
mentos. À toda a evidência, não lhe é possí-
vel desconstituir direitos adquiridos.”

Não pode passar sem registro é que os da-
dos apresentados pela Unafisco ajudaram o 
ministro relator a formar seu convencimento 
no momento de conceder a liminar, o que 
ele próprio deixou claro ao citar os argumen-
tos da entidade em aspas por mais de uma 
página em sua decisão. 

Unafisco propõe ação coletiva para resguardar
direito ao reajuste nos termos da MP 765/16

MP 805/17
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A Unafisco Nacional in-
forma os associados que, 
em cumprimento ao quanto 
aprovado na Assembleia- 
Geral Extraordinária realiza-
da em 4/12, propôs ação co-
letiva objetivando afastar a 
disposição contida no artigo 
37º da MP 805/17, o qual es-
tabelece majoração da alí-
quota previdenciária (de 11% 
para 14%) a partir de 1º de fe-
vereiro de 2018, em desfavor 
dos associados.

A medida provisória em 
questão estabelece um in-
constitucional sistema de 
progressividade no tocante 
ao recolhimento previdenci-
ário dos servidores ativos, nos 
seguintes moldes: 

• I - onze por cento sobre 
a parcela da base de contri-
buição cujo valor seja igual 
ou inferior ao limite máximo 
estabelecido para os benefí-
cios do Regime Geral de Pre-
vidência Social - RGPS; e

• II - quatorze por cento 
sobre a parcela da base de 
contribuição que supere o 
limite máximo estabelecido 
para os benefícios do RGPS.

A alíquota prevista no inci-
so II acima não se aplica ao 
associado que estiver ingres-
sado no serviço público até a 
data de criação do Funpresp 
(4/2/2013) e que opte por 
aderir ao regime de previdên-
cia complementar em ques-
tão ou que tenha ingressado 
no serviço público a partir da 
criação do Funpresp. 

A MP 805/17 ainda esta-

beleceu que os servidores 
aposentados e respectivos 
pensionistas também serão 
prejudicados com a majo-
ração da alíquota previden-
ciária, passando também a 
contribuir, a partir de 1º de 
fevereiro de 2018, com 14%, 
incidente sobre o valor da 
parcela dos proventos de 
aposentadoria e de pensão 
que supere o limite máximo 
estabelecido para os benefí-
cios do RGPS. 

Para justificar a majoração 
da alíquota previdenciária, 
alega o governo que o resul-
tado atuarial do Regime Pró-
prio de Previdência Social da 
União (RPPS/União) apresenta 
déficit crescente demandan-
do a adoção de medidas 
imediatas para a contensão 
deste crescimento. A Una-
fisco Nacional tem apresen-
tado inúmeros estudos que 
comprovam ser falaciosa a 
argumentação do governo.  

Além disso, a majoração 
da alíquota previdenciária 
está eivada de ilegalidades 
e inconstitucionalidades, tais 
como violação ao princípio 
do não confisco e ausência 
de autorização constitucio-
nal para instituição de alí-
quota previdenciária pro-
gressiva.  

Formulamos pedido de tu-
tela de urgência, a fim de que 
os associados possam se valer 
do direito em questão mes-
mo no curso da ação, pedido 
este não apreciado até o fe-
chamento deste boletim.  

Unafisco Nacional ingressa com 
ação coletiva para impedir aumento
da alíquota previdenciária

MP 805/17

TCU rejeita 
embargos de 
declaração e 
inaugura novo 
processo

BÔNUS DE EFICIÊNCIA

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) rejeitou, duran-
te sessão plenária em 6/12, 
os embargos de declara-
ção opostos pelo Ministério 
Público de Contas contra a 
decisão do relator ministro 
Benjamin Zymler, que não co-
nheceu a representação da 
Secretaria de Fiscalização de 
Pessoal (Sefip/TCU), processo 
nº 021.009/2017-1, e determi-
nou seu arquivamento.

