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EDITORIAL

Nem todos conseguem se despedir como 
desejariam. Todas as coisas têm de passar 
e passam... rápido demais. Já se vão muitos 
anos desde que entrei na Unafisco como di-
retor jurídico em 2005, na pequena Regional 
de São Paulo, com 1.500 associados. Até ali, 
a entidade funcionava praticamente como 
apêndice da DS São Paulo. A Unafisco ex-
pandiu suas fronteiras e transformou-se em 
uma pujante associação nacional com 11 mil 
associados País afora.

Nessa última gestão, iniciada em junho de 
2016, a atual diretoria da Unafisco colocou 
a entidade em outro patamar em termos de 
reconhecimento junto à imprensa, ao parla-
mento e aos meios acadêmicos, com o ob-
jetivo de situar o Auditor Fiscal da Receita Fe-
deral como protagonista nos assuntos em que 
temos conhecimento reconhecido, nos temas 
tributários, aduaneiros e previdenciários.

Dentre os frutos que ficarão para o futuro, 
vale mencionar a elaboração de projetos de 
lei da Unafisco Nacional, que foram endos-
sados pela Comissão Parlamentar de Inqué-
rito da Previdência. São eles o PLS 423/2017 
e o PLS 425/2017. O primeiro prevê o fim da 
extinção da punibilidade com o pagamento 
(ou mero parcelamento) das dívidas tributá-
rias. Ou seja: 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. 
E o segundo altera o Código Tributário Na-
cional para estabelecer normas gerais sobre 
programas especiais de regularização tribu-
tária, fixando restrições e critérios para os fu-
turos programas (Refis).

Organizamos o maior evento de cunho téc-
nico já realizado pela Unafisco, o seminário Os 
Desafios para o próximo governo: Justiça Fis-
cal e Combate à Sonegação e à Corrupção, 
realizado em agosto último, que contou com 
a presença de ilustres palestrantes como o 
procurador da República Deltan Dallagnol, o 
ex-ministro do STF, Ayres Britto, o Auditor Fiscal 

da Receita Federal Roberto Leonel, indicado 
por Sergio Moro para presidir o Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras (Coaf), 
especialistas e professores da FGV, USP, UFSC 
e outros.

Despedir-se nunca é fácil. O compositor e 
pianista austríaco Franz Schubert (1797–1828) 
musicou o assunto em canções de despedida. 
Uma delas diz que os cavalos já estão pron-
tos do lado de fora. No meu caso não há tan-
to romantismo, não há cavalos, apenas uma 
passagem aérea a Brasília, e uma missão cer-
tamente mais espinhosa, à frente da DEN do 
Sindifisco Nacional para o triênio 2019–2021.

A única certeza é que as dificuldades se-
rão enormes, e a única promessa válida é 
que, ao lado dos diretores da DEN, continua-
rei dando o máximo de meu empenho para o 
engrandecimento do nosso cargo e da Recei-
ta Federal, agora ocupando essa nova fun-
ção. Podemos prometer a disposição à luta 
e a perseverança, na esperança de que os 
resultados, consubstanciados na efetiva valo-
rização do cargo, apareçam o quanto antes.

Agradeço a todos os diretores e represen-
tantes da Unafisco pelo País, que caminha-
ram conosco sem medir esforços na busca 
do crescimento da Unafisco, para o êxito 
das ações judiciais, no aperfeiçoamento dos 
convênios e serviços, na organização dos 
eventos técnicos e de confraternização, em 
prol da valorização da Classe. Termino estas 
linhas em dezembro de 2018, certo de que, 
a despeito das adversidades, o futuro está 
em nossas mãos. Com a esperança renova-
da, confiante de que recuperaremos nossa 
unidade, tenho a melhor expectativa possí-
vel, porque sabemos que juntos somos mais 
fortes. Não há tempo para outro caminho. 
Gostaria de me despedir dando um abraço 
em cada um. Uma nova fase começa agora 
e precisarei do seu apoio, mais do que nun-
ca. Tenha um ótimo Ano Novo, cheio de con-
quistas, saúde e vitórias.

Não é fácil se despedir

KLEBER CABRAL

Presidente Unafisco Nacional Gestão 2016–2019
Presidente DEN Sindifisco Nacional Gestão 2019–2021



A Nota Técnica Nº 11 da Unafisco afir-
ma que há Caminhos para solucio-
nar a crise fiscal da União, Estados 

e Municípios. O objetivo do estudo, lançado 
em novembro último, é esclarecer pontos es-
senciais para solução da tão propalada cri-
se, que afeta o País inteiro.

