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EDITORIAL

A Unafisco Nacional recebeu documentos re-
queridos com base na Lei de Acesso à Informa-
ção (LAI) que reforçam a tese de que autoridades 
do Ministério da Fazenda (MF) e do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) 
estão atuando em ofensa à constituição, come-
tendo improbidade administrativa quando deter-
minam a retirada de recursos da Receita Federal 
por meio da Portaria MPDG 129/2018.

O documento recebido pela Unafisco foi a 
Nota Técnica RFB/Sucor/Copol 11/2018. A nota ex-
põe argumentos que reforçam a tese de que há 
atuação de autoridades do MF e do MPDG em 
violação do art. 37, inciso XXII da Constituição Fe-
deral (CF), e, portanto, com conduta a ser enqua-
drada em improbidade administrativa.

A referida nota ressalta que:
“13. O Estado não pode funcionar sem que a 

Administração Tributária disponha dos recursos ne-
cessários para o cumprimento de sua missão consti-
tucional, qual seja, garantir a arrecadação de tribu-
tos internos e aperfeiçoar processos que melhorem 
o ambiente de negócios do País. Não é por outra 
razão que a história atual tem demonstrado que 
países que enfrentaram crises fiscais recentes pre-
servaram o funcionamento em nível máximo de efi-
ciência das suas respectivas Administrações Tributá-
rias, exatamente oposto do que aqui se observa.”

E sobre o art. 37, inciso XXII o documento é inci-
sivo ao afirmar que:

“15. Verifica-se que a Constituição Federal ou-
torgou à administração tributária a prioridade na 
consignação de recursos suficientes para garantir 
sua realização. Esses recursos deverão, portanto, 
ser resguardados de contingenciamentos, ainda 
que parciais, para que seja assegurado o poder 
de tributar e, em última instância, o funcionamen-
to do próprio Estado Brasileiro.

16. Apesar da precedência constitucional, 
diversas ações contrárias a esse comando são 
executadas. Como é o caso dos presentes can-
celamentos propostos pela Spoa/MF por meio dos 
Pedidos Siop n° 124.150 e 129.908. Como justificati-
vas apresentadas, consta a redução do já insufi-
ciente orçamento de 2018 da RFB para oferecê-lo 
como contrapartida para outros órgãos:

(...)
20. Sem adentrar o mérito das necessidades e 

importâncias de outros órgãos, o comando consti-
tucional é cristalino no sentido de que o saneamen-
to de dificuldades em outras instituições não pode 
acontecer à custa de recursos da Administração Tri-
butária e Aduaneira da União. Além disso, as razões 
apresentadas pelo órgão setorial para justificar o 

cancelamento não foram tratadas previamente 
com a RFB, à total revelia deste órgão fazendário, 
e não condizem com a realidade, uma vez que os 
efeitos da implementação de tal medida são alta-
mente danosos ao próprio funcionamento do Esta-
do brasileiro, o que permite concluir que a Spoa/MF 
não avaliou tais consequências previamente.”

A nota técnica oficial aponta que foram retira-
dos da RFB 125,8 milhões para utilização em outros 
órgãos, entre eles: as Superintendências do Minis-
tério da Fazenda — Samf, a PGFN e a STN.

Entre as ações afetadas pela retirada de recur-
sos, foi apontado que ocorrerá:

1- A suspensão de atividades de 50 agências 
da RFB;

2- Enfraquecimento da atuação da RFB na ope-
ração Lava Jato e outras forças-tarefas;

3- Comprometimento de iniciativas na fronteira;
4- Cancelamento de 50% dos créditos de opera-

ções especiais como a Fronteira Blindada e Muralha;
5- Impacto direto no contrato com os Correios, 

necessário para operacionalização das cobranças.
A nota técnica enfatiza que “todo o esforço 

para aplicar de forma racional e bem programa-
da os recursos públicos consignados à Administra-
ção Tributária e Aduaneira da União é frustrado 
diante de ações desprovidas de razoabilidade e 
que não foram acordadas previamente."

Confirmando a subtração de recursos do órgão, 
foram publicadas, em 22/6, as Portarias RFB 897/18 e 
898/18. As normas suspendem a execução de des-
pesas no âmbito da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil em diversas áreas, com destaque para o 
corte de 50% dos recursos destinados às Operações 
Especiais de Vigilância e Repressão Aduaneira, de 
58% dos recursos destinados às aquisições de equi-
pamentos de tecnologia e segurança da informa-
ção, e a suspensão das atividades de 25 agências 
da RFB, dentre várias outras áreas afetadas. 

