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Quando promulgado em 1794, o Código 
Prussiano já continha quase 20 mil artigos. Com 
inspiração jusracionalista no Espírito das Leis, de 
Montesquieu ("o juiz é a boca da lei"), a inten-
ção do Imperador Frederico "O Grande" (Frie-
drich Wilhelm II) era regular todas as situações 
fáticas, por mais específicas que fossem, atin-
gindo-se o máximo nível de detalhamento, de 
forma que fosse à prova de interpretação. O 
juiz que ousasse interpretar o código incidiria na 
"grande ira" de Frederico e seria severamente 
castigado.

Transcorridos mais de dois séculos, o positi-
vismo-formalista do século XVIII experimentaria 
em todos os sistemas jurídicos uma evolução. Os 
principais positivistas do século XX, como Hans 
Kelsen e Herbert L. A. Hart, admitiam a função 
criativa do juiz dentro dos contornos de uma 
"moldura legal"; portanto, o texto da lei seria 
suscetível de interpretação para, no caso con-
creto, construir-se a norma aplicável.

Apesar dessa grande evolução, quando a 
dogmática brasileira importou o positivismo, 
ignorou dois séculos de evolução para apli-
car no Brasil não a versão mais atual, mas o 
formalismo à imagem do pensamento original 
de Montesquieu, como o fez o Imperador Fre-
derico, da Prússia, Napoleão e outros déspotas 
da época. No Direito Tributário, ressuscitou-se a 
pretensiosa concepção, própria do Direito Pe-
nal, de uma "tipicidade cerrada" como roteiro 
para o aplicador da lei, numa visão de que a 
legislação seria capaz de encapsular todos os 
fatos econômicos.

A autoridade tributária constataria o fato, 
identificaria a regra jurídica aplicável e, meca-
nicamente, subsumiria o fato ao texto legal, re-
alizando o lançamento tributário; do contrário, 
sempre que o fato não se revestisse das exatas 
características descritas no texto, nenhum tribu-
to seria devido. Não precisaria dizer o quanto 
essa concepção protagonizou desigualdades 
por meio de criativas e engenhosas arquitetu-
ras tributárias minuciosamente planejadas para 
frustração do dever fundamental de pagar tri-
butos, principalmente pelos maiores contribuin-
tes, aqueles que dispõem de melhores "escudos 
de proteção".

Solícita aos interesses predominantemente 
econômicos, a liderança política da época in-
corporou em nosso Código Tributário Nacional 

(CTN) as teorias formalistas forjadas pela dog-
mática do Direito Tributário oriunda do pensa-
mento acadêmico dominante. Com efeito, uma 
das regras do CTN mais divorciadas da realida-
de é a contida no artigo 142, parágrafo único:

"A atividade administrativa de lançamen-
to é vinculada e obrigatória, sob pena de 
responsabilidade funcional".

A parte final do dispositivo reforça que é má-
ximo o grau de vinculação administrativa da 
autoridade responsável por verificar se o fato 
constatado é gerador de obrigação tributária, 
e simboliza "uma espada sobre a cabeça" da 
autoridade tributária que, temerosa, se vê "en-
carcerada" ao formalismo do século XVIII.

É como se nossa legislação tributária, mila-
grosamente, tivesse alcançado o utópico re-
sultado pretendido com o código prussiano de 
1794. Nela haveria um texto detalhado ao ex-
tremo, de clareza incontestável, livre de qual-
quer omissão ou obscuridade; restando assim 
à autoridade tributária a singela tarefa de di-
reta e imediatamente aplicá-lo aos fatos con-
cretos, que também seriam sempre simples, 
previsíveis e cotidianos. Assim fosse, de fato, 
não haveria margens para valorações por par-
te dessa autoridade.

Para a realização da segurança jurídica, de 
certo, essa utopia encontraria suas virtudes; no 
entanto, infelizmente, nossa legislação tributária 
se caracteriza por ser justamente o oposto. A au-
toridade tributária atua sobre um largo espec-
tro legal e normativo, que inclui todos os tributos 
federais e a aduana brasileira, deparando-se, 
em seu dia a dia, com omissões, obscuridades e 
contradições nos milhares de dispositivos legais, 
além dos conflitos de competência com outros 
entes da federação.

