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EDITORIAL

Em 15 de fevereiro, ao lado das notícias 
que gritam resultados carnavalescos, está o 
artigo intitulado Trabalho Silencioso, do se-
cretário da Receita Federal do Brasil, Jorge 
Rachid, publicado no jornal O Globo.

O artigo é uma tentativa de resposta ao co-
lunista Ascânio Seleme, do mesmo jornal, cujo 
título de 8 de fevereiro foi: “Os cegos que não 
viram o Brasil ser saqueado”. O texto de As-
cânio foi extremamente duro, mas deve servir 
como reflexão para os Auditores Fiscais. O pri-
meiro preço que se paga quando não se dia-
loga com a sociedade é o desconhecimen-
to. A estratégia de comunicação da Receita 
Federal é não se comunicar. Escondido sob o 
manto do sigilo fiscal, o órgão encontrou uma 
forma de fugir do crivo da população, que 
clama cada vez mais por transparência.

Sigilo fiscal diz respeito a dados econômi-
cos dos contribuintes. Mas nada impede a 
Receita Federal de relatar à imprensa e à so-
ciedade os resultados dos seus trabalhos, as 
iniciativas bem-sucedidas, sobretudo nos ca-
sos de repercussão penal, excepcionalizados 
pelo artigo 198 do CTN. Seria muito razoável 
que, na impossibilidade de se alcançar todos 
os ilícitos, a divulgação do trabalho dos Au-
ditores Fiscais buscasse o efeito pedagógico, 
amplificando o rugido do Leão e suas conse-
quências em prol da arrecadação induzida.

Sem dúvida alguma, a atuação dos Au-
ditores Fiscais tem sido fundamental para a 
ampliação das investigações e na obtenção 
de provas nas operações Lava Jato, Calicute, 
Greenfield e outras. É de reconhecimento pú-
blico e dos órgãos envolvidos que grande par-
te do sucesso dessas operações deve-se ao 
trabalho investigativo dos Auditores Fiscais em 
várias frentes, como a área de inteligência, a 
seleção dos contribuintes e a fiscalização.

Mas aqui cabe uma segunda reflexão. 
Não se pode ignorar que, ao longo de muitos 
anos, valores superlativos foram transaciona-
dos por grandes empresas privadas e estatais 
e por políticos de grande envergadura no 
País. Empresas de fachada e operações fictí-
cias de comércio exterior foram usadas para 
movimentações fraudulentas que passaram 
despercebidas aos radares da Receita.

Dados de 2011 a 2016 informam que das 
102.805 RFFP (representação fiscal para fins 
penais), noticiando ao Ministério Público Fe-
deral a ocorrência de crimes, apenas 52 tra-
tavam de casos de lavagem de dinheiro, e 
10 de corrupção. Números irrisórios que de-
monstram o quanto o órgão está afastado do 
combate rotineiro a esses crimes.

Uma das propostas para fortalecer o com-
bate à corrupção e à lavagem de dinheiro 
foi apresentada pela Unafisco Nacional na 
Nota Técnica 07/17, que aborda o tratamen-
to equivocado dado pela Receita Federal às 
chamadas pessoas politicamente expostas 
(PPE). O Brasil é signatário da Convenção das 
Nações Unidas contra a Corrupção, de 2003, 
que vincula o País a recomendações inter-
nacionais. Dentre elas, o dever de exercer 
maior vigilância sobre detentores de cargos 
públicos de relevo, em razão do entendimen-
to de que essas pessoas estão potencialmen-
te mais expostas ao cometimento de crimes 
de corrupção e de lavagem de dinheiro. Esse 
grupo é denominado de pessoas politica-
mente expostas (PPE). No Brasil, a lista inclui 
deputados, senadores, ministros, governado-
res, diretores e presidentes de estatais, altos 
cargos do Judiciário, do Ministério Público e 
do Tribunal de Contas, entre outros.

Entretanto, por opção da alta direção da 
Receita Federal, não existe nenhuma vigilân-
cia diferenciada em relação às PPEs, o que 
explica em parte a cegueira apontada pelo 
colunista de O Globo. Na visão da Unafisco, 
não apenas o tratado internacional, mas 
também a experiência da Lava Jato tornam 
imperativo que haja um rigor diferenciado no 
tocante às PPEs e às pessoas jurídicas a elas 
vinculadas. Um número expressivo de PPEs 
compõe o quadro de investigados e conde-
nados em todas as grandes operações.