A Unafisco Nacional aguarda as respostas do 
MF e do MPDG às consultas realizadas por meio da 
Lei de Acesso à informação (LAI), sobre quais fo-
ram as motivações para tal retirada de recursos da 
RFB, quem demandou e quem autorizou, e quais 
foram os estudos de impacto nas atividades do 
órgão. Em vista da gravidade da violação do art. 
37, XXII da CF, atestada oficialmente por essa Nota 
Técnica e por outros documentos, a Unafisco ava-
lia propor uma Ação Civil Pública e/ou representa-
ção ao MPF com pedido de responsabilização de 
autoridades do MF e do MPDG por improbidade 
administrativa, bem como a reversão do corte or-
çamentário previsto na Portaria MPDG 129/2018.

Retirada de recursos orçamentários da RFB: tese para 
ACP apontando improbidade dos responsáveis ganha força

DIRETORIA



5

Jurídico

- Julho de 2018

A Advocacia-Geral da União (AGU) emi-
tiu, em 30/5/2018, parecer esclarecendo 
alguns pontos relativos à migração do 

Regime de Previdência dos Servidores Públicos 
(RPPS) para o Regime de Previdência Comple-
mentar (RPC), instituído pela Lei nº 12.618/2012.

Sobre o assunto, estabeleceu o legislador que 
os que optarem pela migração do RPPS para o 
RPC terão direito a proventos de aposentadoria 
que serão compostos por duas parcelas: a) a pri-
meira, pelo teto do regime geral (INSS) a ser paga 
pelo RPPS; b) a segunda, relativa ao benefício es-
pecial, proporcional ao tempo de contribuição 
ao RPPS, correspondente à diferença entre a mé-
dia de 80% das remunerações para aquele regi-
me e a parcela básica, corrigidas pelo IPCA, a ser 
paga pela União.

A respeito disso havia muitas dúvidas, espe-
cialmente quanto à segurança jurídica e à inci-
dência de contribuição previdenciária. Nessa li-
nha, entre as conclusões do parecer da AGU, dois 
pontos merecem destaque:

1. A adesão ao novo regime previdenciá-
rio constitui um ato jurídico perfeito que gera 
um direito adquirido ao Benefício Especial, 
direito esse que passa a integrar o patrimô-
nio jurídico do servidor, de modo que as re-
gras e condições previstas para a conces-
são e pagamento do Benefício Especial não 
podem ser alteradas unilateralmente pela 
União, sequer por meio de emenda constitu-
cional;

2. O Benefício Especial (BE) não deve so-
frer a incidência da contribuição previden-
ciária.

A Unafisco Nacional atuou decididamente em 
três momentos importantes para o esclarecimen-
to de questões primordiais relacionadas ao tema.

O primeiro foi quando a Unafisco solicitou pa-
recer do renomado jurista e ex-ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, sobre o tema. 
O precioso parecer, concluído em fevereiro deste 
ano, apresentou considerações muito bem ali-
cerçadas juridicamente, citando inclusive enten-
dimentos do Supremo Tribunal Federal sobre a 
questão.

O segundo momento veio em decorrência da 
qualidade desse parecer solicitado pela Unafis-
co. Inúmeros pontos dele foram incorporados, di-
reta ou indiretamente, em outro parecer: no da 
Gerência Jurídica da Funpresp-EX, de 14/5/2018, 
que acabou por ser enviado para a análise da 
Advocacia-Geral da União. Nesse documento da 

Funpresp, um trecho da análise do jurista foi inse-
rido no tópico Da Segurança Jurídica, conforme 
a seguir: “Ministro aposentado do Superior Tribu-
nal de Justiça, Gilson Dipp, em recente Parecer 
Jurídico [solicitado pela Unafisco], reafirmou a 
natureza contratual do termo de migração, nos 
seguintes termos:

‘Assim, como existem regras expressamente dis-
postas em lei sobre o assunto, não há como negar 
que o termo de migração caracteriza- se por uma 
forma de contrato de adesão (sui generis) entre a 
Administração Pública e o segurado. Fala-se na-
tureza sui generis, pois, se não está propriamente 
firmando um contrato ou acordo com a Adminis-
tração, mas simplesmente aderindo a um deter-
minado plano de benefícios previdenciários, me-
diante opção expressa do servidor. Ou seja, uma 
vez identificada a liberalidade do servidor em 
aderir ao plano, constata-se a existência de um 
negócio jurídico que por tudo se assemelha a um 
contrato de natureza administrativa decorrente 
de uma relação jurídica previdenciária’.”