Contudo, os ministros Benja-
min Zymler e Augusto Sherman 
entenderam pela abertura de 
novo processo e propuseram 
uma auditoria para a verifica-
ção dos ativos e aposentados 
que recebem o bônus sem a 
contribuição previdenciária. 
O relator sugeriu que a audito-
ria tratasse inicialmente do re-
cebimento pelos inativos, que 
já tiveram o ato de aposenta-
doria homologado.

A sugestão causa perple-
xidade, pois até manifesta-
ção anterior, o TCU verifica-
ria os casos concretos por 
ocasião de homologação 
da aposentadoria, e não ca-
sos já homologados.

Até o fechamento deste 
boletim, a Unafisco aguarda-
va a publicação do acórdão 
para definição das ações a 
serem tomadas em defesa 
de seus associados.
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A Unafisco Nacional informa os associados 
que, em cumprimento ao aprovado na As-
sembleia-Geral Extraordinária realizada em 
19/9/2017, 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 vigentes que autorizem a 
concessão de progressão ou promoção fun-
cional para os servidores da Carreira Tributá-
ria e Aduaneira da Receita Federal até a edi-
ção de decreto que as regulamente.

A MP 765/16, posteriormente convertida na 
Lei 13.464/17, prevê a regulamentação, por 
meio de ato do Poder Executivo Federal, de 
critérios e procedimentos para o desenvolvi-
mento no cargo de Auditor Fiscal da RFB. 

Entretanto, em razão de não ter sido ain-

da editada a regulamentação prevista na MP 
765/16, permanece vigente e aplicável a re-
gulamentação anterior prevista no decreto nº 
84.669/1980, de modo que a Unafisco postula 
na ação coletiva a aplicação do referido de-
creto para que ocorram as progressões. 

Diversos associados foram prejudicados 
pela ausência de progressão que deveria 
ter ocorrido em setembro de 2017, de modo 
que referida situação 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 pedi-
do de tutela de urgência, a fim de que os as-
sociados possam se valer desse direito mesmo 
no curso da ação, pedido este não aprecia-
do até o fechamento deste boletim.

Nota Técnica do Mpog: Unafisco propõe
ação pela aplicação do decreto 84.669/80

PROGRESSÕES FUNCIONAIS 

Em cumprimento ao aprovado durante As-
sembleia-Geral Extraordinária, realizada em 
15/8/2017, a Unafisco Nacional propôs ação co-
letiva objetivando determinar o restabelecimen-
to do pagamento do adicional noturno e por 
serviço extraordinário em favor dos associados.

O artigo 75 da Lei 8.112/90 estabelece que 
os servidores que trabalharem no período 
compreendido entre 22 (vinte e duas) horas 
de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte 
terão o valor-hora acrescido de 25% (vinte e 
cinco por cento), computando-se cada hora 
como cinquenta e dois minutos e trinta segun-
dos. O artigo 73 da Lei 8.112/90 estabelece 
que o serviço extraordinário será remunerado 
com acréscimo de 50% (cinquenta por cen-
to) em relação à hora normal de trabalho. No 
regime de plantão de 24hx72h, as 7 horas tra-
balhadas entre as 22h e 5h do dia seguinte 
são consideradas 8 horas, gerando o direito a 
1h extra por plantão.

Em julho/2008, foi alterada a forma de re-

muneração dos Auditores Fiscais da RFB para 
a remuneração por subsídio, de modo que a 
Administração, de acordo com o previsto na 
Lei 11.890/08, suprimiu o pagamento do refe-
rido direito por ser considerado incompatível 
com o subsídio. 

Com a edição da MP 765/16, os Auditores 
Fiscais da RFB deixaram de receber subsídio 
e voltaram a receber o vencimento básico, 
nos termos da Lei 8.112/90, não havendo mais, 
portanto, a referida incompatibilidade. 

Ocorre que a Administração não está ob-
servando, desde janeiro/2017, o pagamento 
do adicional noturno e horas extras, motivo 
pelo qual a Unafisco propôs a ação judicial 
para resguardar o direito dos associados ao 
pagamento dos referidos valores. 