Não adianta querer se esconder debaixo 
de um conceito hermético e ultrapassado 
de sigilo fiscal. Caso não haja mudanças de 
fundo na forma de atuação da Receita Fe-
deral, novos casos de corrupção e de lava-
gem de dinheiro voltarão a passar debaixo 
dos nossos narizes, e continuaremos a ser en-
xergados pela população como lenientes ou 
incompetentes.

O preço do silêncio

DIRETORIA
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O ministro relator Alexandre de Mo-
raes, do Supremo Tribunal Federal 
(STF) deferiu, em 7/2, o pedido de 

liminar da Unafisco Nacional para evitar que 

o Tribunal de Contas da União (TCU) deter-

minasse o corte do pagamento do Bônus de 

Eficiência e Produtividade aos aposentados 

e pensionistas. O referido bônus foi instituído 

pela Lei 13.464/2017.

A Unafisco Nacional foi a primeira entida-

de de classe dos Auditores Fiscais a ingres-

sar com mandado de segurança no STF para 

essa finalidade, em 19 de janeiro deste ano, 

ainda durante o recesso forense.

Em agosto de 2017, o TCU determinou o 

corte do pagamento aos aposentados, por 

entender que seria inconstitucional pela não 

incidência da contribuição previdenciária. 

Mas, ao julgar o recurso, reformou a decisão 

com a ressalva de sua atribuição para verifi-

car a validade do pagamento, na análise de 

casos concretos. 

Em razão disso, o TCU começou a noti-

ficar, nos processos 

de registro e homologação de aposentado-

rias e pensões, os interessados para apresen-

tar esclarecimentos a respeito de seus pro-

ventos, diante do recebimento do bônus.

No mês de dezembro de 2017 foram publica-

dos no DOU diversas decisões do TCU, no âmbi-

to da homologação de aposentadorias, deter-

minando o corte do pagamento do bônus de 

aposentados de diversas regiões do País.

Felizmente, com essa liminar, não apenas 

esses Auditores aposentados ficam protegi-

dos, mas o TCU está impedido de afastar o 

pagamento do bônus de todos os aposenta-

dos associados da Unafisco Nacional.

Informamos que, após o ingresso do man-

dado de segurança da Unafisco no STF, 

Sindifisco e Anfip também ajuiza-

ram ações semelhantes e obtive-

ram igualmente liminares para 

seus respectivos filiados.

UNAFISCO OBTÉM LIMINAR PARA IMPEDIR 
CORTE DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS 
E PENSIONISTAS PELO TCU

BÔNUS DE EFICIÊNCIA

Jurídico
Im

a
g

e
m

: D
iv

u
lg

a
ç

ã
o



6

Jurídico

- Março de 2018

A Unafisco Nacional, em julho de 2017, 
contatou os associados com o obje-
tivo de iniciar cumprimento de sen-

tença da GAT para aqueles cuja possibilidade 
de questionamento judicial havia esgotado 
e que, no momento da propositura da ação, 
tinham domicílio no âmbito da competência 
da 10ª Vara Cível da Justiça Federal de São 
Paulo.

Na oportunidade informamos, com base 
no atual provimento (único ato normativo ao 
qual tínhamos acesso no momento) que de-
limita a competência do órgão prolator, que 
as localidades abrangidas eram os seguintes 
municípios: Caieiras, Embu-Guaçu, Francisco 
Morato, Franco da Rocha, Juquitiba, São Lou-
renço da Serra, São Paulo, Taboão da Serra.

Após a divulgação das referidas localida-
des, tivemos conhecimento que ao longo dos 
últimos anos foram sendo instaladas Varas 
Federais nas localidades que até então es-
tavam sob a jurisdição da 10ª Vara Cível da 
Justiça Federal de São Paulo, o que possibili-
taria que o rol de localidades fosse mais am-
plo e, consequentemente, um maior número 

de associados já pudessem fazer a referida 
execução. 

