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EDITORIAL

De maneira surpreendente e contrária ao 
interesse público, a Procuradoria da Fazen-
da Nacional defendeu, na manifestação que 
apresentou na ação civil pública que a Una-
fisco Nacional patrocina na justiça federal, a 
não limitação dos benefícios à indústria petro-
lífera por cinco anos como previsto na LDO.

Na peça, a PFN alegou que havia uma 
corrente interpretativa (e não uma lei) que já 
concedia a exaustão acelerada (art. 1º da lei 
13.586/2017) para as empresas de exploração 
de petróleo, então, concluíram, que a lei não 
inovou com o benefício. Não haveria, segundo 
defenderam de forma aguerrida, novo benefí-
cio, mas diminuição de um benefício já existen-
te. Nada mais equivocado. Confessaram que 
não havia previsão legal do benefício, mas sim 
corrente interpretativa ou posição administra-
tiva, então houve sim inovação na LEI com o 
benefício fiscal e este deveria ter obedecido à 
LDO no tocante ao prazo de cinco anos.

No tocante ao Repetro, arts. 5 e 6 da Lei 
13.586/2017, o argumento da PFN foi que se 
tratou apenas da repetição de um benefício 
que já existiu. Ora, ao recriar um benefício é 
óbvio que se deve obedecer ao regime jurídi-
co vigente no momento da recriação e este, 
representado pela LDO, limitava a vigência do 
benefício fiscal a cinco anos.

A ilogicidade dos argumentos da PFN nesse 
caso faz surgir muitos questionamentos sobre 
o quanto a advocacia pública está se distan-
ciando do interesse público e quais seriam os 
motivos para tanto. O que se esperaria num 
caso como esse era que a PFN reconhecesse 
que para o interesse público o melhor cami-
nho é a limitação da vigência dos benefícios 
fiscais, ficando estes submetidos, ao fim do 
prazo, à nova votação junto ao Poder Legisla-
tivo para sua prorrogação. É o que manda a 
LDO e o princípio democrático.

E o que dizer das manifestações contradi-
tórias do mesmo órgão? No parecer PGFN/
CAT 2067/2017, a PFN afirmou categoricamen-
te que havia violação à LDO e recomendou o 
veto ao art. 7º por essa razão. O mesmo ocor-
reu no Parecer PGFN/PGACTP 2117/2017, que 
concluiu pela necessidade de veto ao art. 7º 

por violação à LDO. Instada manifestar-se em 
ação civil pública que pede a obediência da 
LDO, a PFN entra em contradição e afirma que 
não há violação da LDO. Os pareceres que 
sugeriram o veto ao art. 7º estavam errados 
e então induziam o presidente da República 
a erro? Que entendimento prevalece? Aque-
le dos pareceres que embasaram a tomada 
de decisão do presidente da República ou a 
manifestação na ação civil pública? Por que 
razão a MP 795 que precedeu a Lei 13.586/2017 
saiu do Poder Executivo com vigência limitada 
se isso não era de interesse público? 

Mais exemplos de contradição. Há um caso 
de um então Técnico do Tesouro Nacional 
(TTN) que buscou transposição para o cargo 
de Auditor Fiscal, alegando que ambos os car-
gos pertenceriam a uma mesma carreira. Mas 
a AGU defendeu a União e disse que não.

Entretanto, quando a Unafisco Nacional 
propôs a ADI 5391 perante o STF dizendo que 
são considerados inconstitucionais todos os 
dispositivos legais que repetem um equívoco 
antigo de abrigar em uma mesma carreira os 
cargos de Auditor Fiscal e de Analista Tributá-
rio, a AGU diz que não há inconstitucionalida-
de, que são a mesma carreira.

Outra contradição. Número expressivo de 
aposentadorias estão sendo deferidas pelo 
Ministério da Fazenda, que considera como 
“tempo de serviço em mesma carreira” a so-
matória do tempo exercido pelo servidor no 
cargo de Técnico ou Analista e, posteriormen-
te, no cargo de Auditor Fiscal. Contudo, o Tri-
bunal de Contas da União vem rechaçando a 
identidade de carreiras para o caso vertente, 
cassando aposentadorias e gerando insegu-
rança jurídica para esses Auditores que, após 
anos a fio, têm sua aposentadoria cassada e 
são instados, quando possível, a reverterem ao 
exercício do cargo de Auditor Fiscal. 

Afinal, a advocacia pública serve ao Esta-
do ou ao governo de plantão? A esperança 
é que esse caso das indústrias petrolíferas seja 
apenas um episódio de desencontro de ver-
sões. Que prevaleça o interesse público, se 
não pelas mãos da advocacia pública, pelas 
mãos do Poder Judiciário.