O outro grande momento da Unafisco é ve-
rificável durante a leitura do próprio parecer 
supracitado da AGU sobre aspectos da migra-
ção, em que é possível constatar que ele foi in-
fluenciado pelos fortes e precisos argumentos 
do ex-ministro Gilson Dipp. Na análise jurídica, 
a AGU reconhece que o parecer da Funpresp, 
que cita e se coaduna com o parecer da Una-
fisco em vários aspectos, é “extremamente 
consistente e bem fundamentado, cujas prin-
cipais teses estão amparadas em ampla legis-
lação, jurisprudência e doutrina (...).”

Esse paralelo entre o parecer da Unafisco e o 
da AGU encontra-se sobretudo nas teses princi-
pais. Sobre a natureza jurídica do benefício espe-
cial, Dipp é categórico ao afirmar que “o benefí-
cio especial corresponde a uma modalidade de 
compensação pelas contribuições realizadas ao 
regime próprio, de modo a permitir a transição 
de um regime para o outro sem decréscimos sig-
nificativos na renda do servidor. (...)” Tal posição é 
a mesma adotada pela AGU: ela reconhece que 
a natureza jurídica do benefício é “compensa-
tória, e não previdenciária em sentido estrito, do 
Benefício Especial.”

A AGU também corroborou o entendimento 
de que “a opção de adesão ao novo regime pre-
videnciário realizada pelo servidor confere ao ato 
de adesão o caráter de definitividade, tornando 
a opção irrevogável e irretratável (art. 3, § 8, da 
Lei 12.618/2012). Ao exercer seu direito de opção 
constitucionalmente garantido, o servidor adere 
aos termos e condições previstos em lei para a 
migração de regime (...).”

Posição da AGU é influenciada por parecer da Unafisco
MIGRAÇÃO RPPS PARA RPC

continua 



6

Jurídico

- Julho de 2018

A Unafisco Nacional ingressou, em 17/5, com 
uma ação civil pública para barrar de imediato 
o perdão de multas tributárias ao agronegócio 
concedido pela Lei 13.606/2018 por meio do Pro-
grama de Regularização Tributária Rural (PRR). A 
ação está fundamentada no art. 180 do Código 
Tributário Nacional (CTN), que intenta não be-
neficiar com anistias (perdões de multas) maus 
contribuintes que sonegam e fraudam o Fisco.

O entendimento da Unafisco Nacional pode 
ser esquematizado conforme demonstrado na 
pág. ao lado.

É importante destacar que o art. 180 do CTN 
deve ser aplicado a todos os parcelamentos es-
peciais. Portanto, preocupada com a seguran-
ça funcional dos Auditores Fiscais, a Unafisco 
orienta mais uma vez que os Auditores Fiscais 
que estejam diante de situações com possível 
aplicação do art. 180 aos parcelamentos espe-

ciais solicitem parecer da Cosit sobre o assunto.
A renúncia de receitas no PRR está estimada 

em R$ 15,22 bilhões, para os anos de 2018 a 2020, 
segundo dados da Receita Federal deste ano (ja-
neiro), obtidos pela Unafisco por meio da Lei de 
Acesso à Informação (LAI).

No pedido de liminar, a Unafisco requereu 
que as anistias sejam negadas e que o valor 
correspondente seja incluído nas parcelas ain-
da a serem pagas. Tem de ser assim porque a 
situação está diretamente relacionada com o 
interesse público. Não se oferece benefício fiscal 
a sonegadores e fraudadores de tributos previ-
denciários. Mas no Refis do agronegócio parece 
que vale tudo: todos os empresários do segmen-
to que aderiram ao programa estão com 100% 
da multa perdoada.

A determinação do CTN sobre o tema é inaba-
lável: a anistia tributária não se aplica “aos atos 

Unafisco luta na Justiça para que CTN e trabalho dos 
Auditores Fiscais no combate à sonegação sejam 
respeitados nos parcelamentos especiais (Refis)

LEI 13.606/2018

Essa foi exatamente a linha apresentada pelo 
jurista Dipp: “a migração possui caráter de defini-
tividade, tanto para o servidor como para a Ad-
ministração Pública. Adotando essa providência, 
o servidor opta pelo regime jurídico que melhor 
lhe convém, de acordo com direitos, obrigações, 
vantagens e, eventualmente, renúncias relativas 
ao regime anterior (...).”

Mais um posicionamento convergente. Para a 
AGU, “a contribuição previdenciária incide sobre 
a parcela dos proventos de aposentadoria e pen-
são concedidos pelo RPPS que supere o teto do 
RGPS (art. 40, § 18, da Constituição Federal). Tendo 
em vista que o Benefício Especial possui natureza 
jurídica compensatória, e não constitui um benefí-
cio previdenciário em sentido estrito, ele não pode 
ser equiparado a proventos de aposentadoria e 
pensão, de modo que a contribuição previdenci-
ária não incide sobre o Benefício Especial.”