Com supedâneo na Lei de Acesso à Infor-
mação (Lei nº 12.527/2011), obtivemos junto 
da Ouvidoria-Geral do TRF-3 a relação com-
pleta das localidades que à época compre-
endiam a competência da Subseção Judici-
ária de São Paulo em 2007.

Desse modo, além das localidades já an-
teriormente divulgadas, também fazem par-
te do referido rol os seguintes municípios: Ba-
rueri, Carapicuíba, Cotia, Embu, Itapecerica 
da Serra, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora 
do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Ca-
etano do Sul e Vargem Grande Paulista.

Consequentemente, aqueles que eram as-
sociados à época da propositura da ação 
(28/3/2007) e possuíam domicílio em quaisquer 
dos municípios acima relacionados já pode-
rão dar início ao cumprimento de sentença.

Relembramos que fazem jus aos efeitos da 
sentença sobre a GAT aqueles que estavam 
no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal 
ou receberam proventos de aposentadoria 
ou pensão no período de 1º julho de 2004 a 
30 de junho de 2008.

Os honorários aplicáveis serão de 7,5% 
(sete e meio por cento) do valor do benefício, 
e salientamos que, a exemplo de outras enti-
dades, a Unafisco Nacional não cobra valores 
adicionais para formação de fundos a cobrir 
as despesas da ação, e já conta com uma 
equipe conjunta de escritórios de advocacia 
renomados e coordenados para atuar na tra-
mitação em diversos graus de jurisdição.

Em relação aos ativos, aposentados e pen-
sionistas que se associaram após a proposi-
tura da ação, resta pendente o julgamento 
final do RE 612.043, que será aplicado pelo 
TRF-3, se for o caso, à nossa ação da GAT, só 
sendo recomendável — em uma atitude de 
zelo e em respeito à segurança jurídica dos 
associados — o início das execuções após 
decisão final. Continuamos confiantes na 
vitória, em respeito a todas as decisões 
anteriores, desde a primeira instância até 
o STJ, que garantiram a extensão do be-
nefício a todos os associados da Unafisco 
Nacional, presentes e futuros, localizados 
em todo o território nacional.

No julgamento do RE 612.043 fora dis-

Ampliação das localidades para execução imediata
GAT
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cutida a temática relativa à limitação terri-
torial. Contudo, entendemos que este tema 
não seja aplicável a nossa ação, uma vez que 
a Unafisco trata-se de entidade de âmbito 
nacional e a decisão que deliberou acerca 
da existência de repercussão geral somente 
abordou a questão da extensão do direito 
aos associados que se filiaram após a propo-
situra da ação. Porém, por uma questão de 
cautela, estamos procedendo a execução, 
no momento, para os associados domicilia-
dos no âmbito da competência da JF/SP, os 
quais não apresentam condições passíveis 
de questionamentos.

Os associados que, no momento da pro-
positura da ação (28/3/2007), tinham domi-
cílio nas localidades acima mencionadas e 
desejarem dar prosseguimento à tramitação 
da execução desses valores por intermédio 
da Unafisco Nacional — Associação Nacio-
nal dos Auditores Fiscais da Receita Federal 
do Brasil — deverão remeter à entidade os se-
guintes documentos, com a maior brevidade 
possível:

• Cópia do documento de identidade e   
 do CPF;

• Cópia do comprovante de residência;
• Procuração original assinada (modelo 
 disponível na versão on-line desta notí
 cia, em nosso site);

• Termo de autorização original e assinado 
 para a propositura da ação (modelo dis-
 ponível na versão on-line desta notícia, 
 em nosso site);
• Se interdito ou representado por procu-
 ração, encaminhar cópia autenticada 
 do termo de curatela ou procuração por 
 instrumento público, válida. 

Quanto mais rápido o associado encami-
nhar a documentação, mais rápido será pro-
posta a execução, objetivando agilizar o re-
cebimento dos valores.

Os documentos supramencionados deve-
rão ser encaminhados para o seguinte ende-
reço: Avenida Ipiranga, nº 1.267, 14º andar, 
bairro República, São Paulo/SP, CEP 01039-
907, aos cuidados do Departamento Jurídico 
da Unafisco Nacional. 

Caso tenha dúvidas quanto às suas infor-
mações cadastrais, favor contatar diretamen-
te o setor de cadastro da entidade pelo tele-
fone (11) 3228-4766, ramal 119.