De fato, a sociedade pós-moderna, sujeita a 
riscos incontroláveis, em nada mais se parece 
com a organização social e econômica do sé-
culo XVIII. O pensamento formalista mostra-se 
impotente para "dizer o direito" nos casos mais 
difíceis. Os hardcases, a cada dia e a passos 
largos, ao menos quando consideramos a rele-
vância dos créditos tributários envolvidos, vêm 
se tornando regra, e não mais exceção. Apesar 
dessa realidade, injustificadamente, o forma-
lismo no Direito Tributário brasileiro se mantém 
hegemônico até nossos dias atuais. Uma elite 

Da ficção jusformalista à realidade contemporânea 
Desafios à autoriDaDe tributária 

Por Kleber Cabral e Julio Gomes*
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política e intelectual impõe o pensamento re-
trógrado. Como veremos adiante, esse influxo 
ao pensamento de dois séculos atrás não é des-
propositado.

Conforme apontamos, a versão formalista do 
século XVIII evoluiu para um positivismo no sé-
culo XX, onde se admite a função criativa do in-
térprete. Contudo, essa evolução ainda não se-
ria suficiente para encontrar soluções jurídicas 
para todos os casos, principalmente os hardca-
ses. Assim, o constitucionalismo contemporâneo 
surge com uma nova dogmática, quando a li-
berdade e autonomia do julgador passam a ser 
valorizadas e se tornam instrumentais para o in-
térprete e aplicador do Direito. Ronald Dworkin 
ilustra essa realidade com a metáfora do "juiz 
hércules", como aquele intérprete com quali-
dades excepcionais (conhecimento técnico, 
sabedoria, paciência e sagacidade sobre-hu-
manas) que sempre encontra a melhor solução 
em cada caso.

No Direito Tributário brasileiro, tivéssemos que 
identificar um trabalho "hercúleo", esse seria o 
da autoridade tributária. Apesar da inquestio-
nável relevância das instâncias judiciais e admi-
nistrativas que atuam sobre os créditos tributá-
rios constituídos, sobretudo pelo conhecimento 
jurídico amplo, o auditor fiscal é o responsável 
pelo lançamento em todas as dimensões do 
crédito tributário: qualitativa, quantitativa, tem-
poral e subjetiva.

Para a realização do lançamento tributário, 
a autoridade tributária valora um caso con-
creto em seu estado natural, pesquisa dentre 
o universo de regras jurídicas a que melhor se 
aplica, interpreta seu sentido para o caso sob 
exame, decide se esse caso é ou não gerador 
da obrigação tributária, e muitas vezes também 
decide a respeito de outros reflexos (prática 
de crime, infração administrativa e incidência 
cumulativa de outros tributos, necessidade de 
medidas acautelatórias do crédito tributário, 
etc). E não termina aí. Tendo profundamente es-
tudado toda a dimensão qualitativa do crédito 
tributário, inicia-se a fase de quantificação do 
tributo, da multa, dos juros legais e, por fim, a 
formalização do lançamento.

Uma vez realizado o lançamento tributário, 
constituído o crédito com todas as suas dimen-
sões, é de se esperar que o resultado dessa ati-
vidade cognitiva pela interpretação jurídica da 
legislação tributária possa suscitar divergências; 
afinal, quanto maior a complexidade da legis-
lação, maior a litigiosidade em torno de sua in-
terpretação e aplicação aos casos concretos. 
Com a discordância sobre algum elemento do 

lançamento tributário, inicia-se o processo ad-
ministrativo tributário, de forma que o contri-
buinte possa, através de várias instâncias recur-
sais, exercer seu direito de defesa, apresentando 
suas considerações sobre as inúmeras questões 
controvertidas. Essa segunda fase também é 
conduzida pelas autoridades tributárias.

Infelizmente, apesar de toda sua relevância e 
complexidade, como aqui expusemos, as lide-
ranças políticas encarceraram a auditoria tribu-
tária entre as "grades" do formalismo. Exemplo 
disso são as instruções normativas expedidas 
pela Receita Federal, com efeito vinculante 
em relação às autoridades tributárias, que, em 
lugar de esclarecer a aplicação da lei, trazen-
do segurança jurídica para o contribuinte, ino-
vam ou a tornam ainda mais confusa, o que 
tem provocado judicializações que poderiam 
ser evitadas caso prevalecessem o bom senso 
e a ponderação. Como exemplo recente, en-
tendeu o STJ, sob o rito dos repetitivos, que são 
ilegais as instruções normativas da SRF 247/2002 
e 404/2004, por comprometer a eficácia do re-
gime de não cumulatividade da contribuição 
do PIS e da Cofins.

