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EDITORIAL

Em Portugal, a história de adicionar cama-
da extra de proteção ao sigilo fiscal das Pesso-
as Politicamente Expostas (PPE) não deu cer-
to. Nem deveria, porque não há justificativas 
para a criação dessa blindagem adicional, 
chamada de Lista VIP entre os portugueses.

Tanto é assim que, em março de 2015, pe-
diram demissão dois altos funcionários da 
Autoridade Tributária Aduaneira (AT), órgão 
equivalente à Receita Federal em Portugal. O 
diretor-geral, António Brigas Afonso, e o subdi-
retor-geral José Maria Pires, ambos da AT, dei-
xaram seus cargos após a imprensa revelar a 
existência de um sistema de vigilância sobre 
os funcionários do Fisco que acessavam da-
dos fiscais de pessoas da Lista VIP.

O processo que culminou nas duas quedas 
começou em setembro de 2014. Nesse período, 
o jornal português i publicou informações pre-
sentes no Imposto sobre o Rendimento de Pes-
soas Singulares (IRS) do então primeiro-ministro 
Pedro Passos Coelho. IRS assemelha-se ao Im-
posto de Renda de Pessoas Físicas no Brasil. A 
divulgação desses dados foi a senha para que 
a Autoridade Tributária implementasse no ór-
gão um sistema que gerava alertas nos com-
putadores de autoridades da AT, sempre que 
um funcionário do Fisco acessasse dados tribu-
tários de alguém presente na Lista VIP.

Em dezembro do mesmo ano, foi a vez de o 
diário Público revelar que, após o vazamento 
da informação de Passos Coelho, uma audito-
ria interna havia instaurado 33 processos disci-
plinares contra funcionários do Fisco. Na opor-
tunidade, não foi obtida qualquer informação 
oficial sobre quais funcionários haviam sido 
ouvidos pelos superiores, o tipo de questiona-
mento a que foram submetidos, nem qualquer 
dado que justificasse a proibição de acesso 

deles àquelas informações. Em 10 de março 
de 2015, o sistema de alerta deixou de funcio-
nar. Durante os cinco meses em que o sistema 
de monitoramento esteve ativo, 228 alertas re-
ferentes à Lista VIP foram acionados. 

Assim como Portugal, o Brasil é membro do 
Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi). 
Este define PPE como indivíduo que desempe-
nha ou desempenhou uma função pública 
relevante.  Evidentemente, PPE estão bem po-
sicionadas em termos de cargos e influência, 
o que as coloca, potencialmente, com mais 
chances de se envolverem em delitos como 
lavagem de dinheiro e corrupção.

Sobre o tema, a Unafisco Nacional elabo-
rou a Nota Técnica nº 7 intitulada O equivo-
cado tratamento dado pela Receita Federal 
às pessoas politicamente expostas: subversão 
da impessoalidade e outros princípios da ad-
ministração pública, e violação de tratado in-
ternacional.

Segundo esse estudo da Unafisco, “se a lei 
estabelece que as pessoas politicamente ex-
postas devem estar sob uma maior atenção 
do Estado como forma de prevenir e comba-
ter mais eficaz e eficientemente a corrupção, 
não deve a Receita Federal dispensar a elas o 
mesmo tratamento oferecido aos contribuintes 
comuns, muito menos instituir mecanismos de 
proteção especial que inibem as investigações 
dos auditores fiscais. Os procedimentos adota-
dos pela Receita Federal com relação às PPE 
configuram ofensa à moralidade administrati-
va na medida em que vêm sendo emprega-
dos recursos do órgão com vistas a resultados 
divorciados do interesse público a que deveria 
atender, qual seja: promover e fortalecer as 
medidas para prevenir e combater mais eficaz 
e eficientemente a corrupção.”

PPE: Brasil deve seguir exemplo de Portugal
e extinguir sistema alerta

DIRETORIA
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A Unafisco Nacional ingressou com 

Ação Direta de Inconstitucionali-

dade (ADI) n.° 6.027, no Supremo 

Tribunal Federal (STF), com o objetivo de im-

pugnar os artigos 1º ao 11 da Lei 13.496/2017, 

que institui o Programa Especial de Regula-

rização Tributária (Pert) na Secretaria da Re-

ceita Federal do Brasil (RFB) e na Procurado-

ria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). A ADI 

ainda objetiva a impugnação dos artigos 1º 

ao 13 e do artigo 39 da Lei 13.606/2018, que 

institui o Programa de Regularização Tributá-

ria Rural (PRR) nos dois órgãos supracitados.

