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EDITORIAL

Criou um grande mal-estar, entre os Audi-
tores Fiscais, o evento Novidades envolven-
do a cobrança do crédito tributário federal, 
organizado pela Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional (PGFN), no dia 16 de março, 
na FGV/Direito em São Paulo. O objetivo foi 
abordar as recentes alterações introduzidas 
pela Lei nº 13.606/18, cuja regulamentação 
se encontra na Portaria PGFN 33/2018.

Quem assistir às explanações verá uma su-
cessão de ataques contra as atribuições da 
Receita Federal, no melhor estilo tribunal de 
Nuremberg. Pior ainda. Nenhum Auditor Fis-
cal foi convidado a estar presente no evento.

O coordenador-geral de Estratégia de Re-
cuperação de Créditos da PGFN, Daniel de 
Saboia, disse que “a grande mensagem que 
foi passada é que a Receita vai ter que me-
ditar bastante nos seus procedimentos inter-
nos, vai ter que rever também, por bem ou 
por mal, e efetivamente tentar ter uma atua-
ção um pouco diferente do que vem acon-
tecendo hoje.”

As deselegantes palavras de Daniel, que 
enquadraram a Receita Federal num “por 
bem ou por mal”, foram elogiadas pela pro-
curadora da Fazenda Nacional, Juliana Fur-
tado Costa Araújo, no momento em que ela 
declarava “os pilares” da Portaria 33. “Elogio 
muito o Daniel porque ele foi realmente cora-
joso em estabelecer a possibilidade de que 
haja uma apuração administrativa, se esse 
crédito demora a ser encaminhado para ins-
crição.” A Portaria da PGFN estabelece um 
prazo para envio dos débitos para inscrição 
na Dívida Ativa da União, a ser cumprido 
pela RFB, sob pena de responsabilidade fun-
cional, quando sabidamente existe Portaria 

da RFB que estabelece prazo diverso.

A procuradora regional da Fazenda Na-
cional, Catherine Baccaro, afirmou que a 
Portaria PGFN 33 foi publicada devido à fa-
lência da política da boa vizinhança. Em tom 
jocoso, a respeito da relação entre Receita 
Federal e PGFN, ela disse: “a gente tentou, 
muito [risos geral], muito, a gente tentou mes-
mo, todos esses anos, com a política da boa 
vizinhança (...). A gente ainda vai conseguir 
um modelo ideal, mas a gente sempre tenta.”

O show de horrores chegou ao ápice na 
fala do juiz federal Paulo Cesar Conrado, que 
teceu comentários de reprovação ao Carf: 
“um órgão que deveria funcionar como filtro, 
mas que tenta, através de poucas vozes ali 
dentro, sobreviver numa espécie de tsunami 
que afoga a todos”. Em seguida, o juiz passou 
completamente da crítica razoável e ofen-
deu de forma absurda os Auditores Fiscais da 
Receita Federal: “então vejam, sem filtro, sem 
um filtro que funcione, a autoridade consti-
tuidora equivocada, fundada talvez num de-
sejo ardente de arrecadar por arrecadar, ou 
de receber vantagens que não são comentá-
veis aqui, atua indevidamente.”

Não se chega a esse grau de deboche da 
noite para o dia. Enquanto a PGFN articula 
eventos por todo o País para propagandear 
o que chama de Nova Cobrança Administra-
tiva, a Receita Federal do Brasil permanece 
silente. Deve ser mais um caso de “trabalho 
silencioso”.

Quem sabe um chacoalhão desses tira al-
guns do estado de torpor e prostração em 
que se encontram, e haja alguma reação 
institucional.

Portaria PGFN 33/2018: Receita Federal é 
vilipendiada em evento da Procuradoria

DIRETORIA
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O presidente da Unafisco Nacional 
Kleber Cabral foi um dos convida-
dos a falar na audiência pública 

A Carga Tributária, com foco no imposto de 
renda, organizada pela Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa do Sena-
do Federal (CDH). O evento ocorreu no Ane-
xo II, Ala Senador Nilo Coelho, Plenário nº 6, 
do Senado Federal, no dia 9 de março.