Como resultado dessa concentração do po-
der decisório na cúpula do órgão, chegou-se 
a um hipertrofiado acervo de processos em 
tramitação, uma verdadeira aberração que 
torna o sistema de constituição e cobrança 
dos créditos tributários impossível de ser geren-
ciado. No Conselho Administrativo de Recur-
sos Fiscais (Carf), última instância do processo 
administrativo tributário, são 120 mil processos 
pendentes de julgamento, representando R$ 
614 bilhões, aos quais se somam outros 200 mil 
sob apreciação das delegacias de julgamento 
da Receita Federal (DRJ). Em valores atualiza-
dos, o total ultrapassa R$ 1 trilhão em conten-
cioso administrativo.

Esses dados não seriam tão preocupantes 
caso a maioria desses créditos tributários in-
gressasse como receitas públicas, mas a rea-
lidade é muito diferente. Segundo recente re-
latório da PGFN, o estoque da dívida ativa da 
União em 2017 estava em torno de R$ 2 trilhões, 
dos quais foram recuperados no ano R$ 26,1 bi-
lhões. Ou seja: apenas 1,3% da dívida é recu-
perado anualmente.

Portanto, quando em uma análise de ma-
croprocesso do crédito tributário, desde a sua 
constituição através do trabalho da autoridade 
tributária, passando pelo julgamento dos re-
cursos do contribuinte, até a efetiva cobrança 
administrativa (pela Receita) ou judicial (pela 
PGFN), deparamo-nos com uma realidade pre-



Painel

6 - Agosto de 2018

ocupante. É um sistema ineficiente com iniciati-
vas de soluções que reiteradamente visam ao 
"alvo" errado. A dissonância entre a concep-
ção formalista na fase administrativa, apegada 
à literalidade do texto legal, e a interpretação 
mais ampla de acordo com o Direito, pelo juiz, 
contribui para o resultado pífio na recuperação 
judicial desses créditos.

É certo que o longo tempo de tramitação 
dos processos contribui para a frustração da 
cobrança, como demonstram os números, mas 
não é esse o problema principal. A elite política 
atraiu para si o poder decisório cuja titularida-
de, natural e legalmente, pertence à autorida-
de tributária: a prerrogativa de interpretação e 
aplicação da legislação tributária para se de-
cidir no caso concreto sobre a constituição ou 
não do crédito tributário. Não é sem razão que 
o Regimento Interno da Receita, estabelecido 
por portaria do Ministério da Fazenda, concen-
tra poder decisório nas mãos dos chefes de uni-
dade (delegados da Receita Federal) e da alta 
cúpula do órgão.

O influxo ao formalismo de que discorremos, 
de fato, não é despropositado. É imposta à auto-
ridade tributária, sob pena de responsabilidade 
funcional, que não interprete a legislação, ape-
nas a aplique literalmente, tal como pretendera 
há mais de dois séculos o Imperador Frederico 
"O Grande" com seu Código Prussiano de 1794.

A função interpretativa é reservada aos ga-
binetes de Brasília. E como se constata pelos 
resultados pífios na recuperação de créditos 
tributários, essa imposição da elite política tem 
custado caro à sociedade brasileira e ao mes-
mo tempo favorecido negociações seletivas, 
sem qualquer transparência, que envolvem Exe-
cutivo e Legislativo.

Nos últimos 17 anos, foram mais de 30 medi-
das para anistia de multas tributárias, renúncia 
aos juros moratórios e parcelamentos "a perder 
de vista" dos valores remanescentes, fazendo 
da sonegação no Brasil um negócio vantajoso. 
E embora aprovadas sob um suposto propósi-
to de recuperação fiscal de empresas em difi-
culdade, tais programas vêm sendo utilizados 
pelas maiores e mais lucrativas empresas, que 
pulam de um programa para o outro, sempre 
atrás do maior desconto possível. Também não 
há qualquer estudo sobre algum reflexo positi-

vo desses programas para o equilíbrio das con-
tas públicas ou outro interesse público. Ao con-
trário, os chamados “Refis” vêm deseducando 
os contribuintes, com benesses a sonegadores 
e inadimplentes, fomentando a percepção 
daqueles que honram com suas obrigações 
com o Fisco de que, no Brasil, não vale a pena 
pagar tributo.