A medida é necessária para que o Tribu-

nal constitucional decida se a concessão 

desmedida de parcelamentos especiais de 

débitos tributários está de acordo com a Lei 

Maior de nosso País. De 2000 a 2018, já foram 

criados pelo menos 40 parcelamentos espe-

ciais, somando renúncia fiscal que ultrapassa 

R$ 175 bilhões, conforme estudo da própria 

Receita Federal. Isso sem falar que tal discre-

pância reduz a arrecadação espontânea, 

causando um prejuízo anual aos cofres públi-

cos de aproximadamente R$ 50 bilhões. Mes-

mo diante desses efeitos comprovadamente 

negativos, os Poderes Executivo e Legislativo 

se mostram recalcitrantes em abrir mão dos 

parcelamentos especiais.

Os referidos dispositivos legais, presentes 

nas duas leis, apresentam inconstitucionali-

dades porque ferem os princípios constitucio-

nais da capacidade contributiva e da livre 

concorrência, além de ferir o Novo Regime 

Fiscal, instituído pela Emenda Constitucional 

(EC) n.º 95/2016. Sobre o princípio da capa-

cidade contributiva, basta dizer que 70% da-

queles que aderem a um programa de par-

celamento são empresas com faturamento 

superior a R$ 150 milhões por ano, ou seja, 

que possuem saúde financeira suficiente 

para arcar com seus deveres tributários. Mas 

não pagam porque é mais rentável aplicar o 

dinheiro no mercado financeiro. Assim, a dívi-

da vai sendo empurrada de Refis em Refis. E é 

justamente essa dança dos Refis que derruba 

o princípio da livre concorrência. Com esses 

passos, esfola-se o princípio da neutralidade 

tributária, que deveria ser garantido pelo Es-

tado. Este tem o dever de proporcionar con-

dições competitivas iguais entre os agentes 

econômicos.

A balbúrdia promovida pelos Refis ainda 

ofendem o Novo Regime Fiscal, que, no ar-

tigo 113 do Ato das Disposições Constitucio-

nais Transitórias, estabelece o seguinte: “A 

proposição legislativa que crie ou altere des-

pesa obrigatória ou renúncia de receita de-

verá ser acompanhada da estimativa do seu 

impacto orçamentário e financeiro.” O des-

cumprimento desse artigo “representa grave 

violação ao processo legislativo que macula 

o surgimento da nova lei”, diz trecho da ADI 

proposta pela Unafisco.

A Unafisco ainda requer, na mesma ADI, 

que seja concedida medida cautelar para 

que a União seja obrigada a tomar “as me-

didas necessárias para evitar a decadência 

UNAFISCO INGRESSA COM ADI 6.027 NO STF CONTRA 
CONCESSÃO REITERADA DE PARCELAMENTOS 
ESPECIAIS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

IMPUGNAÇÃO

continua 
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em relação a todos os fatos geradores, com 

respectivos acréscimos legais, incluídos no 

PERT e do PRR, mantendo todos os créditos 

tributários incluídos no PERT e no PRR, em seus 

valores originais, com exigibilidade suspen-

sa, até que o mérito da presente ação seja 

julgado em definitivo (...).” Além disso, que a 

União seja “obrigada a intimar todos os ade-

rentes do PERT e do PRR para informá-los a 

respeito da suspensão da exigibilidade, de 

modo a permitir que tomem as medidas con-

tábeis necessárias para evitar a surpresa com 

os efeitos ex tunc da presente ADI.”

A questão dos parcelamentos especiais 

possui tantas estranhezas que 

facilmente ganha páginas e 

mais páginas na imprensa. Uma 

das facetas apontadas pela mí-

dia foi a utilização dos parcela-

mentos como moeda de troca. 

Com o título ‘Bancada do Refis’ 

condiciona apoio a Temer a 

afrouxamento de programa, a 

Folha de S.Paulo escancarou o 

assunto. Outra manchete expli-

citou o tema da seguinte forma, no jornal Ga-

zeta do Povo: O Refis virou moeda de troca. Há 

também este artigo muito esclarecedor, assi-

nado pelo presidente da Unafisco Nacional, 

Kleber Cabral, publicado no Estadão: A mone-

tização do Refis. 