Isso também foi defendido no parecer da 
Unafisco, entre outros pontos: “como os optantes 
pelo regime de previdência complementar não 
se submeterão mais às mesmas regras do regime 
próprio, não há que se falar em incidência de 
contribuição previdenciária sobre o benefício es-
pecial previsto na Lei 12.618/2012.”

Além de ter sido decisiva na formação do con-
vencimento da AGU com o conteúdo do pare-
cer do ex-ministro Gilson Dipp, a Unafisco Nacio-
nal tomou outras três providências: (i) fez consulta 
ao MPDG sobre aspectos que agora constam no 
parecer da AGU; (ii) fez consulta à RFB sobre a in-
cidência da contribuição previdenciária no BE 
— ambas aguardando resposta das respectivas 
autoridades —, e (iii) impetrou mandado de segu-
rança na Justiça Federal de Brasília, em 18/5. Este 
último teve como objetivo garantir que o benefí-
cio especial conste de forma explícita no termo 
de opção daqueles que desejarem optar pela mi-
gração do RPPS para o RPC, bem como daqueles 
que já optaram, conforme é assegurado no art. 
40, §16 da Constituição Federal (CF) para aqueles 
servidores ingressados até 4/2/2013. A liminar nes-
se caso estava, até o fechamento deste boletim, 
para ser apreciada, após a remessa de informa-
ções por parte das autoridades envolvidas.

A Unafisco Nacional ressalta que continuará 
empenhada na defesa da Classe em relação ao 
tema aqui exposto, pois entendemos que a mi-
gração do RPPS para RPC requer todos os cuida-
dos e esclarecimentos possíveis.
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qualificados em lei como crimes ou contraven-
ções e aos que, mesmo sem essa qualificação, 
sejam praticados com dolo, fraude ou simulação 
pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício 
daquele (...)”. Ora, numa breve pesquisa na juris-
prudência do Conselho Administrativo de Recur-
sos Fiscais (Carf), é possível verificar que não são 
poucos os casos em que as contribuições previ-
denciárias rurais — tributo objeto do parcelamen-
to no PRR — deixaram de ser recolhidas por ato 
fraudulento e/ou conduta dolosa do contribuinte. 
Nem é preciso dizer que isso afeta negativamen-
te a moral tributária desestimulando o bom con-
tribuinte a cumprir suas 
obrigações.

Observamos que a 
Lei 13.606/2018, ao ins-
tituir o PRR, não trouxe 
referência explícita 
ao conteúdo do art. 
180, I e II do CTN, o 
que não autoriza que 
o Código seja desres-
peitado, tendo em 
conta a hierarquia 
das leis. Além disso, as 
estimativas de renún-
cia de receitas não 
foram incluídas na 
Lei Orçamentária de 
2018. Quer dizer, de 
uma ponta a outra 

encontramos graves desconcertos. 
Caso não seja concedida a tutela de 
urgência, a situação resultará na ex-
tinção do crédito tributário, conforme 
art. 156, inciso III do CTN.

Como a demora na conclusão do 
processo pode ultrapassar os cinco 
anos, os interesses da União serão atin-
gidos pela prescrição tributária previs-
ta no art. 174 do CTN, causando signi-
ficativa perda ao erário, uma vez que 
ao final do processo, ainda que vito-
rioso, a própria União ficará impedida, 
por causa dos efeitos da prescrição, de 
entrar com ação judicial contra os con-
tribuintes que aderiram ao PRR e foram, 
ilicitamente, beneficiados com a anis-

tia concedida em ofensa ao art. 180 do CTN.
Portanto, da mesma maneira que impetrou 

ação para que os benefícios fiscais à indústria 
petroleira respeitem as LDO e se limitem a cinco 
anos, a Unafisco pretende com a nova ação com 
pedido de tutela de urgência evitar que governo 
e Congresso Nacional continuem desrespeitando 
a LDO e o CTN.

Esperamos que a Advocacia Pública, espe-
cificamente a PFN, ao contrário do que fez na 
ação para cumprir a LDO no caso dos benefí-
cios à indústria petrolífera, alinhe-se, dessa vez, 

ao interesse público e não trabalhe para im-
por obstáculos ao cumprimento do CTN. 
Para esses casos há instrumentos jurídi-
cos que podem ser cogitados sinalizando 
maior preocupação com o interesse públi-
co, como o Termo de Ajustamento de Con-
duta (TAC).