Qualquer atividade, das mais simples às mais 
complexas, demanda investimentos. E não é di-
ferente com o trabalho das autoridades tributá-
rias; no entanto, essa não é uma prioridade no 
órgão. Na aparência pode até convencer, mas 
não é de verdade. Como exemplo, para a pro-
gressão funcional dos auditores fiscais, um dos 
requisitos é a participação em cursos de espe-
cialização, o que aparentemente seria uma ini-
ciativa louvável como incentivo para o desen-
volvimento profissional; contudo, as restrições 
impostas evidenciam um desvio de finalidade 
para que apenas as dificultem, o que desvalori-
za e desmotiva ainda mais os ocupantes do car-
go, principalmente os mais novos, que têm um 
caminho mais longo na carreira. Os cursos exi-
gidos devem ser custeados pelo próprio auditor 
fiscal e somente os que vierem a ser concluídos 
no decurso do período de interstício serão con-
siderados, ainda que já tenham sido diploma-
dos anteriormente em níveis acadêmicos mais 
avançados, como mestrado e doutorado. Não 
há a menor coerência!

Concluindo, o sistema atual é voltado para a 
maximização quantitativa de autuações fiscais, 
indiferente à qualidade dos créditos constituí-
dos. Numa espécie de imposição de "dificulda-
des para se negociarem facilidades", uma "en-
xurrada" de autuações fiscais "deságua" sobre 
as delegacias de julgamento da Receita Fede-
ral e do Carf. Com isso, em troca do apoio elei-
toral, as lideranças políticas "entram em campo" 
como salvadoras do contribuinte aprisionado 
pelo endividamento fiscal.

Esse assombroso cenário em torno do ma-
croprocesso do crédito tributário somente en-
contrará solução quando os investimentos se 
voltarem para a efetiva valorização da autori-
dade tributária, sendo-lhe garantida a neces-
sária autonomia para uma interpretação à luz 
do Direito, muito mais justa e republicana, sem 
privilégios ou perseguições.

*Artigo publicado em 8/7/2018 no site Consultor Jurídico. Autoria de Kleber Cabral, Auditor Fiscal da Receita Federal, 
bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e presidente da Associação Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco Nacional); e Julio Cesar Vieira Gomes, que é Auditor Fiscal da Receita 
Federal, doutorando e mestre em Direito Tributário pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e ex-conselheiro do 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).
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A  Unafisco Nacional, representada 

pelo diretor de Defesa Profissional 

e Assuntos Técnicos, Mauro José 

Silva, esteve reunida em 10/7 com o senador 

Antonio Carlos Valadares (PSB/SE) para tratar 

do PLS 423/2017. 

O PLS 423/2017 prevê cadeia para o sone-

gador. Altera o Código Penal e a Lei de Cri-

mes Contra a Ordem Tributária para aumen-

tar penas e criar causa de redução de pena 

pelo pagamento integral do crédito tributá-

rio, que deixa de constituir hipótese de extin-

ção da punibilidade ou de perdão judicial. 

Revoga dispositivos da legislação tributária 

federal referentes à extinção da punibilidade 

e suspensão da pretensão punitiva por paga-

mento ou parcelamento de crédito tributário.

O projeto foi inserido no relatório final da 

CPI da Previdência (CPI-

PREV) a pedido da Unafisco, 

tendo sido, naquela oca-

sião, aprovado por unanimi-

dade com o apoio da base 

governista.

Após aprovado na CPI-

PREV, o PLS 423/2017 foi en-

viado para a Comissão de 

Constituição, Justiça e Ci-

dadania (CCJ) do Senado e 

houve a designação do se-

nador Valadares para a relatoria.

Na reunião com o relator, a Unafisco expli-

cou que a modificação proposta pelo proje-

to pode ajudar, e muito, no combate à sone-

gação, que atinge quase 500 bilhões de reais 

por ano, contribuindo para melhorar a saúde 

fiscal do País e para consolidar a desnecessi-

dade da reforma da Previdência.