A Unafisco Nacional ainda ingressou, em 17 

de maio, com uma ação civil pública (ACP) 

para barrar de imediato o perdão de multas 

tributárias ao agronegócio concedido pela 

Lei 13.606/2018 por meio do Programa de Re-

gularização Tributária Rural (PRR). A ACP está 

fundamentada no art. 180 do Código Tributá-

rio Nacional (CTN), que intenta não beneficiar 

com anistias (perdões de multas) maus con-

tribuintes que sonegam e fraudam o Fisco. E 

a entidade ingressará, em breve, com outra 

ACP para tratar do mesmo assunto, agora em 

relação ao Programa de Regularização Tribu-

tária (Pert), instituído pela Lei n.º 13.496/2017.

Ainda sobre as iniciativas da entidade con-

tra os Refis, há o projeto de lei da Unafisco de-

nominado PLS 425/17. Este foi endossado pela 

Comissão Parlamentar de Inquérito da Previ-

dência. O texto altera o Código Tributário Na-

cional para estabelecer normas gerais sobre 

programas especiais de regularização tribu-

tária, fixando restrições para os futuros Refis.

Neste ponto torna-se evi-

dente que os Refis destroem o 

fruto das atividades dos Audi-

tores Fiscais, das ações volta-

das para o combate à sone-

gação em todos os níveis da 

federação. O resultado, como 

não poderia deixar de ser, são 

contas públicas com prejuízos 

de centenas de bilhões de re-

ais por ano, impedindo que 

uma melhor prestação de serviços públicos 

seja oferecida à população. O objetivo de 

buscarmos implementar uma tributação mais 

justa — ideal almejado pelos Auditores Fiscais 

da Receita Federal — passa por afastarmos 

do nosso horizonte a possibilidade de con-

cessões de parcelamentos especiais nos mol-

des que foram oferecidos nos últimos anos. Só 

assim haverá desenvolvimento nacional, do 

qual se beneficiará toda a sociedade.

Na versão on-line desta notícia em nosso 

site, você confere na íntegra o texto da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade proposta pela 

Unafisco com pedido de medida cautelar.

“De 2000 a 2018, 
já foram criados pelo 

menos 40 parcelamen-
tos especiais, soman-
do renúncia fiscal que 

ultrapassa R$ 175 
bilhões, conforme es-

tudo da própria Receita 
Federal.”
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Recentemente, a Unafisco foi alertada 
sobre as consequências na Secretaria 
da Receita Federal (SRF) e na Procura-

doria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) das 
exclusões do Pert (Refis de 2017).

A possibilidade de o contribuinte aderente 
ao Pert apresentar recurso foi prevista no art. 
9ª da Lei 13.496/2017 nos seguintes termos:

Art. 9° Observado o direito de defesa do 
contribuinte, nos termos do Decreto no 70.235, 
de 6 de março de 1972, implicará exclusão 
do devedor do Pert e a exigibilidade imedia-
ta da totalidade do débito confessado e ain-
da não pago; (destaque nosso)

Oportuno lembrar que a Unafisco Nacio-
nal combateu a inserção desse artigo na lei 
do Pert e insistiu na necessidade de que fos-
se vetado, pois oferecia oportunidade de o 
aderente deixar de pagar as parcelas, mas 
manter sua dívida com exigibilidade suspen-
sa por muitos anos. Porém, os vetos presiden-
ciais não abarcaram tal artigo.

A previsão legal que prevaleceu, portanto, 
concede ao contribuinte o direito de defen-
der-se de sua exclusão do Pert, nos moldes 
previstos no Decreto 70.235/72.

Como se sabe, o Decreto 70.235/72 estabe-
lece em seu art. 25 a competência da Dele-
gacia da Receita Federal do Brasil de Julga-
mento (DRJ) e do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (Carf) para julgar os processos 
administrativos, não havendo qualquer men-
ção à PGFN para exercer tal competência.

Na SRF, os efeitos das exclusões, bem como 
dos possíveis recursos, foram tratados na Ins-
trução Normativa (IN) 1711/2017, ao passo 
que na PGFN a norma infralegal aplicável é 
a Portaria PGFN 690/2017.