Mais informações sobre a execução pode-
rão ser obtidas na seção GAT do nosso site, 
pelo e-mail juridico@unafisconacional.org.br 
ou telefones (11) 3228-4766 e 0800-886-0886 
(exceto ligações de DDD 11 e celular), ramais 
110, 115, 116 e 120.

A Unafisco Nacional encaminhou à Coorde-
nação-Geral de Gestão de Pessoas (Cogep) e 
à Subsecretaria de Gestão Coorporativa (Su-
cor) da Receita Federal ofício no qual solicita 
informações a respeito dos procedimentos a se-
rem adotados pela Administração sobre o pa-
gamento da indenização de fronteira nas férias. 
A entidade teve conhecimento de que o secre-
tário-adjunto da RFB havia emitido orientação 
para que o benefício não fosse pago durante 
esse período.

A Lei 12.855/2013 instituiu a indenização para 
os Auditores Fiscais da RFB, bem como a ocu-
pantes de outras carreiras, em exercício nas 

unidades situadas em localidades estratégicas 
vinculadas à prevenção, controle, fiscalização 
e repressão de delitos transfronteiriços.

No decorrer da tramitação da referida medi-
da no Congresso, ainda como projeto de lei (PL 
4.264/2012), de início foi excluído o recebimento 
da indenização no período de férias. Porém, o 
então relator da proposta considerou a decisão 
injusta, “uma vez que o servidor continua viven-
do no mesmo local durante as férias e sujeito a 
todas as situações ensejadoras da indenização 
em referência”, conforme explica o documen-
to da Unafisco. Veja o ofício na íntegra na ver-
são on-line desta notícia, no site da Unafisco.

Unafisco solicita à RFB esclarecimentos sobre 
pagamento no período de férias

INDENIZAÇÃO DE FRONTEIRA
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Em 18/12/2017, o ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski sus-
pendeu artigos da MP 805/2017, em que o go-
verno adiava o reajuste dos Auditores Fiscais, 
entre outras carreiras, e também aumentava 
a contribuição previdenciária dos servidores 
públicos federais. A liminar concedida por 
Lewandowski atendeu ao pedido realizado 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
5809, ajuizada pelo Psol.

Na liminar, o ministro citou nominalmen-
te a Unafisco Nacional, aceita como amicus 
curiae, e reproduziu entre aspas as manifes-
tações da entidade no tocante às questões 

de fato alegadas pelo governo, com números 
e dados obtidos por meio da Lei de Acesso à 
Informação, que auxiliaram na formação da 
convicção do relator.

Em razão disso, o presidente da Unafisco, 
Kleber Cabral, e o diretor da entidade Mauro 
Silva (Defesa Profissional e Assuntos Técnicos) 
se reuniram em 5/2 com o advogado respon-
sável pela ADI, André Mainone, com objetivo 
de colaborar na atuação junto aos demais mi-
nistros e entrega de memoriais, inclusive com 
novos dados que corroboram a desnecessida-
de da suspensão do reajuste e majoração da 
alíquota da contribuição previdenciária, uma 
vez que o governo e o Congresso concede-
ram benesses tributárias em valores muito su-
periores ao que se pretende economizar sobre 
os ombros dos servidores públicos federais.

Nas palavras de André, a expectativa é 
que a matéria seja levada ao plenário rapi-
damente, tendo em vista a pressão do go-
verno para a derrubada da liminar. O ministro 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 
Dyogo Oliveira, chegou a afirmar em 5/2, du-
rante entrevista à rádio CBN, que confia na 
derrubada da liminar pelo STF e na devolução 
dos valores recebidos pelos servidores.

Ao se defrontarem com os benefícios fis-
cais presentes nos artigos 9º e 10º da Lei Com-
plementar (LC) 160/2017, os Auditores Fiscais 
se viram num impasse. Eles devem considerar 
tais benefícios vigentes apenas quando obe-
decida a condição do inciso II do art. 14 da 
LC 101/2000 ou devem considerá-los válidos 
e vigentes desde a promulgação de lei insti-
tuidora? Essa lei complementar dispõe sobre 
convênio que permite aos Estados e ao Dis-
trito Federal deliberar sobre a remissão dos 
créditos tributários, entre outros pontos, mas 
tem reflexos nos tributos federais nesses arti-
gos mencionados.