Assim que iniciou sua explanação, Kleber 
foi enfático. Disse que a carga tributária bra-
sileira pode ser alta, mas é alta principalmen-
te para os que pagam impostos, “porque 
há pessoas e empresas que pouco ou nada 
pagam.” Mais do que dimensionar a carga 
tributária, importa saber sobre os ombros de 
quem ela pesa.

Para começar a responder esta pergunta, 

Kleber comparou o perfil da carga tributária 
sobre rendas e lucros do Brasil com o dos pa-
íses da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). A mé-
dia dos países da OCDE é 12% do PIB. No Bra-
sil, 5,9%. Olhando assim, nota-se que o Brasil 
tem uma tributação baixa da renda.

“Por outro lado, em relação à tributação 
sobre o consumo, o Brasil só perde para a 
Hungria. O Brasil tem uma alta tributação so-
bre o consumo, responsável por uma carga 
tributária distribuída aos mais pobres. Aque-
les que ganham até dois salários mínimos têm 
uma carga tributária perto de 50%.”

Na teoria, há dois princípios que devem ser 
levados em conta, quando se fala em tribu-
tação de renda das pessoas físicas. São eles 
a capacidade contributiva (em que pessoas 

POR JUSTIÇA NA DISTRIBUIÇÃO DA CARGA 
TRIBUTÁRIA, KLEBER CABRAL DEFENDE 
INTEGRAÇÃO IRPF-IRPJ

AUDIÊNCIA NO SENADO
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com mesmo nível de renda devem pagar o 
mesmo tributo) e a progressividade (quem 
ganha mais paga mais progressivamente). 
“Infelizmente, no Brasil, esses dois princípios 
são solenemente violados e ignorados. Isso 
porque a gente tem uma série de regimes sim-
plificados, uma série de renúncias fiscais, uma 
desorganização no sistema tributário que são 
responsáveis por essa distorção: o que deve-
ria ser progressivo acaba sendo regressivo.”

Veja como dados da Receita Federal re-
ferentes ao montante das declarações do IR 
exercício 2017 confirmam isso. Para quem ga-
nha até dez salários mínimos, apenas 13,5% 
do rendimento total é isento. No entanto, à 
medida que se aumenta a renda, nota-se 
que a participação dos rendimentos isen-
tos se amplia vergonhosamente: para quem 
ganha mais de 160 salários mínimos, a parte 
isenta chega a 67%, em média.

De ponta-cabeça. Com tantas teorias e cál-
culos, como é possível encontrarmos tudo as-
sim de ponta-cabeça? É justamente neste mo-
mento que o presidente da Unafisco introduz, 
em sua fala, a Lei nº 9.249/95, artigo 10, que tra-
ta da isenção total na distribuição de lucros e 
dividendos da PJ aos sócios e acionistas.

“Temos dentro dos regimes simplificados, 
no que se refere à tributação sobre a renda, 
lucros e ganhos de capital, o lucro presumido 
[1,6% a 32% sobre a receita bruta da PJ], sobre 
o qual incide IR e CSLL. Mas, se a atividade real 
daquela PJ tiver uma margem de lucro supe-
rior, ela pode registrar um lucro contábil maior 
do que aquele lucro presumido, que foi sub-
metido à tributação, e pode distribuir isso aos 
sócios livremente. Então não se paga nem na 
PJ, nem na pessoa física. Quer dizer, um instru-
mento que foi criado com uma aparência de 
evitar a bitributação econômica, na verdade 
serve, em muitos casos, para garantir uma du-
pla não tributação. Essa distorção ocorre no 
lucro presumido e também no Simples.”