O Brasil precisa sair do círculo vicioso se-
gundo o qual supera-se crise apenas cortan-
do despesas. Ouve-se somente corte, corte, 
corte, como uma espécie de mantra salvífi-
co. Mas tal procedimento, no correr dos anos, 
tem se mostrado frágil. Basta dizer que elei-
ções vêm e vão, e Estados e municípios per-
manecem com o pires na mão.

Como aumentar a receita dos Estados e mu-
nicípios? A grande maioria deles depende de 
repasses federais para sobreviver, 
vindos principalmente dos fundos 
de participação dos Estados e 
Municípios (FPE e FPM). Nesse con-
texto, veja a importância estraté-
gica da Receita Federal. Ela é res-
ponsável por, aproximadamente, 
98% da arrecadação federal.

Aqui chegamos ao âmago da 
questão. O incremento da ar-
recadação deve vir sem a elevação de tri-
butos. Sair de maneira tresloucada subindo 
todos os impostos e cortando todas as despe-
sas criaria um caos absoluto. Crise fiscal deve 
ser combatida com eficiência pela Adminis-
tração Tributária Federal. E eficiência, neste 
momento, é também saber administrar corre-
tamente o estoque de créditos ativos. “Entre 
Setembro/2013 e Setembro/2018, o estoque 
dos créditos ativos aumentou em R$ 737,84 bi-
lhões, enquanto a arrecadação dos tributos 
administrados pela Receita Federal elevou- 

se, no mesmo período, em R$ 261,49 bilhões”, 
diz o estudo da Unafisco.

Mas precisamos de eficiência não somen-
te no que diz respeito a números. O fator 
humano pesa na balança, e pesa muito. A 
desmotivação que vem à tona, por causa do 
não cumprimento do acordo salarial, rever-
bera negativamente em toda a Classe, como 
é de se esperar. Tal situação desgastou sobre-
maneira a cúpula do órgão, que não mostra 
empenho na hora de exigir a valorização dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal.

Voltemos à análise dos números. Por que 
encontramos alta da quantidade de créditos 
ativos e queda na arrecadação corrente? 
O principal motivo é a concessão reiterada 
de parcelamentos especiais, com muitos be-

nefícios aos devedores e poucas 
regras para a sua adesão. Daí a 
proposta contida no PLS 425/2017, 
de autoria da Unafisco Nacional, 
apresentada pela CPI da Previ-
dência. O “objetivo primordial do 
projeto é a aplicação de regras 
mais rígidas para instituição dos 
parcelamentos tributários, uma 
vez que a própria Receita Federal 

assume que os parcelamentos especiais não 
produzem o efeito esperado – de aumento 
na arrecadação – causando, justamente, o 
efeito contrário, de queda na arrecadação 
espontânea.”

Finalizamos com um dado alarmante: “so-
mados os créditos ativos e as compensações 
pendentes de análise, chega-se ao total de 
R$ 2 trilhões em créditos postergados, o que 
representa 18 meses de arrecadação média 
da Receita Federal.” Veja a nota técnica da 
Unafisco, na íntegra, em nosso site.

Caminhos para solucionar crise
fiscal da União, Estados e Municípios

NOTA TÉCNICA

“O Brasil precisa sair 

do círculo vicioso 

segundo o qual 

supera-se crise 

apenas cortando 

despesas.”

- Janeiro de 2019
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É lamentável a tentativa da Fazenda de 
usar as despesas como cortina de fuma-
ça de suas próprias ineficiências. Isso se 

destacou com a afirmação do então ministro 
da pasta, Eduardo Guardia: "Sempre digo que 
o problema fiscal não é um problema de re-
ceita. Estamos muito bem, obrigado, no lado 
da receita. Temos um problema de gastos." 

A declaração foi feita durante a solenidade 
de comemoração dos 50 anos da Receita Fe-
deral, em 20/11/2018, no Itamaraty, evento reali-
zado com a presença do, à época, presidente 
Michel Temer, entre outras autoridades.