Como a situação expõe os Auditores Fiscais 

a risco funcional, por conta de eventual acu-
sação de falta de diligência quanto à arreca-
dação de tributos, a Unafisco Nacional enviou 
em 3/1 ofício ao secretário da RFB, Jorge Ra-
chid, questionando a posição da Receita Fe-
deral em relação ao tema. Nesse primeiro mo-
mento, a entidade indagou o secretário sobre 
o impacto da LC 160/2017 na arrecadação 
tributária. A entidade também questionou no 
ofício se tal LC estaria em conformidade com 
a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000). 
A solicitação da Unafisco amparou-se na Lei 
de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011).

A resposta veio pelo Centro de Estudos Tri-
butários e Aduaneiros (Cetad)/Coordenação 

Unafisco se reúne com advogado responsável pela 
ADI 5809, do Psol

MP 805/2017

Benefícios devem obedecer a Lei de Responsabilidade 
Fiscal

LC 160/2017
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de Estudos Econômico-Tributários e Aduaneiros 
(Coest), em 26/1. O documento ressaltou que 
os benefícios fiscais dos artigos 9º e 10º da LC 
160/2017 não estão incluídos no Projeto de Lei 
Orçamentária Anual (PLOA) de 2018. Se não 
estão incluídos, não cumprem o inciso I do art. 
14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Res-
ta, portanto, para não haver violação direta 
da LRF, a validade do benefício amparada no 
inciso II do art. 14, segundo a qual a renúncia 
de receita deve “estar acompanhada de me-
didas de compensação, no período mencio-
nado no caput, por meio do aumento de re-
ceita, proveniente da elevação de alíquotas, 
ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição” (inciso II do 
artigo 14). Ou seja, conforme a LRF, os benefí-
cios só estarão em vigor quando tais condições 

forem satisfeitas e é de conhecimento público 
que não foram.

A Unafisco enfatizou essa conclusão em 
novo ofício, de 30/1, enviado ao secretário, 
no qual foi solicitado que o órgão se manifeste 
oficialmente sobre a questão, pois as autorida-
des fiscais associadas à Unafisco Nacional es-
tão diante de uma razoável dúvida, justamen-
te porque não houve ainda nenhuma manifes-
tação explícita do órgão sobre o tema, sem 
falar que há uma compreensão generalizada 
nos meios empresariais e contábeis de que os 
benefícios estão válidos e vigentes.

Orientação. Por cautela, a Unafisco reco-
menda que os Auditores Fiscais, que tiverem 
que acatar ou não a vigência de tais benefí-
cios, solicitem parecer da Cosit.

O diretor de Assuntos Jurídicos da Unafis-
co, Luiz Benedito, participou do programa 
Debate Democrático, da TV Câmara de Ma-
rília, para discutir o tema da reforma da Previ-
dência. O programa, que foi exibido em 25/1, 
contou ainda com a presença do vereador 
da cidade, José Queiroz (PSDB).

Para Luiz Benedito, antes de cortar bene-
fícios é preciso “fechar os ralos que estão 
levando o dinheiro que deveria estar finan-
ciando a Previdência Social.”

Benedito disse que os dados da Organiza-
ção para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico não servem para o governo em-
basar a expectativa de vida proposta na refor-
ma, porque se referem a uma realidade bem 
diferente da brasileira. “É uma discussão que 
está sendo mal feita, os números estão sendo 
torturados para deporem a favor da reforma.”

O diretor da Unafisco também destacou 
que há um rompimento das regras de tran-
sição já estabelecidas na proposta da refor-
ma, pois quem ingressou no serviço público 
antes das EC 41 e 47, por exemplo, já está em 
uma regra de transição.

Ainda sobre o tema da transição, o verea-
dor José Queiroz endossou as palavras de Luiz 
Benedito, reforçando que “a regra de transi-
ção do servidor público deveria ser igual à 
da iniciativa privada. Há aí, sim, uma injusti-
ça. Esse ponto específico da reforma sou ab-
solutamente contrário.” Assista ao vídeo na 
íntegra na versão on-line desta notícia, no 
site da Unafisco.