Então veio a onda da pejotização, que 
aproveita a Lei nº 11.196/05, artigo 129: “Para 
fins fiscais e previdenciários, a prestação de 
serviços intelectuais, inclusive os de nature-
za científica, artística ou cultural, em caráter 

personalíssimo ou não, com ou sem a desig-
nação de quaisquer obrigações a sócios ou 
empregados da sociedade prestadora de 
serviços, quando por esta realizada, se sujei-
ta tão-somente à legislação aplicável às pes-
soas jurídicas.”

Aí legalizou-se uma série de empresas (que 
na verdade são empregados) para obterem 
vantagem tributária. “A pejotização desorga-
niza o mercado empresarial e de trabalho, 
desvirtua os contratos de trabalho e promove 
a desoneração da folha, com reflexos nega-
tivos para o equilíbrio da seguridade social”, 
disse Kleber, entre outros pontos, ressaltando 
ainda que os principais problemas decorren-
tes dessas distorções causam “a erosão das 
bases tributárias, uma não progressividade 
efetiva e falta de isonomia na tributação da 
atividade econômica.”

Proposta da Unafisco. Segundo Kleber Ca-
bral, a proposta da Unafisco para enfrentar tais 
distorções é que ocorra uma integração entre 
IRPF e IRPJ. Na reforma tributária feita nos EUA, 
a tributação sobre o lucro das empresas caiu 
de 35% para 21%. Tal queda gerou, no mun-
do todo, uma concorrência fiscal entre países, 
dentro do ambiente globalizado de competi-
ção por investimento e tecnologia.

“No Brasil, embora a alíquota de PJ, so-
mando IR com CSLL, seja de 34% e ela apa-
rente ser uma alíquota alta comparando com 
o resto do mundo, o fato é que a distribuição 
de lucros, momento em que o dinheiro che-
ga à mão do acionista, ela é integralmente 
isenta. E não é assim nos EUA, não é assim no 
resto do mundo. Somente o Brasil, nas econo-
mias relevantes, isenta integralmente a distri-
buição de lucros. Na integração, o imposto 
pago pela empresa pode ser deduzido (total 
ou parcialmente) do imposto a ser pago pelo 
sócio/acionista.”

Desse modo, seria possível alcançar os lu-
cros distribuídos aos sócios, que não foram tri-
butados na PJ. Haveria, portanto, mais justiça 
na distribuição da carga tributária.

 Assista à íntegra da explanação do presidente 
Kleber no canal da Unafisco Nacional no YouTube.
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A Unafisco Nacional in-
forma os associados que 
foram deferidos os pedi-
dos de tutela de urgên-
cia em três ações judiciais 
coletivas que objetivam o 
pagamento do adicional 
de periculosidade aos as-
sociados, de modo que foi 
determinado que a União 
conclua os processos ad-
ministrativos relativos ao 
pedido de pagamento do 
referido adicional em até 
30 dias, contados da inti-
mação da União de cada 
concessão de tutela.

As localidades bene-
ficiadas até o momento 
com a concessão da tu-
tela são: Aeroporto Inter-
nacional de Viracopos – 
Campinas/SP, Aeroporto 
Bacacheri – Curitiba/PR e 
Alfândega da Receita Fe-
deral no Porto do Rio de 
Janeiro.

O alvo principal dos pe-
didos de tutela de urgên-
cia formulados pela enti-
dade foi a determinação 
imediata do pagamento 
do adicional de periculo-
sidade ou, ao menos, que 
os magistrados determi-
nassem a conclusão de 
cada processo administra-

tivo no prazo de 30 dias, o 

que acabou sendo deferi-

do em cada uma das três 

ações judiciais supramen-

cionadas.

O pedido de conclusão 

do processo administrativo 

em até 30 dias foi formula-

do com amparo no artigo 

49 da Lei nº 9.784/99, que 

preceitua o respeito aos 

princípios da eficiência, 

da moralidade e da razo-

abilidade.