Advocacia pública defende interesse da indústria 
petrolífera, mesmo entrando em contradição

DIRETORIA
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A pressão contínua e ininterrupta da 
Unafisco Nacional e de outras en-
tidades contribuiu para a retirada, 

em definitivo, do Projeto de Lei do Senado 
(PLS) n° 395, de 2017. A matéria, de autoria 
do senador Garibaldi Alves Filho (MDB/RN), 
abria a possibilidade de aumentar a alíquo-
ta da contribuição previdenciária do servidor 
público em até 22%.

Em 8/5, o diretor de Defesa Profissional 
e Assuntos Técnicos da Unafisco Nacional, 
Mauro José Silva, se reuniu com assessores do 
senador Valdir Raupp (MDB/RO) e do sena-
dor Garibaldi Filho para tratar da questão. O 
primeiro é o relator do PLS supracitado. Como 
resultado da reunião, houve o compromisso 
de não levar a matéria para apreciação da 
Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Sena-
do, sem antes analisarem as sugestões das 
entidades contrárias ao projeto.

Um documento obtido pela Unafisco Na-
cional, por meio da Lei de Acesso à Informa-
ção (LAI), foi de extrema importância nesse 
processo de derrubada do PLS: um parecer 
elaborado pela Secretaria de Previdência do 
Ministério da Fazenda. No documento, ela-
borado pelo Auditor Fiscal da Receita Federal 
cedido para aquela secretaria, David Pinhei-
ro Montenegro, há posicionamento oficial 
contra o artigo 3º do projeto. Este dispositivo 
simplesmente pretendia descarregar sobre 
os servidores públicos, como uma espécie de 
punição, o preço de vários equívocos come-
tidos contra o equilíbrio financeiro e atuarial 
dos Regimes Próprios de Previdência Social 
(RPPS). Quer dizer, o objetivo era lançar todo 
esse carma sobre os servidores, sem nenhu-
ma justificativa plausível.

A seguir, trechos mais luminosos do pare-
cer do Auditor Fiscal David Pinheiro Monte-
negro, nosso associado de Brasília: “Assim, 

mostra-se bastante complicado e, certamen-
te, controvertido impor-se ao funcionalismo o 
financiamento, no todo ou em parte, de défi-
cits para cuja produção não se lhes pode ser 
atribuída qualquer responsabilidade direta, 
considerando-se que, além de caber à esfe-
ra de governança do ente federativo, e prin-
cipalmente a ela, as decisões relacionadas 
à gestão do RPPS, desde o seu ingresso no 
serviço público, a maior parte dos servidores 
atualmente em atividade sempre contribuiu 
para o respectivo regime próprio, não haven-
do que se falar, em relação a esse contingen-
te, em tempo de serviço passado ‘a desco-
berto’. Medidas de elevação das alíquotas 
de contribuição devidas pelos servidores têm 
sido implementadas por alguns entes, porém 
dentro de limites razoáveis que não corram o 
risco de caracterizar confisco de parte da re-
muneração, tendo a própria União recente-
mente proposto a elevação da contribuição 
de 11% para 14%, em relação à parcela que 
excede o teto do RGPS, por meio da Medida 
Provisória nº 805, de 30 de outubro de 2017 
(...). Importa observar, ainda, que os déficits 
decorrem, também, de problemas na gestão 
do passivo previdenciário, de fraudes perpe-
tradas contra o patrimônio do regime próprio 
e da aplicação de controles deficientes nos 
processos de concessão de benefícios, ques-
tões que, novamente, traduzem aspectos li-
gados à qualidade da governança desses 
sistemas, matéria que, como já se destacou, 
sendo da alçada decisória exclusiva do Esta-
do, não pode respaldar a imposição de con-
tribuição suplementar para o servidor.”

Portanto, a retirada do projeto foi resultado 
de uma soma de fatores, destacando-se o con-
teúdo do parecer e, especialmente, a atuação 
das entidades, que obtiveram sucesso na dis-
cussão técnica do conteúdo do PLS.

Unafisco e entidades pressionam e senador retira 
proposta que previa aumento de alíquota previdenciária

PLS 395/2017
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Em 9/5 foi publicado o Decreto 9.366/2018, 
que regulamenta os critérios e os proce-
dimentos específicos para o desenvolvi-

mento no cargo de Auditor Fiscal da Receita 
Federal do Brasil. A norma aplica-se também 
aos analistas tributários e auditores fiscais do 
Trabalho.

O decreto vinha sendo aguardado com 
ansiedade, pois o Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão (MPDG) suspendeu 
progressões e promoções de setembro/2017 e 
março/2018, sob o argumento de que o decre-
to então vigente (84.669/80) teria sido afastado 
com a edição da MP 765/2016.