Ressaltamos que formulamos pedido de tu-
tela de urgência, a fim de que os associados 
possam se valer desse direito mesmo no curso 
da ação, pedido este não apreciado até o 
fechamento deste boletim.  

Unafisco Nacional propõe ação coletiva
ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS
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A Unafisco Nacional informa os asso-
ciados que proporá ações judiciais 
objetivando garantir o pagamento 

do adicional de periculosidade aos associa-
dos. A primeira ação proposta abrange os as-
sociados lotados no Aeroporto Internacional 
de São Paulo — Guarulhos.

O artigo 12 da Lei 8.270/91 estabelece o pa-
gamento do adicional de periculosidade no 
percentual de 10%. Em julho/2008, foi alterada 
a forma de remuneração dos Auditores Fiscais 
da RFB para a remuneração por subsídio, de 
modo que a Administração, de acordo com 
o previsto na Lei 11.890/08, suprimiu o paga-
mento do referido direito por ser considerado 
incompatível com o subsídio.

Com a edição da MP 765/16, os Auditores 
Fiscais da RFB deixaram de receber subsídio e 
voltaram a receber o vencimento básico, nos 
termos da Lei 8.112/90, não havendo mais, por-
tanto, a referida incompatibilidade.

A Administração Pública, além de não efe-
tuar o adimplemento do adicional em questão 
desde a edição da MP 765/16, editou portarias 
criando dificuldades para que os associados 
pudessem receber o adicional de periculosi-
dade e outros direitos. Inicialmente, a Portaria 
RFB 173/2017, de 14/2/2017, centralizou a com-
petência para a concessão no secretário da 
Receita Federal.

Assim, o secretário da RFB criou regra que 
contrariou o próprio Regimento Interno da RFB 
(Portaria do ministro da Fazenda), hierarquica-
mente superior, discriminando de forma expres-
sa os Auditores Fiscais dos demais servidores. 
Como consequência dessa concentração de 
competência, não houve nenhuma concessão 
de adicional de periculosidade em todo o País.

Posteriormente foi revogada pela Portaria 
RFB 3124, de 3/11/2017, que trouxe novos empe-
cilhos à concessão, ao arrepio redobrado da 
Lei, vinculando-a, conforme art. 2º, à:

I - declaração de existência de créditos or-
çamentários emitida pela Unidade Pagadora 
(UPAG);

II - declaração do titular da unidade quanto 
à necessidade do serviço que justifique a re-
alização da atividade insalubre, perigosa ou 
penosa; e

III - ratificação, pelo Superintendente Regio-
nal da Receita Federal do Brasil, pelo Correge-
dor ou pelo Coordenador-Geral, conforme o 
caso, da declaração a que se refere o inciso II.

A Unafisco Nacional planejou inicialmente 
entrar com uma ação coletiva nacional, mas 
muitos locais ainda não providenciaram seus 
laudos técnicos. Assim, serão propostas ações 
judiciais específicas para as localidades que já 
tenham elaborado laudo. Temos conhecimen-
to de que existem laudos nas seguintes unida-
des: Aeroporto Internacional de Salvador/BA, 
Aeroporto Internacional Tancredo Neves — 
Confins/MG, Aeroporto Internacional de Vira-
copos — Campinas/SP, Alfândega da Receita 
Federal em São Paulo, Aeroporto Internacional 
de Natal e Portos de Natal, Areia Branca, Gui-
maré e Porto da Ilha — RN, Aeroporto Interna-
cional dos Guararapes, Central dos Correios e 
Porto de Suape — PE.

Para os locais em que ainda não existe lau-
do, estamos avaliando propor uma ação ju-
dicial geral objetivando que a Administração 
Pública seja compelida a providenciar os lau-
dos técnicos e consequente pagamento do 
adicional legalmente previsto.