Art. 49. Concluída a ins-

trução de processo admi-

nistrativo, a Administração 

tem o prazo de até trinta 

dias para decidir, salvo 

prorrogação por igual pe-

ríodo expressamente moti-

vada.

Informamos também 

que, em relação as de-

mais ações judicias sobre 

o tema em curso, algumas 

delas ainda não tiverem 

seus pedidos apreciados, 

já em outros casos, em pri-

meira instância, os pedi-

dos foram indeferidos, de 

modo que a entidade está 

interpondo os recursos ca-

bíveis para que a conces-

são da tutela de urgência 

se dê em grau recursal.

Ante o elevado número de 
questionamentos recebidos pelo 
Departamento Jurídico da Una-
fisco Nacional recentemente, in-
formamos que a tutela provisória 
deferida pelo Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região (TRF-3) na 
ação referente ao “corte de pon-
to” foi concedida sem qualquer 
limitação de prazo, permanecen-
do vigente e eficaz.

Tivemos conhecimento, inclusi-
ve, de que o coordenador-geral de 
Gestão de Pessoas da Receita Fe-
deral do Brasil, em manifestação re-
cente, afirmou estar ciente de que 
a tutela concedida em favor da 
Unafisco permanece vigente.

Com a concessão da tutela 
provisória, a União permanece 
impedida de proceder quaisquer 
descontos sobre a remuneração 
relativa aos dias de adesão dos 
associados da entidade à gre-
ve, bem como suspender todo e 
qualquer efeito funcional decor-
rente do registro de faltas relativo 
ao referido período. 

Informamos que tanto no mo-
mento da concessão da tutela pro-
visória, quanto no julgamento do 
mérito do agravo de instrumento 
não foram feitas quaisquer limita-
ções da extensão dos efeitos da de-
cisão, seja quanto à territorialidade, 
seja quanto à data de filiação.

Nessa ação judicial, a Unafis-
co Nacional sustenta que a gre-
ve em questão é decorrente da 
ilícita conduta do Poder Público 
que descumpriu o acordo salarial 
no início do ano de 2016 firmado 
com o Sindifisco Nacional.

Unafisco Nacional obtém 
antecipação de tutela em
três ações judiciais

Liminar permanece 
vigente

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CORTE DE PONTO
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Difícil embarcar no Regime de Previ-
dência Complementar (RPC) sem 
mais informações. Há um emara-

nhado de variáveis na hora de fazer as con-
tas do benefício que emperram qualquer 
projeção, como o risco de uma futura refor-
ma da Previdência, e de haver aumento na 
alíquota de contribuição de aposentadoria, 
entre outros aspectos. 

Desde 2013, com a criação do Funpresp- 
Exe, os novos servidores estão submetidos ao 
RPC, com incidência de contribuição previ-
denciária limitada ao teto do Regime Geral. 
Conforme a Lei 13.328/2016, os servidores que 
entraram no serviço público até 2013 podem 
migrar do RPPS para o RPC até 29 de julho 
deste ano. Aos que fizerem a migração, é fa-
cultada a adesão ao Funpresp-Exe, que é a 
Fundação de Previdência Complementar do 
Servidor Público Federal do Poder Executivo, 
havendo, nesse caso, a contribuição patro-
nal no mesmo montante da contribuição do 
servidor. Mas lembre-se: depois que migrou, 
não tem volta.

Como a Unafisco tem recebido inúmeras 
dúvidas de seus associados sobre o tema, a 
entidade solicitou parecer do renomado ju-
rista e ex-ministro do Superior Tribunal de Jus-
tiça, Gilson Dipp, a fim de elucidar as princi-
pais questões. Perguntamos sobre a proteção 
jurídica em torno do benefício especial (BE), 
sobretudo levando em conta a posição do 
STF sobre o assunto. Também pedimos avalia-
ção dos critérios de cálculo para se chegar 
ao BE. Sobre este benefício especial, que se 
apresenta como um chamariz para a migra-
ção, ainda indagamos a respeito da nature-
za jurídica dele, se há incidência de contri-

buição previdenciária, entre outros pontos.