Como condição para a progressão e a pro-
moção, a norma estabeleceu o interstício de 
12 meses de efetivo exercício em cada padrão, 
e o atingimento de pelo menos 80% da pon-
tuação máxima da avaliação de desempenho 
individual. Não há mais previsão de progressão 
ou promoção por antiguidade. No decreto an-
terior, o desenvolvimento se dava com 12 ou 18 
meses, por mérito ou antiguidade.

A avaliação de desempenho individual será 
aferida com base em metas de desempenho 
individual contidas no chamado plano de tra-
balho individual (artigo 5º).

Aí começam as ilegalidades. O art. 5º cria 
uma espécie de contrato pessoal entre o au-
ditor fiscal e a chefia imediata, semelhante a 
uma negociação entre patrão e empregado 
CLTista, ao arrepio dos mais comezinhos princí-
pios da Administração Pública. Nesse ponto, o 
decreto extrapola completamente seu caráter 
regulamentar, criando obrigações e vínculos 
inexistentes em lei.

Está previsto que as metas serão definidas 
por critérios objetivos (§1º do art. 5º), previamen-
te acordadas entre o servidor e a chefia. Inda-
ga-se como é possível que um critério seja obje-
tivo e, ao mesmo tempo, suscetível de acordo? 
Ainda, na hipótese de não ocorrer o acordo, 
caberá à chefia do servidor fixar as metas.

O malfadado plano de trabalho individual 
criado pelo art. 5º é, na verdade, o chamado 
PDTI, lançado como projeto-piloto na DRF/BH, 
que causou perplexidade por exigir concor-
dância e assinatura dos Auditores Fiscais, que 
se comprometem com a chefia a alcançar 

determinadas metas, como um contrato entre 
empregado e empregador. Até então não se 
sabia qual a consequência se as metas não fos-
sem atingidas.

Esse tipo de modelo de gestão, além da 
inadmissível falta de previsão legal, conduz a 
inaceitáveis formações de compadrio, podem 
propiciar situações de abuso de poder, abuso 
de autoridade, por estarem as definições das 
metas sujeitas a acordo pessoal com a chefia 
imediata. Há notório ferimento dos princípios 
da legalidade, da impessoalidade e da morali-
dade, que podem ser levados à apreciação do 
Poder Judiciário.

Além do cumprimento das metas de desem-
penho individual, a avaliação de desempenho 
individual é composta de mais quatro fatores de 
avaliação (art. 4º, §1º), de cunho subjetivo, seme-
lhantes ao que já existia no Decreto 84.669/80: 
capacidade técnica, comprometimento com o 
trabalho, conduta no desempenho das atribui-
ções do cargo, trabalho em equipe.

No caso da promoção (mudança de classe), 
será exigida ainda a participação em cursos de 
aperfeiçoamento e especialização, requisito 
previsto em acordo firmado pelo sindicato da 
categoria em março/2016. Entretanto, o anexo 
do decreto trouxe uma nova condição, de que 
o curso deverá ser realizado durante a perma-
nência na classe. Parece totalmente desarrazo-
ado que cursos já concluídos ou iniciados na 
classe anterior não sejam considerados.

Ainda, e possivelmente o mais grave, é criar 
tal obrigação aos Auditores Fiscais, em boa par-
te espalhados em pontos de fronteira, em locais 
de difícil provimento, sem garantir que o órgão 
RFB propiciará esses cursos. O §2º do art. 2º pre-
vê tão somente que o órgão poderá “oferecer” 
ou “reconhecer” os cursos. É notoriamente ilegal 
exigir que o Auditor Fiscal seja compelido a pa-
gar do bolso um curso de especialização, com 
360 horas-aula, para só assim ser promovido.

O Secretário da RFB firmou acordo com a 
entidade sindical no qual consta, de forma ex-
pressa, cláusula que garante a promoção auto-
mática no caso do órgão não oferecer o curso 
de especialização, mas o decreto ignorou por 
completo tal compromisso.

Ainda, o decreto estabelece como requisito 

Decreto sobre progressão e promoção está recheado 
de ilegalidades

INACEITÁVEL
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para a promoção algo bastante inusitado: com-
provar experiência profissional e acadêmica em 
temas relacionados às atribuições do cargo.

A experiência profissional será comprovada 
pelo desempenho registrado no malsinado pla-
no de trabalho individual, criado sem nenhum 
amparo legal. Não há nenhum detalhamento a 
respeito, o que enseja justo receio de que haja 
impedimento indevido à promoção, com base 
nesse critério.

A razão pela qual a experiência acadêmica 
passou a ser fator relevante para o desenvolvi-
mento no cargo não está clara. De qualquer 
forma, causa perplexidade que a experiência 
acadêmica, agora exigida, possa ser compro-
vada mediante produção acadêmica do au-
ditor fiscal avaliado, atestada pela chefia ime-
diata, mesmo que a chefia imediata não tenha 
absolutamente nenhuma experiência acadê-
mica. Essa situação beira o absurdo! Com que 
critério as produções acadêmicas seriam ava-
liadas por essas chefias?