O senador Valadares ouviu, atentamente, 

esse e os demais argumentos apresentados 

e mostrou afinidade com o tema, pois, entre 

outros motivos, vem apresentando posição 

bastante crítica em relação à reforma previ-

denciária.

Foi estabelecido um canal de diálogo com 

a assessoria do senador e outras reuniões se-

rão agendadas. Além disso, a entidade en-

viará material para contribuir no trabalho de 

confecção do relatório.

Unafisco defende PLS 423 junto ao senador Valadares 
(PSB/SE), relator do projeto

CaDeia para sonegaDor
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A Unafisco Nacional, com base na 
Lei de Acesso à Informação (LAI), 
solicitou esclarecimentos à RFB so-

bre a inclusão da totalidade da lista de PPE 
em recente programa de fiscalização que 
partiu de uma lista de 200 mil contribuintes. 
Na resposta, o órgão apresenta informações 
contraditórias, mas conclui de modo a não 
deixar dúvida afirmando que a nova lista de 
PPE, que inclui mais de 72 mil contribuintes, 
não está em sua totalidade incluída na lista 
de pessoas físicas submetidas a maior rigor 
de fiscalização.

Para a RFB, como a nova relação de PPE 
inclui prefeitos e vereadores de 5.570 muni-
cípios, então não é ne-
cessário que todas as PPE 
estejam submetidas ao 
mesmo rigor fiscal. A res-
posta da RFB aponta para 
utilização de critério obs-
curo para definir quais PPE 
oferecem maior ou menor 
risco relacionado a crimes 
de sonegação, revelando 
traços de ofensa ao prin-
cípio da impessoalidade, 
na medida em que o cri-
tério de discrímen não foi 
evidenciado.

Em resumo, restaram 
sem esclarecimentos 
questões importantes e 

que dizem respeito ao interesse público de 

combater a sonegação e a corrupção. A pri-

meira é: da relação atual de PPE quais foram 

incluídas na lista de 200 mil contribuintes cita-

da na reportagem veiculada no Estadão, em 

11 de maio de 2018, intitulada Receita cria 

grupo para investigar agentes públicos? Que 

critério objetivo foi utilizado para excluir algu-

ma PPE dessa lista de 200 mil investigados? 

Teriam realmente ficado de fora somente os 

prefeitos e vereadores? De quais cidades?

A Unafisco irá analisar as informações re-

cebidas e continuará agindo para que a atu-

ação da RFB siga o caminho da legalidade e 

da defesa do interesse público.

RFB insiste em não impor risco fiscal maior à totalidade 
das PPE

Critério obsCuro
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Por meio de ofício recebido recentemente, 
a Unafisco Nacional foi intimada pelo 
Ministério Público Federal (MPF) a apre-

sentar todas as informações que possui sobre 
o sistema alerta. A entidade já enviou um lote 
de documentos que possui e está providen-
ciando a coleta de outras informações para 
amplamente contribuir com as investigações 
do Parquet. 

O sistema alerta envia um e-mail para a 
chefia do Auditor Fiscal toda vez que este 
acessa dados de pessoas politicamente 
expostas (PPE). 

A definição de PPE pode ser encontrada na 
Resolução Coaf 29/2017 e, atualmente, inclui 
desde o presidente da República até prefeitos 
e vereadores de municípios. 

A Unafisco vem debatendo o assunto há 
alguns anos e emitiu a Nota Técnica 07/2017 
sobre o tema, que se encontra no site da enti-
dade. Naquele documento foi apontado que 
todos os acessos de todos os Auditores Fiscais 
ficam registrados nos sistemas da Receita Fe-
deral em relação a todas as pessoas, físicas ou 
jurídicas, para controle posterior pelo próprio 
órgão ou por outros legalmente autorizados 
a fazê-lo. Porém, em relação às PPE foi criado 
um controle diferenciado, especial, prévio e 
imediato, o que acaba revelando uma cama-
da extra de sigilo fiscal para as PPE.

O estudo apontou que não há razão de in-
teresse público para a existência de tal siste-
ma e que a Administração Pública, por meio 
de seus órgãos e agentes públicos, não pode 
conferir tratamento privilegiado a pessoas ou 
classes determinadas. A entidade vem insistin-
do, há alguns anos, que o ordenamento jurí-
dico, por meio das leis e tratados internacio-

nais, estabelece que as pessoas politicamente 
expostas devem estar sob uma maior atenção 
do Estado, o que exige que a Receita Federal 
dispense a elas um risco fiscal maior e torne 
ilícita a proteção específica em relação ao 
acesso a seus dados fiscais.