No caso específico da primeira ação judicial 
proposta pela entidade, o laudo de periculosi-
dade abrange toda a Alfândega do Aeroporto 
Internacional de São Paulo/Guarulhos. A porta-
ria de lotação demonstra quais servidores estão 
efetivamente lotados na área abrangida pela 
Alfândega, sendo absurdo vincular um direito 
estabelecido em Lei à declaração de existência 
de créditos orçamentários daquela UPAG. Essa é 
uma questão a ser resolvida pela Administração 
da RFB, mas que jamais poderia privar os Audito-
res Fiscais do recebimento de adicional previsto 
em Lei, uma vez que não há nenhuma dúvida 
de que estão submetidos às condições de peri-
culosidade demonstradas no laudo pericial.

Na ação judicial em questão, postulamos o 
pagamento dos adicionais desde março/2017 
(data da emissão do laudo). Por fim, ressalta-
mos que foi formulado pedido de tutela de ur-
gência, a fim de que os associados possam se 
valer do direito em questão mesmo no curso 
da ação, pedido este não apreciado até o fe-
chamento deste boletim.

Unafisco Nacional propõe ações judiciais
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
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O Congresso Nacional provocará 
uma das maiores sangrias dos co-
fres públicos da história republi-

cana do Brasil. A Medida Provisória 795/17, 
aprovada na Câmara dos Deputados na ma-
drugada de 6/12 e enviada para apreciação 
do Senado na mesma data, perdoa as em-
presas petrolíferas de multas e impostos não 
recolhidos ao Fisco. A Unafisco alerta que o 
valor total das autuações, hoje em torno de 
R$ 40 bilhões, pode virar pó, privando os co-
fres públicos de recursos importantes para o 
equilíbrio fiscal. 

A Unafisco observa que a MP 795 coroa a 
articulação bem-sucedida da indústria pe-
trolífera, que vem desde 2009 praticando um 
planejamento tributário abusivo conhecido 
como “90x10”, em que 90% das receitas são 
enviadas ao exterior (para empresas off shore 
ligadas à prestadora de serviço no Brasil) com 
alíquota zero de Imposto de Renda, como foi 
demonstrado em representação dos Auditores 
Fiscais da 7ª Região Fiscal ao Ministério Públi-
co Federal. A representação demonstra que 
as empresas do setor, após terem no campo 
tributário suas tentativas frustradas, perdendo 
seus recursos até no Carf, recorreram ao lo-
bby na esfera política, aprovando um artigo 
“jabuti” na MP 651 (art. 106 da Lei 13.043/14), 
que legalizou tais práticas. Exemplo disso, que 
consta da denúncia dos Auditores Fiscais, é o 
caso de simulação fraudulenta com o plane-
jamento “90x10” do caso do Grupo Schahin, 
autuado pela Receita Federal e famoso por 
ter revelado o modus operandi de grupos in-
vestigados pela Lava Jato.

A MP 651 consta da lista de compras da 
Odebrecht, segundo acordos de delação. O 
relator é um dos senadores de destaque da 

atual base governista. O artigo 106, surgido 
no meio de um texto legal que tratava de 
outro tema, permite o planejamento “85x15”, 
autoriza a bipartição dos contratos entre em-
presas vinculadas, de forma que 85% das re-
ceitas podem ser remetidas a empresas off 
shore no exterior com alíquota zero.

Não consta do artigo 106 a hipótese de 
plataformas submersíveis, caso concreto dos 
contratos da Sete Brasil com a Petrobras. Uma 
emenda (nº 64) é apresentada em outra me-
dida provisória (MP 661), por aquele mesmo 
senador, com objetivo de incluir no artigo 106 
essas plataformas. O relator rejeita a emenda, 
sob o argumento de que era “jabuti” — estra-
nha ao tema. O problema é resolvido com a 
Instrução Normativa RFB 1.662/2016, que ino-
va em relação ao artigo 106 da Lei 13.043/14, 
estendendo o benefício fiscal para os casos 
de plataformas submersíveis. A IN RFB 1.662 é 
uma repetição do artigo 106, acrescido da 
expressão “...e plataformas submersíveis”, 
acolhendo a emenda do senador governista 
rejeitada na MP 661.