O art. 7º define que o auditor fiscal deve 
permanecer em exercício e ter executado ati-
vidades relativas às atribuições do cargo por 
no mínimo 2/3 do período completo da avalia-
ção de desempenho. Para progredir, portanto, 
é necessário o exercício efetivo por no mínimo 
oito meses no período de um ano de avaliação. 
Não há clareza do que acontecerá no caso de 
afastamento por doença ou gravidez ou licen-
ça capacitação, mas certamente há intenção 
de cercear o direito de greve, dentre outros.

Os artigos 8º e 9º criam hipóteses de sus-
pensão e interrupção do ciclo de avaliação 

de desempenho do servidor. Chama aten-
ção o caso de licença para desempenho de 
mandato classista, durante o qual o servidor 
permanecerá congelado em sua classe/pa-
drão. Tal medida provoca restrição indevida 
do direito à filiação associativa e sindical, bem 
como de participação na direção de entida-
des de classe.

Quanto às regras de transição, só se pode 
dizer que estão pessimamente redigidas. Ao 
que parece, o art. 13 estabelece que a progres-
são ou promoção ocorrida em 2017 será apli-
cada sobre a posição na tabela antiga (antes 
da MP 765), para só então aplicar a tabela de 
correlação prevista no anexo VI da lei. É uma 
solução jurídica no mínimo exótica, pois apli-
ca a progressão/promoção de 2017 sobre uma 
tabela que já não estava vigente quando da 
progressão/promoção, retroagindo no tempo, 
para então reaplicar a tabela de correlação. 
Certamente, isso também poderá ser levado à 
apreciação do Poder Judiciário.

Não há clareza de quando serão efetivadas 
as progressões e promoções suspensas, de se-
tembro/2017 e março/2018, nem quando serão 
iniciados os ciclos de avaliação.

Por fim, prevê o art. 12 que os procedimentos 
específicos para fins de avaliação de desem-
penho, de progressão funcional e de promo-
ção serão estabelecidos em ato do dirigente 
máximo do órgão ou da entidade de lotação.

O Departamento Jurídico da Unafisco Na-
cional apresentará os pontos do decreto que 
poderão, com a concordância dos associados, 
ser atacados pela via judicial.

Estão fazendo Black Friday com os créditos 
de receitas tributárias do Estado de São Paulo. 
O governo paulista negocia esses créditos a 
preço de banana no mercado financeiro, na 
base da securitização, passando por cima da 
Lei de Responsabilidade Fiscal e até mesmo da 
Constituição Federal, se considerarmos todo 
o contexto que possibilita o movimento dessa 
engrenagem danosa ao cofre público estadu-
al. É o que aponta a ação civil pública com 
pedido de liminar contra o então governador 
do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, en-
tre outros, ajuizada pelo Sindicato dos Agentes 
Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo (Si-

nafresp) e pelo Sindicato dos Procuradores do 
Estado, das Autarquias, das Fundações e das 
Universidades Públicas do Estado de São Paulo 
(Sindiproesp), na 14ª Vara da Fazenda Pública 
da Comarca de São Paulo, em 15/1/2018.

Como funciona o esquema? Para captar 
recursos no mercado financeiro, utilizando 
direitos creditórios de receitas tributárias do 
Estado de São Paulo, foi criada a Companhia 
Paulista de Securitização (CPSEC), que na 
prática é controlada pelo Estado. De forma 
ilegal, segundo a ação civil pública supraci-
tada, o Estado negocia seus direitos creditó-

Estão fazendo Black Friday com os créditos das 
receitas tributárias

SECURITIZAÇÃO 

continua 
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A Unafisco Nacional enviou, em 
23/4, ofício ao Auditor Fiscal Secre-
tário da Receita Federal, Jorge Ra-
chid, requerendo que seja cumpri-
do de imediato o art. 14-E da Lei 
10.522/2002, que determina a di-
vulgação mensal dos dados sobre 
os parcelamentos de débitos.

No ofício, a entidade ressalta 
que tal obrigação já vem sendo 
cumprida pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN) e que o Código Tributário 
Nacional (CTN) excepciona tal 
divulgação do sigilo fiscal no 
artigo 198, §3º, inciso III.

Destacou-se ainda, no docu-
mento, que os atos administrativos 
são regidos pelo princípio constitu-
cional da publicidade e da sobe-
rania do interesse público sobre o 
privado, e que tanto a PGFN quan-
to a Receita Federal submetem-se 
ao mesmo ordenamento jurídico.