Abaixo, uma das perguntas feitas pela 
Unafisco com a resposta do renomado jurista 
na sequência. 

“Considerando que o servidor que faz a 
opção abre mão de direitos e que os sites 
que mostram projeções do BE trazem adver-
tência quanto à precariedade do cálculo ali 
informado, não deve o valor do BE constar 
explicitamente no termo de opção sob pena 
de haver uma mácula da livre expressão 
da vontade que a opção deve repre-
sentar? Em caso positivo, que 
medidas judiciais ou admi-
nistrativas de urgência 
podem ser tomadas 
para que a adminis-
tração pública cum-
pra tal exigência?”

Resposta

“Sendo o valor 
do benefício de-
terminado ou 
determinável 
no momento 
da migração, 
consoante o 
r a c i o c í n i o 
acima de-
senvolvido, 
caberá à 
Adminis t ra-
ção Pública 
expressar, de 
forma trans-
parente, tan-
to o cálculo 
do benefício, 

Com parecer de jurista renomado, Unafisco cobra 
informações da Segep/MPDG e Cosit/RFB

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
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como o valor dele resultante, fazendo tudo 

constar no termo de migração fornecido ao 

servidor.

Isso porque, ao optar pelo regime novo o 

servidor tem o direito de conhecer a plenitu-

de das normas aplicáveis e, especialmente, a 

expressão dos valores em moeda corrente no 

tempo da opção (ou em expressão facilmen-

te conversível em moeda), até porque na for-

ma em que foi redigido, o texto legal dos §§1° 

a 3° do art. 3° da Lei 12.618/2012 permite essa 

operação aritmética, sendo que todos os ele-

mentos necessários são conhecidos 

individualmente. Assim, caso o ter-

mo de opção não possua demons-

trações claras e precisas quanto 

ao valor do benefício especial, 

pode o servidor pleitear peran-

te a Administração a inclusão 

deste como consectário lógico 

da disposição legal, tal qual 

compreendida e interpreta-

da acima” (destaque nosso).

Assim que a Unafisco rece-

beu o parecer do jurista, a enti-

dade enviou o documento ao se-

cretário de Gestão de Pessoas do 

Ministério do Planejamento, Desen-

volvimento e Gestão, Augus-

to Akira Chiba, a 

fim de conseguir 

os devidos es-

clarecimentos, 

porque é da 

compe-

tência dessa secretaria a criação e aperfei-

çoamento de políticas relativas à previdência 

própria e complementar, benefícios e auxí-

lios do servidor (artigo 24, I, “h”, do Decreto 

9.035/2017). 

Nessa consulta ao secretário, a entidade 

fez dois pedidos. Primeiro é que “faça cons-

tar expressamente, nos termos de opção das 

migrações a serem assinadas, após a data 

do presente requerimento, o valor calculado 

do benefício especial.” O segundo foi para 

serem "retificados, no prazo de até 30 dias, 

todos os termos de opção já assinados, para 

fazer constar expressamente o valor do bene-

fício especial.” Além disso, a entidade enviou 

ofício ao secretário Chiba com mais quatro 

perguntas, todas sobre os meandros da mi-

gração para o RPC.

Da mesma forma, a Unafisco Nacional 

também enviará o parecer jurídico para o 

coordenador-geral de Tributação (Cosit) da 

RFB, Fernando Mombelli, na busca de escla-

recimentos. O objetivo é garantir a segurança 

jurídica dos servidores em relação à incidên-

cia ou não da contribuição previdenciária 

sobre o benefício especial.

A Unafisco Nacional entende que a deci-

são de migrar para o RPC depende de cada 

caso. Não há uma fórmula pronta a ser utili-

zada por todos os Auditores Fiscais. Mas, seja 

como for, tanto os novos servidores quanto os 

antigos têm o direito de obter as informações 

necessárias para escolherem com proprie-

dade se embarcam, ou não, no RPC. É jus-

tamente nesse sentido que a Unafisco traba-

lha, porque a importância do assunto exige 

a maior clareza possível, de tudo e de todos.