É sabido que os benefícios fiscais só po-
dem ser concedidos por lei específica, e de-
vem ser interpretados de forma literal, para 
evitar a inserção de artigos sem a devida dis-
cussão legislativa, bem como o uso de ana-
logias para extensão indevida de benefícios 
tributários. São regras do Código Tributário 
Nacional, que já completou 50 anos.

A Unafisco vê com preocupação sinais de 
que setores da cúpula da Receita Federal mos-
trem concordância com esse esforço para 
“derrubar” autos de infração constituídos 
pela área de fiscalização do próprio órgão. 
Como explicar uma instrução normativa que 
inova em relação à Lei, trazendo o mesmo 

MP 795 consolida, com efeito retroativo, 
planejamentos criminosos e simulações
como no caso Schahin, alerta Unafisco

SANGRIA DOS COFRES PÚBLICOS
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texto da Emenda 64 do senador governista, 
estendendo um benefício fiscal relacionado 
a um planejamento abusivo que a própria 
fiscalização do órgão vem combatendo? 
Como explicar que a Receita Federal se posi-
cione a favor do artigo 3º da MP 795/17, que 
anulará autuações que somam R$ 40 bilhões?

Em manifestação emitida pelo centro de 
estudos (Cetad) da RFB a respeito da MP 795, 
em setembro de 2017, foi informada remissão 
de R$ 11 bilhões como decorrência do efei-
to retroativo dado pelo artigo 3º, valor este 
adotado pelo relator, deputado federal Júlio 
Lopes. Em reportagem publicada pela revis-
ta Veja, em 17/11/2017, a Unafisco informou 
tratar-se de R$ 40 bilhões em jogo. Após essa 
matéria, em nota emitida dia 30/11/2017, a 
RFB descreve o planejamento 90x10 e informa 
(fl. 11, 2º parágrafo):

“A Receita Federal passou a contestar esse 
tipo de contrato e a autuar as empresas. 
Acumularam-se autos de infração da ordem 
de R$ 38 bilhões.”

Por que tal informação não constava da 
manifestação anterior enviada à Comissão 
Mista da MP 795? Essa omissão levou a erro 
vários parlamentares e o próprio relator, não 
havendo mais tempo hábil para apresenta-
ção de emendas com vistas a afastar do tex-
to o artigo 3º.

Outra informação omitida é o desfecho 
das autuações. Dos 9 autos de infração julga-
dos pelo Carf, 8 foram mantidos, inclusive em 
julgamentos posteriores ao artigo 106 da Lei 
13.043/14. Ou seja: trata-se de assunto prati-
camente pacificado em favor da Fazenda. 
Por isso, causa perplexidade a justificativa 
trazida pela Nota da RFB de que a regra do 
artigo 106 seria aplicada retroativamente:

“... a possibilidade de a Receita Federal 
obter sucesso na cobrança dos autos de in-
fração já lavrados se reduz drasticamente. 

Isso porque, frente à nova norma, o juiz terá 
grande probabilidade de retroagir a regra 
para beneficiar o contribuinte.”

A Nota da RFB parece crer que os juízes 
não conheçam o princípio tempus regit ac-
tum, o qual estabelece que a lei a ser apli-
cada é aquela vigente à época dos fatos. 
No campo tributário, não há dúvida sobre 
isso. Se houver redução de uma alíquota ou 
a concessão de isenção para determinado 
fato gerador, isso vale dali para frente, e não 
dá direito aos contribuintes de receberem de 
volta o que foi pago de acordo com a regra 
anterior. A chamada retroatividade benigna 
é exceção prevista apenas no campo penal, 
inclusive na legislação tributária penal. Por-
tanto, não há justificativa plausível para esta-
belecer efeito retroativo às regras do malfa-
dado artigo 106, derrubando os trabalhos de 
quase uma década dos Auditores da fiscali-
zação da 7ª RF.