Recentemente foi divulgado pela mídia que 
a Sufis teria criado um grupo especial de 150 
Auditores que, partindo de uma lista de 200 
mil contribuintes, fiscalizaria 800 deles. A lista 
inicial incluiria autoridades como Auditores, 
juízes e parlamentares, porém não ficou assi-
nalado se a referida lista incluía 100% das PPE, 
conforme a definição do Coaf. Ademais, per-
manece inaceitável que exista uma camada 
especial de sigilo fiscal para as PPE e que haja 
uma ilícita limitação do poder investigatório 
de todos os Auditores Fiscais. A iniciativa foi 
um avanço, mas a existência durante anos e 
a permanência do sistema alerta, bem como 
certeza de que inexiste a fiscalização de 100% 
das PPE, ainda deixa pairando sobre o caso 
uma nuvem de ilicitude que esperamos ser es-
clarecida pelo MPF.

Aguardamos que haja a eventual respon-
sabilização das autoridades que instituíram e 
insistiram na manutenção do sistema alerta, 
bem como não impuseram às PPE, durante 
anos, o risco fiscal diferenciado exigido pelo 
ordenamento jurídico.

A existência de um sistema alerta foi 
igualmente revelada em Portugal no ano 
de 2015. O sistema alerta português ficou no 
ar por cinco meses, protegendo o que a im-
prensa portuguesa chamou de lista VIP, tendo 
acionado 228 alertas nesse período. A apura-
ção do Ministério Público português resultou 
na queda do diretor-geral da Administração 
Tributária, Antonio Brigas. 

Ministério Público Federal investiga 
sisteMa alerta

CamaDa extra De sigilo fisCal



10

Jurídico

- Agosto de 2018

A Unafisco Nacional propôs ação 

coletiva contra a União, pedindo 

o reconhecimento do direito dos 

Auditores Fiscais da Receita Federal ao re-

cebimento do Bônus de Eficiência e Produ-

tividade na Atividade Tributária e Aduaneira 

(Bepata) pelo período de licença para ativi-

dade política.

Caráter genérico do bônus. 

Para a Unafisco, é clara a ob-

servância quanto ao caráter 

geral do bônus. Ou seja, o Be-

pata não diz respeito à produ-

tividade individual do Auditor, 

mas está vinculado às metas 

institucionais do órgão. Como 

o servidor licenciado para ativi-

dade política não deixa de ser 

Auditor Fiscal, não há razoabi-

lidade para o não pagamento 

do bônus. Mormente pelo fato de que seu 

afastamento se dá por imposição legal.

A redução dos vencimentos, protegida 

pela Constituição Federal, expõe ainda a 

“ilegalidade cristalina” do não pagamento 

do Bepata. O documento destaca também 

que a decisão da União ignora o princípio da 

isonomia, “uma vez que trata servidores ocu-

pantes do mesmo cargo de forma desigual, 

bem como viola o direito ao exercício do su-

frágio, esculpido no art. 14 da Carta Magna”.

Jurisprudência nas altas cortes. Em nossa 

petição, a entidade salienta que o artigo 86 

do regime jurídico único dos Servidores Pú-

blicos da União (RJU) assegura o recebimen-

to dos vencimentos do cargo efetivo duran-

te licença para atividade política. “A partir 

do registro da candidatura e até o décimo 

dia seguinte ao da eleição, o 

servidor fará jus à licença, as-

segurados os vencimentos do 

cargo efetivo”, diz o parágrafo 

segundo.

Além disso, nossa petição 

ressalta decisão das cortes su-

periores, como o STJ, que se 

manifestou sobre a possibili-

dade de recebimento de ven-

cimentos integrais por agente 

fiscal de renda durante afastamento para 

concorrer pleito municipal. Também o Tribu-

nal de Contas da União (TCU) já reconheceu 

o direito de o servidor perceber a remunera-

ção integral, durante gozo de licença para 

atividade política.

Por fim, informamos que foi formulado um 

pedido de tutela de urgência, a fim de que 

os associados possam se valer do direito des-

de já, o qual não foi apreciado pelo magis-

trado, até o fechamento deste boletim.