Na IN 1711/2017 foi introduzido, em 
14/8/2018, o art. 14-A que define a possibili-
dade de o contribuinte apresentar manifes-
tação de inconformidade contra sua exclu-

são do Pert, que deve ser dirigida à DRJ.
Na Portaria 690/2017, é o art. 18 que trata 

da manifestação de inconformidade e do re-
curso quando do indeferimento desta. Até aí 
nenhuma novidade em relação à lei.

Ocorre que a Portaria 690/2017 trouxe um 
dispositivo que usurpa competência dos Au-
ditores Fiscais, pois o art. 20 da malsinada 
portaria assim estabelece:

Art. 20. Compete aos Procuradores da Fa-
zenda Nacional em exercício na unidade da 
PGFN do domicílio tributário do sujeito passi-
vo optante, entre outros atos:

I - apreciar:
(...)
c) as manifestações de inconformidade 

apresentadas em razão de requerimentos de 
adesão não validados ou cancelados;

(...)
§ 1º Compete ao titular da unidade da PGFN 

do domicílio tributário do optante apreciar re-
cursos apresentados em face das decisões pro-
feridas nas hipóteses do inciso I deste artigo.

Portanto, a Portaria PGFN 690/2017 não só 
usurpa competência dos Auditores Fiscais 
como invade competência do Carf.

Dessa maneira, a Portaria 690/2017 desviou- 
se daquilo que foi definido no art. 9º da Lei 
13.496/2017, pois o direito de defesa do contri-
buinte em relação à sua exclusão do Pert foi 
previsto nos moldes do Decreto 70.235/72 que, 
por sua vez, é muito claro em relação às com-
petências para julgar: primeira instância, DRJ; 
segunda instância, Carf.

Ao assim prescrever, a Portaria PGFN 
690/2017 criou um verdadeiro tribunal de ex-
ceção, uma competência ex post facto, em 
clara ofensa ao princípio do juiz natural que, 
apesar da expressão “juiz”, é igualmente 
adotado como princípio da autoridade na-
tural pela doutrina especializada e pela ju-
risprudência, pois decorre da exigência de 

Invade competência dos Auditores Fiscais e viola 
princípio constitucional: Unafisco estuda ingressar 
com ADPF no STF

PORTARIA DA PGFN

continua 
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obediência ao devido processo legal aplicá-
vel ao processo administrativo por força do 
art. 5º, incisos LIII, LIV e LV, in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo- 
se aos brasileiros e aos estrangeiros residen-
tes no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIII - ninguém será processado nem senten-
ciado senão pela autoridade competente;

LIV - ninguém será privado da liberdade 
ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes;

Em outras palavras, o contribuinte que 
aderiu ao Pert tinha definido pela lei que a 
autoridade para julgar seus recursos em caso 
de exclusão do Pert seria aquela estabeleci-
da pelo Decreto 70.235/72 (primeira instân-
cia, DRJ; segunda instância, Carf). Porém, a 
Portaria PGFN 690/2017, a posteriori, definiu 
que tais recursos, naqueles casos de Pert rea-
lizado diante daquele órgão, seriam julgados 
por outras autoridades.

Além de remanescer em clara ofensa ao 
princípio constitucional do devido processo 
legal, na sua acepção de princípio do juiz 
natural (autoridade natural no processo ad-
ministrativo), a Portaria PGFN 690/2017 contra-
ria a definição de competências da Receita 
Federal prevista no Decreto 9.003/2017.

Art. 25. À Secretaria da Receita Federal do 
Brasil compete:

I - planejar, coordenar, supervisionar, exe-
cutar, controlar e avaliar as atividades de 
administração tributária federal e aduaneira, 
incluídas aquelas relativas às contribuições 
sociais destinadas ao financiamento da se-
guridade social e às contribuições devidas 
a terceiros, assim entendidos outros fundos e 
entidades, na forma da legislação em vigor;

(...)

III - interpretar e aplicar a legislação tribu-

tária, aduaneira, de custeio previdenciário e 
correlata, e editar os atos normativos e as ins-
truções necessárias à sua execução;

(...)