A RFB deveria atuar como um órgão técni-
co, de Estado, cuja expertise é a tributação, 
sendo sua obrigação posicionar-se sobre os 
vícios decorrentes do processo legislativo, 
sobretudo quando se trata de proposta de 
iniciativa do Executivo, e jamais como um ór-
gão cartorial de políticas de governo.

O presidente da Unafisco, Kleber Cabral, 
reforça que a aprovação da referida MP 795 
legaliza, com efeito retroativo, um plane-
jamento tributário abusivo que vem sendo 
combatido pelos Auditores da fiscalização 
da 7ª RF há anos, que passou a permitir o en-
vio de 85% das receitas de exploração do pe-
tróleo para o exterior com alíquota zero, em 
benefício de um segmento altamente lucrati-
vo da economia. Essa medida jogará no lixo 
anos de esforço da fiscalização no combate 
à sangria dos cofres públicos. “Como conci-
liar essa anistia setorizada com o discurso de 
ajuste fiscal e equilíbrio das contas públicas?”
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Na Festa de Confraternização de Fim 
de Ano da Unafisco Nacional em 
Brasília, dia 29/11/2017, no Espaço da 

Corte, o senador Paulo Paim (PT/RS) disse que 
“estamos vendo propaganda contra o servi-
dor público e isso é um desrespeito à nação”, 
referindo-se à campanha do governo sobre a 
reforma da Previdência.

Segundo Paim, “o Brasil passa por um dos 
momentos mais difíceis de sua história. Nunca 
se perdeu tantos direitos sociais. E ainda que-
rem que paguemos [a contribuição previden-
ciária] a vida toda para não ter direito nenhum. 
Vamos barrar a reforma da Previdência!”

Como afirmou o 1º secretário da Unafisco, 
Luiz Bomtempo, os mais de 300 convidados 
fizeram o encontro ser um grande momento 
social e político, o que contribui imensamen-
te para o alcance dos objetivos da Classe. De 
acordo com o secretário-geral Eduardo Morei-
ra tal representatividade dá força às iniciativas 
da entidade, pois coloca em movimento as 
engrenagens necessárias: “a nossa atuação 
tem sido ainda mais assídua no Congresso, te-
mos realizado uma autêntica luta em defesa 
dos Auditores Fiscais da RFB.”

Essa atuação da Unafisco só confirma que 
ela “é uma importante entidade que repre-
senta os Auditores Fiscais”, disse o chefe da As-
sessoria de Comunicação Institucional da RFB, 
Pedro Mansur. 

Para o superintendente da RFB na 1ª RF, José 
Oleskovicz, “a Unafisco representa os interesses 
da categoria e possui uma relação institucio-

nal muito importante com a Receita, inclusive 
contribuindo com estudos que dão subsídios 
para toda a sociedade.”

Os estudos elaborados pela Unafisco são 
compartilhados, inclusive, com outras entida-
des. O presidente do Fonacate, Rudinei Mar-
ques, destacou que “a Unafisco é uma enti-
dade parceira de primeira hora, pois sempre 
contribui com importantes sugestões, apre-
sentando relevantes debates, como sobre a 
Lei da Repatriação.”

E por falar em repercussão das atividades 
da Unafisco, a divulgação desta festa agitou 
o nome da entidade em Brasília, sobretudo 
entre os Auditores Fiscais, conforme relato do 
representante da Unafisco na região, José Rai-
mundo Melo e Leite. A também representante, 
Maria Aparecida Silva, afirmou que a confra-
ternização despertou mesmo o interesse de 
muitos para se filiar à Unafisco. 

E assim amplia-se o processo de “fortaleci-
mento da Unafisco para que ela tenha muito 
mais condições para enfrentar situações ad-
versas”, disse o diretor de Defesa Profissional e 
Assuntos Técnicos, Mauro Silva.