Ofício ao Secretário. Em 2017, a Unafisco 
obteve informação oficial por meio da LAI 
de que RFB e PFN não possuíam parecer so-
bre o assunto. No início do corrente ano, a 
Unafisco enviou ofício ao Auditor Fiscal Se-
cretário da Receita Federal, Jorge Rachid, 
pedindo esclarecimentos sobre a aplica-
ção do art. 180 do CTN no caso dos parce-
lamentos especiais. O objetivo é afastar a 
possibilidade de risco funcional aos Audi-
tores Fiscais, pois eles devem interpretar de 
forma adequada a legislação tributária. 

Como não obteve 
resposta, a entidade 
reiterou o pedido de 
esclarecimento, no 
fim de abril passa-
do, porém continu-
ava sem retorno, até 
o fechamento deste 
boletim.

Por enquanto, a 
ação civil pública 
já protocolizada diz 
respeito somente ao 
Refis do agronegó-
cio, tendo em conta 
que o prazo de ade-
são estava previsto 
para até 30/5  pas-
sado e foi prorroga-
do até 30/10 deste 
ano, mas todos os 
parcelamentos es-
peciais de 2017/2018 
serão objeto de 
ação em breve, 
caso o descumpri-
mento do CTN seja 
mantido.

Concessão do sujeito passivo
(contribuinte ou responsável)

- Confessar débitos
- Desistir dos recursos administrativos   
   e processos judiciais

Concessão do sujeito ativo
(União)

- Moratória (parcelamento)
- Anistia (perdão das multas)
- Remissão de juros (perdão de juros)

As anistias não podem ser concedidas 
em casos de crimes ou contravenções,
bem como em casos em que haja dolo,

fraude ou simulação (art. 180, CTN)

As multas de 150%, 225% e
outras que envolvam essas 

situações não podem ser 
anistiadas

PARCELAMENTOS ESPECIAIS
(REFIS)

Transação

Concessões mútuas
(art. 171, CTN)

Poder Público x Contribuinte
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A Unafisco Nacional informa os associados 

que foi julgada procedente a ação judicial 

proposta pela entidade, para que os associa-

dos lotados na Direp/02 possam perceber o 

adicional de periculosidade.

O magistrado, ao prolatar a sentença, con-

firma a liminar concedida em 20/4/2018 que 

determinou a conclusão pela União do proces-

so administrativo em 30 dias e o pagamento do 

adicional nos 30 dias subsequentes.

A sentença ratifica o direito dos associados 

lotados na referida localidade perceberem, 

mesmo no curso da ação judicial, o adicional 

de periculosidade. O prazo estabelecido pelo 

magistrado (30 dias) quando da concessão da 

liminar, para a conclusão do processo admi-

nistrativo, expirou e a entidade oficou a Digep 

local tanto para comunicar a prolação da sen-

tença, como para solicitar informações sobre a 

implementação do pagamento no contrache-

que referente a junho/2018.

A União foi ainda condenada a pagar as 

parcelas vencidas, com efeitos financeiros des-

de a data da elaboração do laudo pericial, em 

junho/2017, incidindo juros de mora e correção 

monetária. Referidos valores apenas poderão 

ser percebidos pelos associados após o trânsito 

em julgado da ação judicial.

2ª Vara Federal Cível do Pará ratifica liminar
e julga ação judicial procedente para pagamento
aos associados lotados na Direp/02

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

A Unafisco Nacional enviou, em 11/6, ofício 
ao Auditor Fiscal Secretário da Receita Federal, 
Jorge Rachid, e ao coordenador-geral de 
Gestão de Pessoas da RFB, Antonio Marcio 
de Oliveira Aguiar, a respeito da orientação 
equivocada emitida pela Cogep referente à 
hipótese de não assinatura de ponto neste 
período de greve da Classe.

A orientação da Cogep desconsidera o 
cenário atual de greve contínua e ininterrup-
ta. O fato de o associado da Unafisco não as-
sinar a folha de ponto não invalida, tampou-
co afasta os efeitos da decisão proferida nos 
autos do Agravo de Instrumento nº 5002031-

87.2017.4.03.0000, TRF-3, em 24/10/2017 (ação 

originária de processo na 13ª Vara Federal/

SP), cuja Segunda Turma do TRF-3, por una-

nimidade, determinou que não pode haver 

qualquer desconto sobre a remuneração dos 

associados em razão do movimento grevista.