Na mesma missiva, foi igual-
mente requerida a divulgação 
periódica da relação de todas 
as representações fiscais para fins 
penais que envolvam créditos tri-
butários superiores a 100 milhões 
de reais, tendo em conta o in-
teresse público e uma atuação 
diligente na fiscalização e arre-
cadação de tributos, bem como 
considerando a existência de ex-
ceção ao sigilo fiscal prevista no 
art. 198, §3º, inciso I do CTN. Você 
vê o ofício, na íntegra, na versão 
desta notícia no site da Unafisco.

rios com a CPSEC, a qual com a posse da titularidade 
deles emite as debêntures. 

Os investidores adquirem os títulos com até 50% de 
deságio. Aí é que vemos o patrimônio público derreter. 
Segundo a ação civil pública, apenas “para se ter uma 
ideia do montante negociado: em 2012, após a cessão 
de direitos creditórios do Estado de São Paulo, baseado 
no Programa Especial de Parcelamento do ICMS (PEP 1), 
a CPSEC realizou a primeira emissão de debêntures, cujo 
valor total alcançou R$ 600 milhões; a segunda emissão 
de debêntures deu-se em 2014, baseado no PEP 2, e al-
cançou, aproximadamente, R$ 800 milhões; já a terceira 
emissão de debêntures chegou a R$ 740 milhões.”

Cartilha da Unafisco. A Unafisco publicou a cartilha 
Securitização dos Créditos Tributários Parcelados, que 
se encontra na área Publicações do site da entidade. O 
material evidencia que a operação é uma alternativa 
paliativa que não resolve a grave crise fiscal brasileira, 
porque se trata de um procedimento que permite ceder 
créditos tributários com um enorme deságio, deixando o 
risco de inadimplência para a União, além de violar a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, desviar recursos da Previdên-
cia Social e ferir os princípios constitucionais da igualda-
de e da capacidade contributiva. Se implementada a 
securitização, os Auditores Fiscais trabalharão como ter-
ceirizados das instituições financeiras. 

Securitização também em créditos tributários federais. 
Essa “promoção” com os créditos tributários tem potencial 
para atingir a União em breve, pois no Congresso Nacional 
estão tramitando vários projetos sobre o tema.

O projeto com a tramitação mais adiantada estava, 
até o fechamento deste boletim, na Câmara dos Depu-
tados, depois de ter sido aprovado no Senado no apa-
gar das luzes de 2017.

De autoria do senador José Serra (PSDB/SP), o PLS 
204/2016 foi intensamente combatido pela Unafisco Na-
cional com a apresentação de diversas emendas, ela-
boração de cartilha e reuniões com senadores.

A redação aprovada no Senado surpreende pela ou-
sadia: permite a securitização de créditos tributários que 
acabaram de ser lançados, sem a necessidade de existir 
parcelamento.

Foi prevista a criação de mais uma estatal: a sociedade 
de propósito específico. Esta intermediará a securitização 
com o mercado financeiro e será responsável por adminis-
trar o generoso deságio que será concedido aos operado-
res do “mercado”, em SP, que, como dissemos, atingiu 50%.

Na Câmara, o projeto está tramitando como PLP 459/2017 
na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) e tem o depu-
tado Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR) como relator. Já contata-
mos o parlamentar e enviamos nossas propostas.

Continuaremos trabalhando para que o projeto que 
trata da securitização não seja aprovado, pois, do contrá-
rio, seremos obrigados a protocolizar mais uma ação civil 
pública — de forma similar ao que fez o Sinafresp — contra 
os responsáveis por mais esse ataque aos cofres públicos.

Unafisco pede a 
Secretário da RFB 
divulgação mensal 
de dados sobre 
parcelamentos
de débitos

ART. 14-E DA LEI 10.522/2002

Transparência
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Em 27/4, o diretor-adjunto de Assuntos Jurídi-
cos da Unafisco Nacional, Eduardo de Andra-
de, acompanhado dos advogados Alan Apo-
lidório e Fernando Saddi Castro, integrantes do 
escritório Benício Advogados, se reuniu na sede 
da Procuradoria-Regional da União da 3ª Re-
gião, com o subprocurador regional da União, 
dr. Marco Aurélio Bezerra Verderamis e com as 
advogadas da União, dras. Nilma de Castro 
Abe e Gladys Assumpção, para tratar da via-
bilidade de um acordo para o pagamento das 
execuções das ações da Gifa (45% e 95%).

Na referida reunião ficou definido que a 
Unafisco Nacional apresentaria amostragem 
dos cálculos de alguns exequentes (o que 
já foi providenciado pela entidade no dia 
10/5/2018), para que os representantes da AGU 
analisem o caso e apresentem eventual pro-
posta de acordo, a fim de que os associados 
possam perceber os valores decorrentes des-
sas ações com maior celeridade. Ficou pac-
tuada a suspensão da tramitação das execu-
ções pelo prazo de 60 (sessenta) dias para que 
as tratativas sejam feitas.