V - preparar e julgar, em primeira instância, 
processos administrativos de determinação e 
exigência de créditos tributários e de reco-
nhecimento de direitos creditórios relativos 
aos tributos administrados pela Secretaria;

E ainda mais grave, a ousada portaria ten-
ta usurpar a competência dos Auditores Fis-
cais definida na Lei 10.593/2002, in verbis:

Art. 6º São atribuições dos ocupantes do 
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal 
do Brasil: (Redação dada pela Lei nº 11.457, 
de 2007) (Vigência)

I - no exercício da competência da Secre-
taria da Receita Federal do Brasil e em ca-
ráter privativo: (Redação dada pela Lei nº 
11.457, de 2007) (Vigência)

a) constituir, mediante lançamento, o cré-
dito tributário e de contribuições; (Redação 
dada pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)

b) elaborar e proferir decisões ou delas par-
ticipar em processo administrativo-fiscal, bem 
como em processos de consulta, restituição ou 
compensação de tributos e contribuições e de 
reconhecimento de benefícios fiscais; (Reda-
ção dada pela Lei nº 11.457, de 2007)

A pretendida competência da PGFN para 
decidir sobre os recursos previstos no art. 9º 
da Lei 13.496/2017 igualmente não encontra 
guarida no art. 18 do Decreto 9.003/2017 que 
define as competências daquele órgão. Indo 
além, nem mesmo no art. 12 da Lei Comple-
mentar 73/1993, diploma legal que institui a Lei 
Orgânica da Advocacia-Geral da União, há 
possibilidade de enquadrar tal competência.

Diante desse quadro de inconstitucionali-
dades e ilegalidades perpetradas pela Por-
taria PGFN 690/2017 que usurpa competência 
legal dos Auditores Fiscais da Receita Federal, 
a Unafisco Nacional estuda ingressar com Ar-
guição de Descumprimento de Preceito Fun-
damental (ADPF) no STF — para o combate 
das inconstitucionalidades — e Ação Civil Pú-
blica (ACP) para combater as ilegalidades.
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Fez acender a luz vermelha, entre os Au-
ditores Fiscais, a Instrução Normativa (IN) 
nº 2 da Secretaria de Gestão de Pessoas 

do Ministério do Planejamento, Desenvolvimen-
to e Gestão que estabelece orientação, crité-
rios e procedimentos gerais sobre o controle de 
frequência dos servidores públicos federais. A 
IN foi publicada no Diário Oficial da União em 
12/9. Diante de tal preocupação da Classe, a 
Unafisco Nacional se levanta, mais uma vez, 
contra toda e qualquer iniciativa que objetive 
implementar o ponto eletrônico para os Audi-
tores Fiscais.

Nesse sentido, já no dia 14/9, a Unafisco Na-
cional enviou ofício ao Auditor Fiscal Secretá-
rio da Receita Federal, Jorge Rachid, solicitan-
do, por meio da Lei de Acesso à Informação 
(LAI), cópias de pareceres ou estudos acerca 
de eventual implantação do ponto eletrônico 
para os Auditores Fiscais.

Em 8/10, a Coordenação-Geral de Gestão 
de Pessoas da Receita Federal do Brasil, em 
atendimento à solicitação da Unafisco, afir-
mou que o tema do ponto eletrônico é estu-
dado pelo Comitê de Gestão Estratégica de 
Pessoas do MF (CGEP). Este é uma das frentes 
do Programa de Modernização Integrada do 
Ministério da Fazenda.

De acordo com o CGEP, “dado o curto 
lapso temporal da edição da IN nº 2, de 12 de 
setembro de 2018, o Comitê não emitiu ne-
nhum parecer até a data presente.” Ou seja, 
qualquer ação que vise ao ponto eletrônico 
para Auditores Fiscais é infundada. Nem po-
deria ser diferente.

Sabe-se que as atividades dos Auditores 
Fiscais, autoridades de Estado que são, têm 
cunho eminentemente intelectual e já existem 

no âmbito da Receita Federal do Brasil outras 
formas muito mais modernas e compatíveis 
com a atuação dos Auditores Fiscais e que ser-
vem como ferramentas para mensuração dos 
resultados, tais como os relatórios de ativida-
des hoje já existentes (RHAF, FRA, etc.).

Cabe lembrar ainda que outros cargos do 
Poder Executivo, como os Auditores Fiscais do 
Trabalho (AFT) e os membros da AGU, não são 
submetidos à lógica da folha-ponto.

A exigência de ponto eletrônico seria não 
apenas inconcebível, mas contraproducente 
e danosa para o desenvolvimento das atri-
buições dos Auditores Fiscais.