Em debate, diretor da Unafisco faz críticas à reforma 
previdenciária

TV CÂMARA DE MARÍLIA/SP
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A Unafisco Nacional, em conjunto com 
DS Campinas/Jundiaí, DS São Paulo e 
DS Santos do Sindifisco Nacional, pro-

moveu o seminário Reforma da Previdência: 
Mitos e Verdades, na capital paulista (6/2) e 
em Campinas, no interior de São Paulo (8/2). 
O presidente da Unafisco, Kleber Cabral, foi 
palestrante em ambos os eventos. 

Em São Paulo/SP o seminário ocorreu no Ho-
tel Excelsior. Além da palestra de Kleber, houve 
também explanações da vice-presidente da 
Comissão Especial de Direito Previdenciário da 
OAB, Thais Riedel; e da integrante da Comissão 
de Entidades Fechadas/RJ do Instituto Brasileiro 
de Atuária, Marília Castro.

Na ocasião, o presidente da Unafisco fez 
diversas críticas à proposta e aos argumentos 
do governo para justificar a necessidade de 
uma reforma previdenciária. 

Kleber destacou, entre outros pontos, que 
o governo “não faz a lição de casa” no que 
diz respeito, por exemplo, à cobrança dos 
grandes devedores, ao combate à sonega-
ção e ao fim da extinção da punibilidade dos 
crimes tributários. Segundo ele, estima-se que 
apenas a sonegação é responsável por esco-
ar pelos ralos mais de R$ 500 bilhões por ano.

Pela Diretoria Nacional da Unafisco com-
pareceram Massumi Takeishi (Finanças e 
Contabilidade), Maria Aparecida Gerolamo 
(adjunta de Finanças e Contabilidade) e José 
Ricardo Pinto (Administração). 

Já em Campinas/SP o seminário foi re-
alizado na Câmara Municipal da cidade, 
com a presença de mais de cem convida-
dos. Os palestrantes foram Kleber Cabral 
e a representante do Instituto Brasileiro de 
Atuária, Marília Castro.

Entre os equívocos da proposta da refor-
ma da Previdência, o presidente da Unafisco 
enfatizou que o critério de déficit ou supe-
rávit não serve como parâmetro para ava-
liar a sustentabilidade de um sistema previ-
denciário. Ele apresentou o estudo Mercer, 
que sugere a denominada Avaliação Tridi-
mensional: conformidade social, viabilidade 

financeira do sistema e eficiência das leis exis-
tentes no sistema, tanto em relação à arreca-
dação e fiscalização das contribuições quanto 
à concessão dos benefícios (normatividade).

Foi criticada, entre outros pontos da pro-
posta, a adoção da idade mínima (65 anos) 
a partir do parâmetro da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Económi-
co, sem levar em conta que a expectativa 
de vida média nesses países é bem superior 
a dos brasileiros, bem como as regras para a 
concessão de pensão por morte e sua inacu-
mulabilidade com a aposentadoria. 

Prestigiaram o seminário o deputado fede-
ral Major Olímpio (SD/SP); e os vereadores de 
Campinas Carlão do PT e Cidão Santos (Pros), 
entre outros convidados.

Também esteve presente equipe do jornal 
RF News, da emissora Rede Família (grupo 
Record), que entrevistou Kleber Cabral. Na 
manhã seguinte (9/2), o presidente da Una-
fisco participou do programa O Direito Nosso 
de Cada Dia, da Rádio Brasil Campinas (AM 
1270). Você confere as entrevistas na versão 
dessas notícias, no site da Unafisco. 

Os seminários integraram um ciclo de três 
debates. O primeiro ocorreu em Santos/SP, no 
dia 1º/2. A iniciativa contou ainda com apoio 
das delegacias sindicais de Cumbica, Gran-
de ABC, Guarulhos, Limeira, Piracicaba e So-
rocaba.

Em seminários, Unafisco aponta equívocos da reforma 
da Previdência

CAPITAL PAULISTA E CAMPINAS/SP
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A Unafisco apresentou fortes argu-

mentos contra a aprovação da 

reforma da Previdência, duran-

te audiência pública em 6/2, no âmbito da 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa (CDH) do Senado Federal, para 

discutir o relatório final da Comissão Parla-

mentar de Inquérito da Previdência Social 

(CPIPREV).