Informamos os associados que a proposta 
de acordo pode envolver algum deságio na 
percepção do crédito, como, por exemplo, a 
alteração do critério de correção monetária 

definido no título executivo, implicando num 
valor um pouco menor do que o associado 
perceberia ao término dos trâmites judiciais. 
Em contrapartida, os associados percebem os 
valores com maior celeridade. De todo modo, 
caso a diretoria da Unafisco Nacional entenda 
que a proposta apresentada pela AGU é razo-
ável, submeterá o tema à prévia aprovação 
dos exequentes, por meio de realização de as-
sembleia.

Caso a proposta de acordo não seja razoá-
vel ou não seja aprovada pelos exequentes, a 
tramitação das execuções retomará o curso.

Por fim, ressaltamos que nesse momento está 
em curso a execução em favor daqueles que 
eram associados à época da propositura de 
cada uma das ações (Gifa 45%, março/2006; 
Gifa 95%, agosto/2006) e que enviaram para 
a entidade procuração e autorização para a 
realização da execução. Relembramos que a 
execução ainda não foi disponibilizada para 
aqueles que se associaram à entidade poste-
riormente à data da propositura de cada uma 
das ações, pois ainda há recursos pendentes 
no processo acerca desse tema.

Assim que houver novidades, informaremos 
os associados. 

Atendendo à demanda de muitos associa-
dos que já pertenceram ao cargo de analis-
ta tributário, a Unafisco Nacional organizará 
grupos para a execução do título obtido no 
âmbito do sindicato que representa aquele 
cargo, denominada RAV 8 vezes.

Para tanto, previamente, a entidade está 
realizando um levantamento de interessados, 
de modo a buscar a melhor forma e condi-
ções, nos moldes do que fez para os associa-
dos, exitosamente, a execução da ação da 
RAV devida.

Assim, solicitamos aos associados interes-
sados que entrem em contado pelo e-mail 
juridico@unafisconacional.org.br, fornecen-
do as seguintes informações: nome; perío-
do em que integrou os quadros do cargo de 
analista tributário; endereço eletrônico; e te-
lefone para contatos.

Após este levantamento, contataremos os 
associados interessados com os demais deta-
lhes necessários para a ultimação dos proce-
dimentos de execução.

Representantes da Unafisco se reúnem com AGU
para tratar de possível acordo quanto à satisfação
do crédito dos associados

Execução RAV 8 Vezes

EXECUÇÃO GIFA 45% E 95%

LEVANTAMENTO DOS INTERESSADOS
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Como foi divulgado pela imprensa, 
a Unafisco Nacional ingressou com 
ação civil pública na Justiça Federal 

de São Paulo com o objetivo de limitar a cinco 

anos os benefícios fiscais concedidos a empre-

sas petrolíferas que atuarem em blocos de ca-

madas de pré-sal.

Na verdade, tal limitação de cinco anos 

estava no texto da MP 795/2017, que versa so-

bre o tratamento tributário das atividades de 

exploração e de desenvolvimento de campo 

de petróleo. No entanto, o Congresso suprimiu 

esse prazo na Lei 13.586/2017, que resultou da 

MP supracitada. Mas o prazo não deveria ser 

alterado, porque o artigo 114, § 4º da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (Lei 13.473/2017) de-

termina que os benefícios de natureza tribu-

tária devem ter cláusula de vigência de, no 

máximo, cinco anos, a partir da data da edi-

ção da lei que os instituiu. Este foi justamente 

um dos fortes argumentos utilizados pela Una-

fisco no pedido de liminar.

O dispositivo da LDO, que determina pra-

zo de vigência dos benefícios dessa nature-

za, existe desde 2006. A limitação temporal 

é, por motivos óbvios, necessária para haver 

uma reavaliação do Poder Legislativo. Afinal, 

em décadas tudo pode mudar. O que se in-

terpreta como vantagem hoje, daqui a 20 

anos pode ser prejuízo ao Brasil.

Aliás, nessa questão, é certo que o preju-

ízo vem de forma inexorável. Segundo o De-

monstrativo de Gastos Tributários da Receita 

Federal, utilizado para compor o Projeto de 

Lei Orçamentária Anual de 2018, as renúncias 

de receita decorrentes dos benefícios da MP 

795/2017 são exorbitantes. Somente em rela-

ção ao artigo 1º da medida provisória, have-

rá renúncia perto de R$ 20 bilhões, entre 2018 

e 2020. Com relação à desoneração conce-

dida pelos artigos 5º e 6º, a consequência é 

uma perda de R$ 577 milhões, no mesmo pe-

ríodo. Apesar de estimar apenas os valores 

de três anos, é possível verificar uma renúncia 

crescente ao longo do tempo, pois em 2020 o 

benefício fiscal do artigo 1º (exaustão acele-

rada) custará R$ 8 bilhões no ano e o benefí-

cio dos artigos 5º e 6º, R$ 223 milhões no ano.