É incabível estabelecer ponto eletrônico 
para todos os servidores, nos moldes de um 
rolo compressor. Em seu despacho, o secretá-
rio executivo do CGEP, Fernando Nascimento 
Barbosa, reconhece que “as políticas ou nor-
mas transversais de pessoas formuladas pelo 
CGEP/MF são, via de regra, passíveis de re-
gulamentação complementar pelos órgãos 
fazendários, tendo em vista as suas especifi-
cidades.” Em outras palavras, a Receita tem 
autonomia para estabelecer tratamento dis-
tinto e específico em relação ao tema.

Importante destacar outra parte do Des-
pacho do Sr. Secretário Executivo da CGEP, 
na qual este afirma que “ainda haverá espa-
ço para que a Receita Federal do Brasil (RFB) 
emita política ou norma específica a ser apli-
cada no seu contexto.”

A Unafisco reitera que continua acompa-
nhando o assunto de perto, bem como estu-
dando todas as medidas administrativas e ju-
diciais necessárias para tratar dos reflexos de 
tal norma em relação aos Auditores Fiscais.

Em resposta à Unafisco, MF diz que ponto eletrônico 
é passível de regulamentação por órgãos em razão
de especificidades

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO



Na Mídia

11- Novembro de 2018

O presidente da Unafisco Nacional, Kleber 
Cabral, foi entrevistado no programa Fim de 
Semana BandNews, em 22/9, para falar sobre 
o tema da sonegação. Conforme o noticiá-
rio, “a cada ano, 600 bilhões de reais em im-
postos são sonegados no País. Dinheiro que 
poderia ser investido em escolas, hospitais e 
saneamento básico.”

A ênfase do programa foi dada no pro-
jeto de lei da Unafisco, endossado pela CPI 
da Previdência, denominado PLS 423/17. Este 
projeto prevê cadeia para o sonegador, com 
penas equiparadas às do crime de corrup-
ção (2 a 12 anos), havendo redução da pena 
com o pagamento, e não mais a extinção 
da punibilidade com o pagamento (ou mero 
parcelamento) das dívidas tributárias. “Para 
a Unafisco, entidade que representa os Au-
ditores Fiscais, essa é uma forma [PLS 423/17] 
de melhorar as contas do governo sem no-

vos impostos.” Segundo Kleber, “é preciso de 
fato combater a sonegação para que a gen-
te consiga cobrar o tributo daquele que não 
está pagando, para que aqueles que hoje 
pagam não sejam ainda mais onerados.”

A entrevista na íntegra está disponível na ver-
são on-line desta notícia, no site da Unafisco.

A Diretoria da Unafisco Nacional se reuniu 
com representantes e apoiadores da entida-
de que atuam no Estado de São Paulo. O en-
contro ocorreu na capital paulista, na Sede 
Administrativa da Unafisco, nos dias 26 e 27 
de setembro.

Pela Unafisco Nacional participaram Kle-
ber Cabral (presidente), Amilton Lemos (1º 

vice-presidente), Luiz Benedito (diretor de 
Assuntos Jurídicos), Eduardo de Andrade 
(diretor-adjunto de Assuntos Jurídicos), Ni-
colau G. da Silva (diretor de Convênios e 
Serviços) e Marco Aurélio B. de Azevedo 
(diretor de Coordenação das Representa-
ções Regionais).

No encontro, os participantes recebe-
ram orientações da Diretoria Nacional 
para aprimorarem a atuação da entida-
de em suas respectivas localidades. Tam-
bém houve apresentações das pastas de 
Convênios e Serviços e de Assuntos Jurí-
dicos. A primeira apresentou as principais 
parcerias firmadas pela Unafisco, que ofe-

recem descontos especiais aos associados. 
O Jurídico, por sua vez, falou do andamento 
das ações judiciais.

Na oportunidade, representantes e apoia-
dores ainda puderam esclarecer dúvidas 
sobre esses e outros temas, além de darem 
sugestões para o aperfeiçoamento dos traba-
lhos desenvolvidos pela entidade.

Na BandNews, Kleber Cabral dá entrevista e PLS 423
da Unafisco é destaque

Unafisco se reúne com representantes e apoiadores
do Estado de São Paulo

PRISÃO PARA SONEGADOR

CAPITAL PAULISTA
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De 22 a 25/10, ocorreu o 6º Encontro 
Nacional de Aposentados e Pensio-
nistas da Unafisco Nacional, no Tran-

samérica Resort Comandatuba/BA. Perto de 
500 convidados prestigiaram o evento.