Confira a íntegra do parecer do jurista e 

do ofício da Unafisco na versão on-line desta 

notícia.
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Mais um grande passo foi dado na tramita-
ção do PLS 425/17, projeto originado pela Una-
fisco Nacional e endossado pela Comissão Par-
lamentar de Inquérito da Previdência (CPIPREV).

Em 26 de março, o relator apresentou rela-
tório favorável ao projeto com uma emenda 
de redação. O documento está disponível 
para leitura na versão on-line desta notícia, no 
site da Unafisco.

Agora, a matéria está pronta para pauta na 
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado 
Federal. O texto altera o Código Tributário Na-
cional para estabelecer normas gerais sobre 
programas especiais de regularização tribu-
tária, fixando restrições para os futuros progra-
mas de refinanciamento, os chamados Refis.

A boa notícia sobre o avanço da tramita-
ção do projeto ocorre logo após o Presidente 
da Unafisco Nacional, Kleber Cabral, e o Dire-
tor de Defesa Profissional e Assuntos Técnicos 
da entidade, Mauro Silva, se reunirem em Bra-
sília no dia 22/03 com o relator da matéria, Se-
nador José Pimentel (PT/CE). Na oportunidade, 
os diretores da Unafisco ressaltaram a neces-
sidade de separar o joio do trigo. Os maiores 
beneficiários dos Refis têm sido empresas alta-
mente lucrativas, que pulam de um programa 
para o outro, fazendo dos Refis um método de 
planejamento tributário. O Senador Pimentel 
comentou que a forte adesão ao último Refis 
foi comemorada com alta do índice Bovespa, 
pois os lucros e dividendos a serem distribuídos 
ao final do ano serão mais generosos. Isso à 
custa de dinheiro público, das anistias tributá-
rias dadas a quem não precisa.

Saiba mais sobre o PLS 425/17. O objetivo 
principal do projeto da Unafisco é limitar a ob-
tenção dos benefícios fiscais, principalmente 
dos parcelamentos especiais (Refis), para em-
presas que de fato necessitem desses estímu-
los, para que voltem a produzir e a pagar seus 
impostos. Não é admissível que determinados 
grupos de contribuintes deixem de arcar com 
as suas obrigações tributárias já esperando 
por algum tipo de pacote de benefícios. É de 
suma importância impedir que empresas lu-
crativas e reincidentes no descumprimento de 
obrigações com o Fisco sejam beneficiadas 

com anistias e parcelamentos. A medida con-
tribui para combater a concorrência desleal 
no mercado.

Também existe a preocupação pedagógi-
ca de não comprometer o comportamento dos 
bons contribuintes. Nesse sentido, a Unafisco foi ci-
tada no projeto de lei apresentado pela CPIPREV:

De acordo com a UNAFISCO NACIONAL, “os 
parcelamentos especiais são uma das situações 
que geram risco moral, uma vez que os contri-
buintes postergam o pagamento de suas dívi-
das tributárias à espera de um novo programa 
de parcelamento, com descontos generosos 
de multas e juros (...)”, e ainda, “os contribuin-
tes adimplentes tendem a mudar de comporta-
mento, uma vez que se enxergam em desvanta-
gem em relação aos inadimplentes que optam 
por algum parcelamento, recebendo em troca 
benefícios como altos descontos, parcelamento 
em longo prazo, anistia de crimes, entre outros.”