Amplo contexto. Apenas para ilustrar como 

o tema é relevante para a sociedade de 

modo a justificar uma tutela de urgência, por 

abarcar contextos diversos, enfatizamos que, 

entre as beneficiárias das benesses fiscais, há 

empresas que atuam no mercado aberto de 

ações. É notório que o conhecimento prévio 

da vigência limitada de benefícios fiscais, de 

montante significativo para o resultado das 

empresas, é fato relevante que deve ser ex-

plicitado e divulgado desde já, sendo que a 

omissão de tal fato prejudica os investidores 

que desconhecem a limitação temporal.

Diante desse quadro, a Unafisco vem to-

mando todas as medidas cabíveis em defe-

sa do interesse público, ao mesmo tempo em 

que objetiva também proteger a ordem eco-

nômica de abusos que ocorram dos desequi-

líbrios ocasionados pela discrepância.

A medida possui também o objetivo de 

garantir uma atuação mais segura dos Au-

ditores Fiscais, pois estes precisam aplicar a 

lei de maneira clara e objetiva, sabendo a 

limitação temporal da vigência dos benefí-

cios fiscais de modo a não estarem sujeitos a 

riscos funcionais.

Unafisco ingressa com ação civil pública para limitar 
período de benefícios fiscais a empresas petrolíferas

LEI 13.586/2017
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A Diretoria da Unafisco Nacional se reuniu, 
em 17/5, com representantes e apoiadores 
da entidade que atuam nas Regiões Centro- 
Oeste e Norte do Brasil. O encontro foi reali-
zado em Campo Grande/MS.

Pela Unafisco Nacional participaram Kle-

ber Cabral (presidente); Amilton Lemos (1º 
vice-presidente); Carlos Alberto Ramos G. 
Pacheco (adj. de Convênios e Serviços) 
e Marco Aurélio B. de Azevedo (Coorde-
nação das Representações Regionais). O 
advogado da entidade, Marcelo Bayeh, 
também marcou presença.

Em sua fala, o presidente Kleber Cabral 
ressaltou o importante papel dos repre-
sentantes e apoiadores para o crescimen-
to da entidade em várias regiões do País.

Os principais convênios e serviços ofe-
recidos pela Unafisco e o andamento das 
ações judiciais patrocinadas pela entidade 
também foram assuntos da pauta da reu-
nião. Os presentes ainda puderam esclare-
cer dúvidas sobre esses e outros temas.

O perigo para a sociedade não está nas 
fake news, mas nas notícias fraudadas. Por que 
dessa afirmação? Em janeiro de 2017, na ceri-
mônia de posse do presidente Donald Trump, 
sua conselheira Kellyanne Conway amparou 
os desmentidos de que havia pouca gente no 
evento com o que chamou de “fatos alternati-
vos”. A despeito da cara de pau da conselhei-
ra, o pouco caso que Trump e acólitos dão aos 
fatos reais deveria ter sido uma oportunidade 
para que a sociedade discutisse de maneira 
séria a qualidade de informação que a mídia 
oferece ao público. Mas o que a imprensa fez 
foi transformar a frase “iluminada” de Conway 
como a faceta da pós-verdade para confun-
dir a opinião pública. Trump, fanfarrão que se 
elegeu em cima de mentiras, virou o arquétipo 

das fake news que, hoje, assombram as insti-
tuições, as empresas e os órgãos de imprensa. 

Mas o que ninguém coloca em debate é 
como combater a desinformação que induz 
pessoas a tomarem decisões que as prejudi-
cam e que formata a visão de mundo da so-
ciedade. E desinformar não é apenas espalhar 
um boato pelo WhatsApp, mas transmitir con-
tinuamente apenas uma versão do fato como 
se fosse uma verdade inequívoca.  

Desinformar sempre foi a melhor tática de 
controle social e isso ao longo da história se fez 
de maneira dissimulada e contínua por meio da 
imprensa. O linguista Avram Noam Chomsky já 
havia nos alertado das técnicas de manipula-
ção da opinião pública por meio da distorção 

Unafisco se reúne com representantes e apoiadores 
do Centro-Oeste e Norte do País

Fake News: Desinformação é poder

CAMPO GRANDE/MS
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dos fatos, deformação sofisticada aplicada por 
sutis recursos jornalísticos, como o enquadra-
mento, que consiste em escolher palavras para 
a elaboração de uma ideia, hierarquizando 
informações, aprofundando ou não a discus-
são sobre um assunto e selecionando dados e 
imagens para compor uma matéria. Tudo isso 
molda a forma como uma realidade é constru-
ída e, consequentemente, compreendida pela 
população.