Entre os dados mais chocantes apresenta-

dos pelo diretor de Defesa Profissional e As-

suntos Técnicos da Unafisco Nacional, Mauro 

Silva, que representou a entidade na ocasião, 

estão os que saíram do relatório oficial da RFB, 

de 29 de dezembro de 2017. Segundo o do-

cumento, nos últimos anos foram concedidos, 

por meio de Refis, R$ 171 bilhões de benefícios 

fiscais. “E, para o futuro, serão quase R$ 250 

bilhões. Ou seja, a conta recai sobre a grande 

massa dos trabalhadores urbanos, rurais e so-

bre o servidor público”, afirmou.

E por mais que o alerta seja acionado e 

ouvido em todos os ambientes do Planalto, 

os recursos continuam a passar entre os de-

dos do governo. Não vai longe. A CPIPREV 

apresentou seu relatório final em outubro do 

ano passado. De lá para cá, o diretor Mauro 

informa que, somente nesse período, R$ 43 

EM AUDIÊNCIA SOBRE RELATÓRIO DA CPIPREV, 
UNAFISCO ESCANCARA DEFICIÊNCIAS E INJUSTIÇAS 
DA REFORMA PREVIDENCIÁRIA

SENADO
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bilhões foram retirados da Seguridade Social 

e da Previdência Social.

Os números apresentados contra a neces-

sidade da reforma são inquestionáveis. A Lei 

13.606/18 (lei do agronegócio) instituiu o Refis 

para o segmento e, ao mesmo tempo, redu-

ziu a alíquota da contribuição previdenciá-

ria. Segundo tabela oficial da RFB, com essa 

lei serão retirados da Previdência, em 2018, 

R$ 12,06 bilhões. Em 2019, haverá a perda de 

R$ 6,6 bilhões e, em 2020, mais R$ 7 bilhões 

irão para o ralo, sem falar da sangria que 

continua no decorrer dos anos. No caso do 

setor petrolífero, os benefícios fiscais somam 

R$ 17 bilhões em 2018 e R$ 7 bi-

lhões em 2019.

A LC 160/2017 segue a mes-

ma linha de desperdício de 

arrecadação tributária. Essa 

lei complementar dispõe so-

bre convênio que permite aos 

Estados e ao Distrito Federal 

deliberar sobre a remissão dos 

créditos tributários, entre ou-

tros pontos. Segundo o diretor 

Mauro, serão R$ 4 bilhões por ano retirados 

da Previdência por meio de benefícios re-

lacionados ao CSLL e Pis/Cofins. Em apenas 

três anos, os benefícios de IRPJ e CSLL somam 

R$ 19,81 bilhões.

Mais argumentos contra a injusta reforma 

previdenciária? Então vamos lá, agora na es-

fera do RPPS. Mauro lembra que foram co-

metidos erros e omissões legislativos, no pas-

sado, que comprometeram o sistema pre-

videnciário. No fundo, em última instância, 

tratou-se de escolhas feitas pelo Estado brasi-

leiro na época. Na Constituição de 1988, por 

exemplo, admitiram-se como estatutários os 

celetistas que contribuíam pelo teto do INSS. 

“Isso trouxe uma massa de despesa para o 

RPPS por opção legislativa. Foram quase 250 

mil servidores que, de 1992 a 1994, entraram 

sempre contribuindo pelo teto do INSS e aca-

baram se aposentando pelo seu valor má-

ximo por opção constitucional.” Além disso, 

segundo Mauro, até 1998, era possível vir da 

iniciativa privada, trabalhar dois anos no ser-

viço público, e se aposentar com a integrali-

dade, o que é insustentável.

Inadmissível é justificar todos esses erros le-

gislativos e apresentar a conta para o servi-

dor. Esses erros nada têm a ver com Previdên-

cia Social. “São despesas administrativas do 

Estado”, disse o diretor.

Se, por um lado, a Unafisco 

apresentou números verda-

deiros e fidedignos, o governo 

passou vergonha na tentativa 

de traçar uma análise atuarial 

para saber como ficaria o sis-

tema previdenciário no futuro. 