Participaram da mesa de abertura Kleber 
Cabral (presidente), Edith Ascenção Pereira 
Benvindo (diretora-adjunta de Assuntos de Apo-
sentadoria, Pensões e Assistência Social), César 
Urbano Corrêa (diretor de Eventos Associativos, 
Recreativos e Culturais) e Marco Aurélio Baum-
garten de Azevedo (diretor de Coordenação 
das Representações Regionais). Também este-
ve na mesa o inspetor-chefe da Inspetoria da 
Receita Federal do Brasil em Ilhéus/BA, Osmar 
Expedito Madeira Júnior.

Na fala de todos, destacou-se tanto o lega-
do dos Auditores Fiscais aposentados, quanto 
a importância da união da Classe para o fu-
turo do cargo. “Os aposentados têm ensina-
do aos ativos que é importante nos apoiar-
mos mutuamente”, afirmou Kleber Cabral.

No dia 23/10, os presentes participaram da 
palestra Ciência da Felicidade, ministrada por 
Rubens Sakay. Mais tarde, o diretor-adjunto de 

Assuntos Jurídicos da Una-
fisco Nacional, Luiz Antonio 
Benedito, falou das princi-
pais ações judiciais de in-
teresse dos associados. Por 
fim, o diretor-adjunto de 
Convênios e Serviços, Car-
los Alberto Ramos G. Pa-
checo, fez uma exposição 
ressaltando descontos que 
os associados podem ob-
ter por meio da Unafisco. 

No último dia da pro-
gramação do evento, 
associados e familiares 
aproveitaram as opções 
de lazer do Transamérica 
Resort Comandatuba e 

da agência de turismo local. Se divertir com 
arco e flecha foi uma das escolhas da asso-
ciada Teresa Atsuko Yuasa, de São Paulo/SP. 
Outros optaram pelas mesas de sinuca, vôlei 
de praia, quadra poliesportiva. Um dos gran-
des momentos, para os mais contemplativos, 
foi acompanhar o lindo pôr do sol na ilha.

Para a pensionista Idalice Ribeiro, de Goiâ-
nia/GO, a iniciativa da entidade possibilitou a 
realização de um sonho antigo. “Sempre tive 
muita vontade de conhecer aqui. Realizei um 
sonho através deste evento da Unafisco. Aqui 
é um paraíso.”

Perto de 500 convidados participam do 6° Encontro 
Nacional de Aposentados e Pensionistas

ILHA DE COMANDATUBA/BA
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Desconto De 10% nas 
tarifas Durante baixa 
temporaDa

economize 8% ao 
aDQuirir pacote De 

viagem*

SALVADOR/BA TURISMO

plano de tratamento 
com 15% de 
desconto

GRAMADO/RS

abatimento de 
12% no preço da 

hospedagem
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*Válido na agência da Av. São Luís, no centro de São Paulo/SP

Diárias na 
categoria 
'usuário parceiro' 
para associaDos 
Da unafisco

UNIDADE
BONITO/MS

até 25% de 
desconto nas 

reservas

LAZER
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até 60% De Desconto 
na assinatura De 
revistas impressas 

INFORMAÇÃO

vinhos com 
redução de até 
20% nos preços

IMPORTADORA

Desconto De até 25% 
na contratação 
De seguro

AUTO E
RESIDENCIAL

faciLiDaDe na Hora 
De aLugar imÓveL 

resiDenciaL

FIANÇA LOCATÍCIA

abatimento
De até 10% 

nas compras 

HOT SITE

ingressos 
mais baratos

DIVERSÃO

eletrodoméstico 
com valor 
exclusivo

LOJA VIRTUAL
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até 35% De abatimento 
nas mensaLiDaDes 

Dos cursos 

ENSINO SUPERIOR

pÓs-graDuação e 
graDuação com até 
10% De Desconto

PRESENCIAL E EAD

aparelhos 
auditivos com 30% 
de desconto 

BEM-ESTAR

redução de
15% no valor 
do check-up 

PREVENÇÃO

Desconto de 10% 
em aulas para 

exercitar o cérebro

MEMÓRIA 