A manipulação da imagem como notícia 
num telejornal provoca no telespectador rea-
ções mais emocionais do que as geradas pela 
leitura de um jornal ou revista, onde a postura é 
mais analítica, pela própria natureza do veículo 
ou plataforma de comunicação. 

A mídia, muito espertamente, costuma ma-
nipular contextos com a distinta alocação de 
espaços editoriais para personagens antago-
nistas. A uma fonte, por exemplo, é dada a opor-
tunidade de fazer um relato minucioso e con-
vincente, enquanto ao outro lado cabe apenas 
algumas rápidas e burocráticas afirmações. Ao 
final, o receptor da mensagem concluirá que a 
fonte que teve a oportunidade de detalhar seu 
ponto de vista tem razão. As estratégias usadas 
pelos donos da imprensa para realizar uma ver-
dadeira “manipulação mental” são inúmeras. 
Primeiro, usa-se o padrão de ocultação, pela 
qual se omitem elementos importantes para 
a formação da opinião de quem está rece-
bendo a informação. É exposto apenas o fato 
jornalístico que tem a conexão com o que a 
imprensa decide estabelecer como realidade. 
Neste sentido, todos os fatos noticiáveis devem 
convergir com o projeto editorial do veículo. Foi 
assim quando da revelação do áudio que incri-
minou o presidente Michel Temer. O editorial do 
Estadão não se conformou com tamanha indis-
ciplina de sua coirmã, O Globo, que autenticou 
o fato. Aquela rebeldia colocaria em cheque o 
senso comum definido pelos donos dos órgãos 
de comunicação sobre o que é verdade ou 
não, sobre o que é melhor para o País ou não. 
Não deveria haver defecções entre o clube dos 
barões da imprensa que pudessem colocar em 
dúvida as verdades vendidas em bloco e em 
uníssono.

Há ainda o padrão da fragmentação. A rea-
lidade é apresentada ao leitor não como uma 
realidade, com suas estruturas e interconexões, 
sua dinâmica e seus movimentos e processos 
próprios, suas causas, suas condições e suas 
consequências. O todo real é estilhaçado, des-
pedaçado, fragmentado em milhões de minús-
culos fatos particularizados, na maior parte dos 
casos desconectados entre si. Com o padrão 
de inversão, opera-se o reordenamento da re-
levância dos aspectos, a troca de lugares e de 
importância dessas partes, com a destruição 
da realidade original e a criação artificial de 
outra realidade. O secundário é apresentado 
como o principal e vice-versa. Tem ainda o pa-
drão de indução: a audiência é levada a ver o 
mundo não como ele é, mas sim como querem 
que ele o veja pelo reordenamento ou pela re-
contextualização dos fragmentos da realidade, 
pelo subtexto — aquilo que é dito sem ser fa-
lado — da diagramação e da programação, 
das manchetes e das notícias, dos comentários, 
dos sons e das imagens, pela presença/ausên-
cia de temas, segmentos do real, de grupos da 
sociedade e de personagens. Depois da defor-
mação, a imprensa decide quem é o vilão e 
quem é o mocinho. 

Mas foi colocada aí uma cortina de fuma-
ça: as notícias falsas. A imprensa não estaria 
preocupada com os prejuízos que ela provoca 
para a sociedade e para democracia. Ela per-
de o sono, porque seu modelo de negócio está 
ameaçado. Os grandes grupos de comunica-
ção estão perdendo receitas de publicidade 
para as fábricas de fake news. 

Não que o fenômeno das notícias falsas 
não precise ser combatido, mas o importante 
é colocarmos em discussão modelos para que 
possamos cobrar a prática do bom jornalismo 
das empresas de notícia, a qual é aquela fun-
damentada nos princípios básicos da ativida-
de que é noticiar os fatos de maneira objeti-
va, com a correta e criteriosa checagem da 
informação, com completude, transparência 
e justiça.

Luís Humberto Carrijo é jornalista, comunicador, escritor, colunista, 
instrutor, palestrante e fundador da Rapport Comunicação. 
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aTé 15% DE 
DEsconTo na 
conTraTaÇÃo

AUTO E
RESIDENCIAL

passagem ou 
pacote de trem 
turístico com 15% 
de abatimento

ES, MS e PR

proDuTos com ValorEs 
EspEciais Em loja
on-linE EXclusiVa

VANTAGEM

plano inDiViDual 
por apEnas 

r$ 22,00 mEnsais

SAÚDE BUCAL

EnTraDas mais 
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TRADIÇÃO GAÚCHA
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