Unafisco propõe ação judicial contra União a fim de 
garantir bônus a Auditores licenciados para atividade 
política

reConheCimento Do Direito

A redução dos 

vencimentos, protegida 

pela Constituição 

Federal, expõe ainda a 

“ilegalidade cristalina” 

do não pagamento do 

Bepata
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A Unafisco Nacional dá mais um importante passo no pro-
cesso de execução da Gratificação de Atividade Tributária 
(GAT). Pelo correio, a entidade enviou aos atuais exequentes 
uma planilha individualizada de cálculos relativos à ação 
proposta pela Unafisco contra a União, buscando os efeitos 
remuneratórios da incorporação da GAT, bem como seus re-
flexos nas demais parcelas vencimentais.

Portanto, ao receber a planilha, solicitamos que você 
confira todos os valores e caso tenha alguma dúvida ou ob-
jeção entre em contato conosco. Ressaltamos que a plani-
lha foi elaborada por perito contratado pela Unafisco, sendo 
submetida a criteriosa avaliação e revisão. Tudo isso com o 
objetivo de diminuir a possibilidade de erros nos cálculos.

Detectando alguma incorreção, ou em caso de dúvidas, 
dê um retorno ao Jurídico da Unafisco. Você poderá apresen-
tar suas observações a respeito dos valores até 20 dias após 
o recebimento da correspondência supracitada. Mande seus 
apontamentos pelo e-mail juridico@unafisconacional.org.br. 
Caso não envie nenhuma mensagem, o Jurídico interpretará 
que há concordância em relação aos cálculos.

Após a conclusão dessa etapa, a Unafisco irá propor as 
execuções. De todo modo, é fundamental que você man-
tenha seus contatos atualizados no cadastro da entidade. 
Mudou de e-mail, telefone, endereço? Acesse a área restrita 
do site da Unafisco e clique em Minha Conta, que abrirá a 
seção Alterar Dados Pessoais. É nesta seção que você faz as 
devidas atualizações.

Quem tem direito à GAT. Possui direito aos efeitos da ação 
aqueles que estavam no cargo de Auditor Fiscal da Receita 
Federal ou receberam proventos de aposentadoria ou pen-
são no período de 1º julho de 2004 a 30 de junho de 2008.

Mais informações podem ser obtidas em nosso site. Se pre-
ferir, entre em contato com o Jurídico da Unafisco por meio 
do telefone 0800-886-0886, ramais 106, 110, 115, 116 e 120. Este 
número não aceita ligações de celular, nem chamadas DDD 
11. Nestes casos, utilizar o (11) 3228-4766 e os mesmos ramais.

Unafisco envia aos associados 
beneficiários planilha individualizada 
de cálculos

exeCução Da gat

Bastou enviarmos aos asso-
ciados beneficiários da execu-
ção da GAT uma planilha indi-
vidualizada de cálculos para 
que gente de fora, sabe-se lá 
como, colocasse boi na linha. 
É que, estranhamente, alguns 
beneficiários estão recebendo 
ligações suspeitas que giram 
em torno de suposta compra 
de precatórios.

A Unafisco Nacional soube 
dessa esquisita movimentação 
por meio dos associados. Res-
saltamos que a entidade não 
tem qualquer relação com 
esses contatos. Da mesma for-
ma, os escritórios de advoca-
cia que atuam na ação da 
GAT em favor dos associados, 
por meio da Unafisco, também 
nada têm a ver com isso.

Portanto, tenha muito cuida-
do com essas ligações. Vão di-
zer que a cessão de créditos ou 
precatórios é uma prática per-
mitida etc. e tal. Entretanto, de 
duas uma: ou é um golpista ou 
estão puxando você para uma 
negociação que envolve gran-
de deságio, que no fim das 
contas significa prejuízo para o 
vendedor.

Em caso de dúvidas, entre 
em contato com o Departa-
mento Jurídico da Unafisco. 

Ligações suspeitas 
prometem 'comprar 
precatórios da GAT'

olha o golpe
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A Unafisco Nacional informa os associados 
a respeito de duas liminares favoráveis obtidas 
pela entidade, nos Estados da Bahia e São Pau-
lo, em ações movidas para pagamento do adi-
cional de periculosidade.