 Consulta Pública. Além desse projeto, a 
Unafisco Nacional também obteve a edição 
do PLS 423/2017, igualmente aprovada na CPI-
PREV. Esse projeto de lei prevê cadeia para o 
sonegador, com penas equiparadas às do cri-
me de corrupção (2 a 12 anos), havendo redu-
ção da pena com o pagamento, e não mais 
a extinção da punibilidade com o pagamento 
(ou mero parcelamento) das dívidas tributá-
rias. Os dois projetos de lei da Unafisco supra-
citados foram submetidos à consulta pública. 
Você pode votar acessando os links das con-
sultas no site da Unafisco. 

Projeto da Unafisco avança no Congresso e pode ser 
votado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado

PLS 425/17
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A Unafisco Nacional impetrou em 

27/3 mandado de segurança nº 

1006159-29.2018.4.01.3400 contra 

a alteração da jornada especial de traba-

lho promovida pela Secretaria da Receita 

Federal, por meio das portarias RFB 6.451/17 

e 310/18, que derrubam o plantão 24 x 72h 

para estabelecer o regime de 12 x 36h, a par-

tir de 3 de abril.

A Portaria RFB 310/18 ainda estabeleceu 

(Anexo III) contingentes máximos de audi-

tores fiscais e servidores por equi-

pe (plantão noturno de 12x36h) 

muito menores do que os atu-

ais. Como exemplo, a fiscali-

zação de bagagens e passa-

geiros do maior aeroporto do 

País (Guarulhos/SP), no plan-

tão noturno (21h-9h), caberia 

a 2 auditores e 5 analistas, para 

dois terminais distantes um do outro, 

por onde passam nesse período mais de 20 

mil passageiros internacionais. Algo para lá 

de absurdo!

Cabe ressaltar que não foi apresentado 

qualquer estudo de impacto que tal mudan-

ça trará no tocante à missão institucional da 

Receita Federal: controle aduaneiro, comba-

te à sonegação, ao contrabando e ao des-

caminho, bem como ao tráfico internacional 

de armas e de drogas.

Não bastasse isso, há precedentes em 

nossos Tribunais no sentido de que alterações 

quanto ao regime de plantão tenham que se 

dar por meio de Lei e não por ato infralegal, 

como foi o caso das portarias em questão.

Veja o tamanho da confusão que essas 

alterações estão provocando, justamente 

no contexto da intervenção federal na segu-

rança pública no Estado do Rio de Janeiro, 

num momento em que o Brasil está em pleno 

combate à criminalidade, em que deveria 

haver maior preocupação com as frontei-

ras, portos e aeroportos. O plantão de 24 x 

72h ocorre na Aduana brasileira há 

décadas e permite que os audi-

tores fiscais da Receita Federal 

atuem em perfeita sincronia 

com outros órgãos, como An-

visa, VigiAgro e Polícia Federal, 

que atuam em plantão de 24 

x 72h, permitindo um trabalho 

mais eficiente.

Quase às vésperas do início de 

vigência da referida portaria, não havia ne-

nhuma unidade no País autorizada a ope-

rar com o plantão de 24 horas. A Unafisco 

Nacional, cumprindo com suas disposições 

estatutárias de preservar tanto os interesses 

dos associados como o fortalecimento da 

Aduana brasileira, impetrou mandado de 

segurança (MS), a fim de afastar os disposi-

tivos da portaria em questão no que tange 

à implementação do regime 12 x 36h ou, ao 

menos, suspendê-los até que o Secretário da 

RFB apresente estudo técnico que demonstre 

UNAFISCO IMPETRA MANDADO DE SEGURANÇA 
CONTRA PLANTÃO 12 X 36H

PORTARIA RFB 310/18
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se o interesse público está sendo preservado 

com tal medida. O juízo da 14ª VF/DF deter-

minou, na própria terça-feira (27/3), que o Se-

cretário da RFB se manifeste dentro do prazo 

de 72h, para posterior apreciação da liminar.