A Unafisco alerta para as consequências 

pessoais decorrentes do flagrante descum-

primento de ordem judicial, no âmbito admi-

nistrativo, civil e penal, e requer urgente alte-

ração da orientação da Cogep, para evitar o 

indevido desconto da remuneração de seus 

associados.

Unafisco oficia Secretário da RFB e Cogep
para cumprimento da decisão judicial 

VEDAR CORTE DE PONTO
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O diretor de Defesa Profissional e Assun-
tos Técnicos da Unafisco Nacional, 
Mauro José Silva, foi um dos pales-

trantes do 3º Congresso Luso-Brasileiro de Au-
ditores Fiscais e Aduaneiros: em busca de justi-
ça fiscal, que ocorreu na cidade de Porto, em 
Portugal, de 28 a 30 de maio. Ele participou do 
painel Offshores, Planejamento Fiscal Abusivo e 
Branqueamento de Capitais, em 29/5.

Em virtude da importância do Congresso, 
o presidente da República de Portugal, Mar-
celo Rebelo de Sousa, concedeu ao evento 
a chancela de Alto Patrocínio de Sua Exce-
lência, que é uma contribuição do governo 
português para a concretização de ideias 
consideradas primordiais que podem impac-
tar o futuro do país.

Palestra. Diante de um auditório composto 
por 264 congressistas, dos quais 111 brasileiros, 

Mauro ressaltou que a corrupção comprome-
te uma proporção importante dos recursos 
dos países, o que põe em risco a estabilida-
de política e o desenvolvimento sustentável 
deles. O Banco Mundial estima que perto de 
US$ 1 trilhão são pagos em corrupção todos 
os anos no mundo. Somente nos países em 
desenvolvimento, estima-se que a corrupção 
recebida por funcionários públicos esteja en-
tre US$ 20 e US$ 40 bilhões.

Daí ser fundamental encontrarmos uma 
atuação dos Auditores Fiscais “mais proati-
va e menos reativa em relação ao combate 
à corrupção, especialmente no que tange 
às Pessoas Politicamente Expostas (PPE), nos 
moldes da Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção.”

O conceito de PPE está presente nos docu-
mentos do Grupo de Ação Financeira (Gafi), 
do qual o Brasil é membro. Esse órgão inter-
governamental está ligado à OCDE, cujo ob-
jetivo é desenvolver políticas de proteção do 
sistema financeiro mundial contra a lavagem 
de dinheiro, financiamento do terrorismo e de 
armas de destruição em massa. Segundo o 
Gafi, PPE é um indivíduo que desempenha ou 
desempenhou uma função pública relevante.

Operação Lava Jato. Por causa da posi-
ção e influência, a possibilidade de uma PPE 
se envolver em delitos de lavagem de dinhei-
ro e corrupção é bem maior que do restante 
da população. Em fevereiro de 2017, havia 
6.052 cidadãos brasileiros na lista de PPE, sen-
do que 113 já estão incluídos em inquéritos na 
Operação Lava Jato.

De acordo com Mauro Silva, os Auditores 
Fiscais são imprescindíveis no combate à cor-
rupção, porque esta se relaciona, na imensa 
maioria dos casos, com sonegação e lava-
gem de dinheiro. Portanto, seja na origem 
dos recursos utilizados para corromper (omis-

Diretor Mauro Silva destaca importância dos Auditores 
Fiscais no combate à corrupção durante Congresso 
de Auditores Fiscais e Aduaneiros

PORTUGAL
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Em 5/6 ocorreu na capital paulista o lança-

mento das Novas Medidas Contra a Corrup-

ção, um pacote de 70 propostas com objetivo 

de oferecer soluções para o enfrentamento 

da corrupção no País, em longo prazo. O pre-

sidente da Unafisco Nacional, Kleber Cabral, 

contribuiu para a elaboração das medidas, 

a convite da Fundação Getúlio Vargas (Direi-

to Rio e São Paulo) e da Transparência Inter-

nacional Brasil, que são as entidades coorde-

nadoras da iniciativa.

Participaram também como colaborado-

res os Auditores Fiscais Gerson Schaan e Ro-

berto Leonel de Oliveira Lima. Schaan é co-

ordenador-geral de Pesquisa e Investigação 

da RFB. Roberto Leonel é chefe do Escritório 

de Pesquisa e Investigação da 9ª RF e parti-

cipa da força-tarefa da Operação Lava Jato, 

em Curitiba/PR. Os três Auditores Fiscais estão 

entre os mais de 200 especialistas de diferen-

tes instituições e setores da sociedade parti-

cipantes da elaboração das propostas.