A primeira liminar, emitida pela 6ª Vara Cível 
Federal da Bahia em 15/6/2018, corresponde ao 
processo que contempla associados lotados 
no Aeroporto Internacional de Salvador/BA. Na 
sentença, a magistrada estabeleceu o prazo de 
10 dias para que a União conclua o processo 
administrativo.

Já o magistrado da 9ª Vara Cível Federal de 
São Paulo deliberou, em 7/6/2018, sobre ação 
que visa ao pagamento para os associados lo-
tados na Alfândega da Receita Federal em São 
Paulo — Armazéns Gerais e Entrepostos São Ber-
nardo do Campo. Nesta decisão, foi estabele-
cido que a União providencie a conclusão do 
processo administrativo para concessão dos 
adicionais em um prazo de 120 dias.

Assim que houver novidades, informaremos os 
associados. Veja na notícia abaixo as localidades 
onde a Unafisco Nacional propôs a referida ação.

Unafisco obtém liminares favoráveis na Bahia e São Paulo
aDiCional De periCulosiDaDe

Em razão do cumprimento do pedido de liminar 
acatado, em ação coletiva proposta pela Unafis-
co Nacional, ocorreu em julho a implementação 
do pagamento do adicional de periculosidade 
aos associados lotados no Aeroporto Internacio-
nal de Viracopos, localizado em Campinas/SP.

Portanto, estão no contracheque desses asso-
ciados os valores do adicional correspondentes 
aos meses de junho (retroativo) e julho deste ano. 
Os pagamentos relacionados aos meses anterio-
res ao período supracitado, ou seja, de maio até a 
emissão do laudo de periculosidade, dependem 
de uma vitória definitiva na Justiça.

Outras localidades. Em relação às demais 
ações judiciais em curso sobre o mesmo tema, di-
recionadas para os associados lotados em outras 
localidades, informamos que a Unafisco continua 
a realizar todas as medidas cabíveis a fim de ga-
rantir o pagamento desse importante direito.

Localidades onde foram propostas ações de 
periculosidade: 1) Alfândega da Receita Federal 
em São Paulo; 2) Alfândega do Aeroporto Interna-
cional de Viracopos em Campinas/SP; 3) Delega-
cia da Receita Federal de Pelotas/RS; 4) Alfândega 
do Porto de Manaus/AM — Equipe de Repressão 
Aduaneira de Manaus (ERA/MNS); 5) Alfânde-
ga do Aeroporto Internacional de Salvador/BA;  

6) Delegacia da Receita Federal de Rio Grande/
RS; 7) Aeroporto Internacional de São Paulo — 
Guarulhos; 8) Alfândega da Receita Federal no 
Porto do Rio de Janeiro; 9) Aeroporto Internacional 
dos Guararapes, Central dos Correios e Porto de 
Suape — PE — Direp 04; 10) Inspetoria da Receita 
Federal de Ponta Porã/MS; 11) Aeroporto Bacache-
ri — Curitiba; 12) Aeroporto Internacional Tancredo 
Neves — Confins/MG; 13) Aeroporto Internacional 
de Natal/RN e Portos de Natal, Areia Branca, Gui-
maré e Porto da Ilha; 14) Direp — Divisão de Re-
pressão ao Contrabando e Descaminho da Supe-
rintendência Regional da Receita Federal do Brasil 
— 2ª RF, em Belém/PA; 15) Alfândega do Aeropor-
to Internacional de Brasília — Presidente Juscelino 
Kubitschek — Lago Sul — Brasília/DF.

Por fim, informamos que em breve a entidade 
proporá nova ação geral objetivando: a) o pa-
gamento do adicional de periculosidade para as 
localidades que já possuem o laudo de periculo-
sidade e para as quais a entidade, por estratégia 
processual, não tenha proposto ação judicial es-
pecífica; b) a elaboração do laudo técnico por 
parte da Administração Pública nos casos das 
localidades que ainda não o possuam e, conse-
quentemente, implementando o pagamento do 
direito legalmente previsto.

Cumprimento de liminar da Unafisco garante adicional 
de periculosidade aos associados de Viracopos/SP

pagamento
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*Sujeito à disponibilidade de estoque. Confira no site da Unafisco as condições e demais opções de planos

*Desconto sujeito à alteração
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