Ao se dirigir aos associados presentes, o 
presidente Kleber Cabral ressaltou que “vo-
cês são a razão de tudo isso, o que dá senti-
do a cada uma das coisas que a Unafisco se 
propõe a fazer (...), nesses momentos de con-
fraternização, preservamos elos de amizade, 
unidade e objetivo comum.” Kleber ainda 
agradeceu a presença de jornalistas e repre-
sentantes de entidades.

Senador Paulo Paim diz que 'propaganda contra 
servidor público é desrespeito à nação'

FESTA DA UNAFISCO EM BRASÍLIA
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Provavelmente foi a maior 
Festa de Confraternização de 
Fim de Ano especialmente re-
alizada para Auditores Fiscais 
da RFB e familiares. O evento, 
uma parceria entre Unafisco 
Nacional e Delegacia Sindi-
cal de São Paulo do Sindifisco 
Nacional (DS/SP), ocorreu em 
8/12 no Círculo Militar de São 
Paulo, com a presença de 860 
convidados.

Dois deputados federais 
marcaram presença no even-
to. Em sua fala, o parlamentar 
Gilberto Nascimento (PSC/SP) 
afirmou que “a Unafisco Na-
cional é um dos grupos mais 
bem organizados, consegue 
obter pleitos importantes, re-
presenta uma carreira que 
contribui muito para o País.”

Nascimento se colocou 
contra as regras de transição 
da reforma da Previdência 
que não atendem os servido-
res públicos, “pois colegas vão 
sofrer, os que estão prestes a 
se aposentar.” Gilberto Nasci-
mento compartilhou que es-
taria com o relator da reforma 
da Previdência, deputado Ar-
thur Maia (PPS/BA), para tratar 

dessas questões. Outro ponto 
abordado por Nascimento foi 
a necessidade de avançar a 
questão do pagamento do 
bônus de eficiência instituído 
pela Lei 13.464/17, que imple-
mentou o reajuste salarial da 
categoria.

O tema da reforma da 
Previdência também fez par-
te do discurso do deputado 
Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP). 
“Lutamos para que a reforma 
da Previdência não seja apro-
vada, e também somos con-
tra essa história de haver Refis 
para tudo a fim de aprovar a 
reforma com propagandas 
falaciosas. Nós sabemos da 
luta de todos vocês e a ex-
pectativa é que teremos um 
grande ano de 2018.”

Segundo o presidente da 
Unafisco, Kleber Cabral, os 
associados “são o que dá 
sentido para a Unafisco fazer 
o que faz. Por isso, é importan-
te que “recuperemos as nos-
sas forças em cuidar uns dos 
outros, para preservarmos a 
nossa unidade e sermos vito-
riosos em todas as batalhas 
que vêm pela frente.”

Auditores celebram conquistas e
se renovam para superar desafios

FESTA FIM DE ANO SP

Perto de cem convidados 
participaram da Confraterni-
zação de Fim de Ano 2017 da 
Representação/MA da Una-
fisco, no Restaurante Leblon 
do Hotel Brisamar, em São 
Luís, no dia 1º/12. Pela Una-
fisco Nacional marcou pre-
sença o diretor José Ricardo 
Alves Pinto (Administração).

Além de música, no en-
contro teve poesias reci-
tadas por dois associados. 
Sérgio Guará levou aos pre-
sentes uma mensagem de 
esperança com o texto Isto 
é Natal, escrito por ele. Já 
Djalma Almeida apresentou 
uma poesia em homenagem 
a São Luís, de autoria do po-
eta brasileiro Gonçalves Dias, 
que é natural do Maranhão.

Ao usar a palavra, o dire-
tor José Ricardo desejou “um 
excelente Natal e que o Ano 
Novo venha repleto de realiza-
ções para toda a categoria.”

Também participaram os 
representantes da Unafisco na 
região, Maria Benedita Jansen 
e Reinaldo Brito; e os apoiado-
res locais da entidade, Carlos 
Eduardo França, Elmar Nas-
cimento e Marcílio Campêlo, 
entre outros convidados.

Música e
poesia na 
confraternização 
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