Depois da pressão dos auditores fiscais e 

servidores de diversas unidades aduaneiras, 

de delegados e superintendentes, tendo 

em vista os graves efeitos da medida, o se-

cretário substituto da RFB, Paulo Ricardo de 

Souza Cardoso, publicou em 27/3 portarias 

autorizando, em caráter precário, a adoção 

de plantões de 24 x 72h, nas alfândegas dos 

aeroportos de Brasília/DF, Re-

cife/PE, Salvador/BA, Confins/

MG, Cumbica/SP e Campinas/

SP. Espera-se para hoje (29/3) a 

portaria do aeroporto do Ga-

leão/RJ.

Segundo decidiu o secretá-

rio substituto, em que pese os 

argumentos trazidos pela Sub-

secretaria da Administração Aduaneira (Sua-

na), “é recomendável consulta ao Ministério 

do Planejamento, Desenvolvimento e Ges-

tão (MPDG), como órgão central do Sistema 

de Pessoal Civil da Administração Federal 

(Sipec), realizada por intermédio do Ofício 

RFB nº 235, de 27 de março de 2018, sobre 

o entendimento daquela Pasta acerca dos 

elementos excepcionais para autorização 

do plantão de 24 horas de trabalho com 72 

horas de descanso, em especial os aspectos 

relativos à segurança, saúde e qualidade de 

vida do servidor de que trata o §1º do art. 

5º da Portaria Conjunta MF/MTB/MPOG nº 75, 

de 22 de fevereiro de 2017.”

A submissão desse questão ao MPDG é 

incompreensível, uma vez que a Portaria 

Conjunta MF/MTB/MPOG nº 75 prevê a pos-

sibilidade do plantão de 24h, em caráter 

excepcional, desde que haja justificativa. A 

Portaria RFB 310/18 igualmente prevê a possi-

bilidade do plantão de 24h, desde que haja 

manifestação conclusiva da Superintendên-

cia da Receita Federal do Brasil da respec-

tiva região fiscal quanto à necessidade do 

plantão de 24h, a qual deverá 

abordar aspectos relaciona-

dos ao interesse público e ao 

ganho de produtividade e ou-

tros aspectos que demonstrem 

os ganhos na adoção do regi-

me excepcional de plantão.

Mesmo com todas essas 

providências por parte das Su-

perintendências e do parecer conclusivo da 

Suana, o Secretário da RFB resolveu declinar 

de seu poder decisório, previsto tanto na Por-

taria Conjunta MF/MTB/MPOG nº 75 quanto 

na Portaria RFB 310/18, e submeteu a decisão 

final ao MPDG.

Os auditores fiscais da Receita Federal do 

Brasil, autoridades tributárias e aduaneiras da 

União, lamentam a insegurança gerada por 

essas medidas e por mais essa demonstra-

ção de submissão indevida da RFB a outros 

órgãos.

Não há qualquer estudo 
de impacto que tal mudan-
ça trará no controle adua-
neiro, combate à sonega-
ção, ao contrabando e ao 
descaminho, bem como 
ao tráfico internacional de 

armas e de drogas
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Canal de compras
on-line exclusivo

ELETRODOMÉSTICOS

paCotes de hospedagem 
Com pReÇos espeCIaIs

plano odontológICo poR 
apenas R$ 22,00 mensaIs

GOIÁS SAÚDE BUCAL

Condições especiais 
nos seguros auto e 
residencial

PROTEÇÃO

Fale e navegue maIs 
Com um smaRtphone 
de últIma geRaÇão 

PLANOS EXCLUSIVOS
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até 15% de 
abatimento nos 

cursos superiores
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ofertas de 
eletrônicos e 
eletrodomésticos

TECNOLOGIA

seguro de vida 
com mensalidades 
a partir de R$ 7,48

BENEFÍCIO

Cursos, 
seminários e 

palestras com 
10% de desconto 

DIREITO

hotéis na 
praia do Forte 
com 10% de 
desconto

BAHIA

desconto em 
utensílios 

para cozinha e 
eletrodomésticos

ON-LINE

Ingressos até 
60% mais 

baratos

ENTRETENIMENTO