O pacote de medidas é dividido em 12 

blocos, como Sistemas, Conselhos e Diretri-

zes Nacionais Anticorrupção; Participação 

e controle social; e Responsabilização de 

agentes públicos.

Entre as propostas estão a instituição de 

uma política nacional para a desburocratiza-

ção, com o objetivo de promover a simplifi-

cação administrativa e a modernização da 

gestão pública; o estabelecimento de regras 

e condições para uso de dinheiro em espécie 

em transações de qualquer natureza; e o au-

mento de penas para crimes de corrupção, 

como peculato. Você confere o documento, 

na íntegra, 

na versão 

on-line des-

ta notícia 

no site da 

Unafisco. 

são de receitas), seja no destino dado aos 
recursos pelo corrupto (sinais exteriores de ri-
queza) ou ainda na descoberta dos meios de 
“lavar” o dinheiro (fraudes, interposição de 
pessoas), a atuação dos Auditores Fiscais é 
fundamental, pois estão sempre a descobrir 
os rastros deixados pelo dinheiro.

Organização e apoio. O evento foi orga-
nizado pela Federação Brasileira de Associa-
ções de Fiscais de Tributos Estaduais (Febra-
fite), Associação Sindical dos Profissionais da 
Inspeção Tributária e Aduaneira (Apit), Rede 
de Auditores Fiscais de Língua Portuguesa e 

Law Academy, com apoio da Unafisco Na-
cional, entre outras entidades.

Entrevista. Em 3/6, após o congresso, o 
jornal português Público divulgou entrevista 
exclusiva com o diretor Mauro Silva, na qual 
ele fala sobre PPE, Operação Lava Jato e do 
problema brasileiro de se conceder anistias 
de multas tributárias com muita frequência, 
entre outros temas. A entrevista pode ser lida, 
na íntegra, em nosso site. Ela está intitulada 
como Entrevista em Portugal: A imprensa por-
tuguesa interessada nos descaminhos tribu-
tários do Brasil.

Kleber Cabral participa da construção das novas 
medidas contra corrupção

CONVITE FGV E TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL
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De 15 a 17/6, a Unafisco 
Nacional promoveu o 
seu 17º Encontro Re-

gional. O evento, que contou 
com 78 convidados, ocorreu 
no Gran Lençóis Flat Residen-
ce, em Barreirinhas/MA. Esta 
região dá acesso ao Parque 
Nacional dos Lençóis Mara-
nhenses, com dunas de areia 
fina e branca, além das lago-
as de água doce e cristalina, 
próprias para banhistas.

O esforço para chegar aos 
lençóis vale a pena. Depois do 
trajeto feito em picape, os par-
ticipantes sobem numa balsa. 
Em seguida, quase uma hora 
de carro pelo cerrado maranhense, em trilhas 
com areia, riachos e vegetação. “As dificulda-
des enfrentadas para chegar às lagoas são to-
das compensadas pelo fato de que você está 
ali num lugar único, que não existe em outro 
canto do mundo,” disse o associado Marcílio 
Campêlo. 

Ainda foi possível andar de lancha pelo 
belo Rio Preguiça. No trajeto mais longo, que 
segue até onde o rio encontra o oceano, é 
possível avistar as dunas. E visitar os povoados 
de Mandacaru e Camburé. Segundo a asso-
ciada Eulina Crispiano, que participou pela 
primeira vez de um encontro da Unafisco, “é 
tudo muito lindo!”

Informação. As palestras da Diretoria da 
Unafisco foram realizadas em 15/6. A primeira 
explanação foi do diretor-adjunto de Convê-
nios e Serviços, Carlos Alberto Ramos G. Pa-
checo. Ele falou dos diferenciais das parce-
rias da Unafisco, com destaque para as áreas 
de telefonia, saúde, seguros e automóveis. “A 
Unafisco está sempre à disposição para ouvir 
as sugestões dos associados. Fiquem à vonta-
de para entrar em contato com o nosso De-
partamento de Convênios.”

Houve ainda explanação do diretor de Assun-
tos Jurídicos, Luiz Benedito. Na oportunidade ele 
falou das ações da Gifa, GAT, Bônus de Eficiên-
cia e Adicional de Periculosidade, entre outras.

Presenças. Pela Diretoria da Unafisco tam-
bém estiveram presentes Amilton Lemos (1º 
vice-presidente); Maria Aparecida Gerolamo 
(diretora-adjunta de Finanças e Contabilida-
de); Alcebíades Ferreira Filho (diretor-adjunto 
de Comunicação Social); Edith Benvindo (di-
retora-adjunta de Assuntos de Aposentado-
ria, Pensões e Assistência Social); Nicolau Silva 
(Convênios e Serviços); Marco Aurélio B. de 
Azevedo (Coordenação das Representações 
Regionais); e Ivone Monte (diretora suplente).