Por exemplo, o estudo con-

siderou a reposição de 100% 

dos servidores, com as mesmas 

características funcionais, financeiras e pes-

soais. No entanto, desde 2013, com a imple-

mentação do Funpresp, não há ingresso de 

novos servidores contribuindo pela totalida-

de de sua remuneração. Ou seja, conforme 

o TCU já atestou, o estudo não fornece con-

clusão a respeito da sustentabilidade e do 

equilíbrio previdenciário do RPPS. Esta é uma 

verdade que nenhum animador de auditório 

pode mudar, por mais carisma que tenha.

Além da Unafisco Nacional, outras entida-

des também participaram deste debate pú-

blico. Assista na íntegra à apresentação do 

diretor Mauro Silva na versão on-line desta 

notícia, no site da Unafisco.

A CPIPREV apresentou 
seu relatório final em 
outubro do ano pas-
sado. De lá para cá, 
R$ 43 bilhões foram 

retirados da Seguridade 
Social e da Previdência 

Social
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Você e todos os cidadãos brasileiros estão 

convidados a participar da consulta pública 

promovida pelo Senado a respeito destes dois 

projetos de lei da Unafisco Nacional, que fo-

ram endossados pela Comissão Parlamentar 

de Inquérito da Previdência: o PLS 423/2017 e 

o PLS 425/2017. O primeiro prevê cadeia para 

o sonegador, com penas equiparadas às do 

crime de corrupção (2 a 12 anos), havendo 

redução da pena com o pagamento, e não 

mais a extinção da punibili-

dade com o pagamento (ou 

mero parcelamento) das dí-

vidas tributárias. E o segundo 

altera o Código Tributário Na-

cional para estabelecer nor-

mas gerais sobre programas 

especiais de regularização 

tributária, fixando restrições 

para os futuros programas 

(Refis).

A sua participação é mui-

to importante, porque quanto 

mais votos favoráveis os pro-

jetos receberem, mais forte 

será a repercussão entre os 

senadores.

Portanto, divulgue essa ini-

ciativa o máximo que puder, 

porque a consulta permane-

cerá ativa no site do Senado 

somente enquanto os proje-

tos de lei estiverem em tramitação. Ou seja, 

acabou a tramitação, acabou a consulta. A 

página de votação do Senado contém bo-

tões para o compartilhamento da votação 

por meio das redes sociais (vamos usar o Fa-

cebook!), além de mais informações sobre 

cada um dos projetos. Não perca tempo! É 

um grande momento para demonstrarmos 

união em prol da valorização da Classe e 

pelo desenvolvimento do Brasil.

Como votar

No site do Senado Federal 

(www12.senado.leg.br), cli-

que na seção e-Cidadania, 

que se encontra na barra 

superior: é o primeiro item 

da direita para a esquerda. 

Depois, vá para Opine sobre 

projetos de lei. No campo de 

busca desta seção, digite o 

número do projeto, que se 

encontra no primeiro pará-

grafo desta notícia. Só uma 

observação: digite o ano do 

projeto sem abreviá-lo. Após 

clicar no projeto, será preci-

so se cadastrar no site do Se-

nado, caso ainda não o te-

nha feito. Então clique SIM e 

pronto. Você terá registrado 

o seu apoio à proposta.

Participe da consulta pública do Senado Federal 
sobre dois projetos de lei da Unafisco

VOTAÇÃO ON-LINE
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Produtos direto 
da fábrica

tarifas com
10% de desconto

LOJA VIRTUAL SÃO PAULO/SP

até 10% de 
redução no valor 
da mensalidade 

dos cursos

ENSINO JURÍDICO

desconto de 5%
em automóvel
zero-quilômetro

VANTAGEM
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bolsas, malas 
e acessórios de 

viagem 10% mais 
baratos

HOT SITE

desconto de 
até 15% na 

contratação

AUTO E
RESIDENCIAL
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desconto de até 
10% nos serviços 

AGÊNCIA DE VIAGEM

abatimento de 
20% nas diárias 
do resort

UNA/BA

desconto de 30% 
nos aparelhos 

auditivos

BEM-ESTAR

check-up com 
15% de desconto

CAPITAL PAULISTA

diárias com
preços especiais

CURITIBA/PR

até 15% de 
abatimento na 

hospedagem

ÁGUAS DE LINDÓIA/SP