Associados reúnem-se em Lençóis Maranhenses
17º ENCONTRO REGIONAL
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Nos dias 28 e 29/5 ocorreu a reunião da Dire-

toria da Unafisco Nacional com representantes 

e apoiadores que atuam na Região Sudeste do 

País. O encontro foi na sede da Representação/

RJ da entidade, localizada na capital fluminense.

Pela Unafisco Nacional participaram Kleber 

Cabral (presidente); Amilton Lemos (primeiro 

vice-presidente); Luiz Benedito (Assuntos Jurídi-

cos); Nicolau Silva (Convênios e Serviços) e Mar-

co Aurélio B. de Azevedo (Coordenação das 

Representações Regionais).

Na pauta do encontro, a promoção de even-

tos de interesse dos associados e a apresenta-

ção de convênios oferecidos pela Unafisco. 

Outro assunto tratado durante a reunião foi o 

andamento das principais ações judiciais pa-

trocinadas pela entidade.

Os presentes puderam esclarecer dúvidas so-

bre esses e outros temas, além de darem suges-

tões a fim de aprimorar o trabalho desenvolvi-

do pela Unafisco em prol dos associados.

Unafisco se reúne 
com representantes e 
apoiadores da Região 
Sudeste do País

CAPITAL FLUMINENSE

O presidente da Unafisco Nacional, 
Kleber Cabral, ministrou palestra sobre o 
andamento das principais ações judiciais 
de interesse dos associados, em 28/5, na 
sede da Representação/RJ da Unafisco, 
na capital fluminense.

Para mais de 80 associados, Kleber 
falou sobre as execuções da GAT e Gifa; 
sobre a ação judicial pelo respeito à pa-
ridade, que busca o pagamento do bô-
nus integral aos aposentados e pensionis-
tas, proposta pela Unafisco em 11/7/2017; 
acerca da ação judicial que busca o pa-
gamento dos anuênios e direitos adquiri-
dos, que deixaram de ser pagos quando 
do advento do subsídio, em 2008; adi-
cional de periculosidade; entre outros 
processos. Essas ações decorrem da al-
teração do modelo remuneratório de 
subsídio para vencimento básico, com a 
aprovação da MP 765, convertida na Lei 
13.464/2017. Ao final, esclareceu dúvidas 
dos participantes, que elogiaram a pres-
teza da Unafisco na defesa dos direitos de 
seus associados, ativos e aposentados.

Happy Hour. Após a palestra, no mes-
mo local, houve happy hour para os pre-
sentes. 

Presidente Kleber 
Cabral ministra 
palestra sobre ações 
judiciais patrocinadas 
pela Unafisco

RIO DE JANEIRO
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Desconto de
15% no plano

de tratamento 

GRAMADO/RS

Ingresso maIs barato 
para você e sua famílIa*

pacote De vIagem 
com 8% De Desconto*

DIVERSÃO
BRASIL E 
EXTERIOR

redução de 
15% sobre valor 
da diária

HOSPEDAGEM

Hotéis da rede 
com tarifas 

diferenciadas

BENTO GONÇALVES/RS

*Confira as condições no site da Unafisco *Veja a agência conveniada no site da Unafisco 

plano De mInutos a partIr 
De r$ 24,00 mensaIs
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8% a 12% De 
abatImento sobre 
valor Dos proDutos*

OFERTA

Desconto de 15% 
em pós lato sensu 
e cursos livres

PRESENCIAL E EAD

seguro De vIDa 
em conDIções 
exclusIvas

BENEFÍCIO

automóvel com 
aproxImaDamente 
6,5% De Desconto

ZERO-QUILÔMETRO

Desconto De 10% 
na realIzação 

De cHeck-up 

CAPITAL PAULISTA

ensino jurídico 
com até 10% de 
abatimento nas 

mensalidades

ON-LINE E
PRESENCIAL

pós-graduação 
a distância 10% 

mais barata 

DIREITO

*Consulte as lojas válidas no site da Unafisco
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reDução De até 
60% no valor 

Da assInatura*

REVISTAS
IMPRESSAS

Inglês e espanHol 
com até 35% 
De Desconto

IDIOMAS

Desconto de 
20% em ecobags 
estampadas

LOJA VIRTUAL

produtos com 
até 40% de 

desconto

COMPRA PELA
INTERNET

preços especiais 
em notebooks e 

desktops 

VANTAGEM

*Confira em nosso site as publicações disponíveis pela parceria