Estudos do prof. dr. Nelson Leitão Paes, Au-
ditor Fiscal da Receita Federal e professor de 
Macroeconomia do Programa de Pós-Gra-
duação em Economia da Universidade Fe-
deral de Pernambuco (UFPE) apontam para 
uma perda de arrecadação (sonegação e 
inadimplência) no Brasil da ordem de 30%1. 
O site Quanto Custa o Brasil2, que conta com 
a colaboração do IBPT, ETCO e Instituto Mille-
nium, informa que a média dos indicadores 
de sonegação dos tributos que têm maior re-
levância para a arrecadação (ICMS, Impos-
to de Renda e Contribuições Previdenciárias) 
mostra sonegação de 27,6% da arrecadação. 
A estimativa de sonegação no Brasil está en-
tre 7,6% e 9,1% do PIB. Isso representa uma per-
da de arrecadação da ordem de R$ 571,5 
bilhões (dados de 2016). Portanto, pode-se 
afirmar que se não houvesse evasão, o peso 
da carga tributária sobre os que pagam po-
deria ser reduzido em quase 30%, e ainda se 
manteria o mesmo nível de arrecadação.

Diante de uma sonegação estratosférica 
como essa, da ordem de R$ 375 bilhões so-
mente de tributos federais, como é possível 
dizer que não temos problemas do lado das 
receitas? Estamos longe, portanto, de estar-
mos muito bem, obrigado.

Ao lado da sonegação, outros números, se 
levados a sério, deveriam preocupar. O con-
tencioso tributário administrativo alcançou a 
cifra de 1 trilhão de reais em valores atualiza-
dos. É o estoque de autos de infração lança-
dos, que não podem ser ainda cobrados pois 
aguardam julgamentos de recursos adminis-
trativos. São cerca de 200 bilhões nas DRJ (De-
legacias da Receita Federal de Julgamento) 
e 800 bilhões no Carf. É um enorme gargalo, 

sobre o qual não se percebe nenhum interes-
se em resolver. O País enfrenta uma enorme 
crise fiscal, precisa de arrecadação. Mas, en-
quanto isso, Turmas de Julgamento das DRJ 
são fechadas; o Carf, após o escândalo da 
Zelotes, reduziu a quantidade de julgadores 
e a quantidade de Turmas. No Carf, os pro-
cessos levam em média de 5 a 10 anos para o 
julgamento dos recursos, de acordo com Au-
ditoria Conjunta CGU e TCU – Avaliação da 
Integridade do Carf3, concluída em 2016.

Um dos dados mais absurdos consta do 
estudo elaborado pelo próprio Carf, apon-
tado pela referida auditoria, de que seriam 
necessários cerca de 77 anos para eliminar 
seu estoque de processos, caso não ingresse 
nenhum processo novo. Isso mostra o grau de 
disfuncionalidade do sistema.

Ainda na mesma solenidade de come-
moração dos 50 anos da Receita Federal, o 
então ministro teceu muitos elogios ao secre-
tário Jorge Rachid e ao trabalho da Receita 
Federal, classificando o órgão como funda-
mental para aumentar a produtividade e a 
competitividade da economia brasileira. Ele 
também destacou a melhora do Brasil, em 16 
posições, no relatório Doing Business, do Ban-
co Mundial, que mede a facilidade de fazer 
negócios em 190 países.

Entretanto, Guardia esqueceu de mencio-
nar que, na contramão da melhora do Brasil 
no ranking geral do relatório Doing Business4, 
que avalia o ambiente de negócios por meio 
de diversos indicadores, o índice denomina-
do Paying Taxes tem sido uma verdadeira ân-
cora, com pioras severas e sucessivas. Esse ín-
dice mede a facilidade de pagar tributos e os 
custos de conformidade à tributação.

Não se trata do tempo para conseguir o di-
nheiro e sim da perda de tempo com a buro-
cracia. No Brasil uma empresa precisa dedicar 
cerca de 1.958 horas5 para dar conta das cha-
madas obrigações acessórias. O segundo pior 
desempenho nesse quesito é da Bolívia, com 
1.025 horas, quase metade do Brasil. Conside-
rando o indicador como um todo, o desempe-
nho do Brasil também é muito ruim: nossa nota 
foi 34,40 contra uma média 68,09 e uma me-
diana de 76,14 dos países de renda média alta. 
Nesse grupo, apenas a Venezuela teve um de-
sempenho pior que o Brasil nesse indicador.

ÊNFASE NAS DESPESAS ENCOBRE INEFICIÊNCIA DA 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA NA ARRECADAÇÃO

TEMPO GASTO COM IMPOSTO
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O índice Paying Taxes tem piorado vertigino-
samente desde 2010, quando o Brasil ocupava 
a 150ª posição. Em 2013, caiu para 156ª. Em 
2014, 159ª. Em 2015, queda brusca para 177ª, 
depois 178ª, 181ª, e finalmente 184ª colocação, 
repetida no relatório de 2019, de um total de 
190 países. Como é possível comemorar uma 
das últimas posições no ranking do planeta?

Por fim, o então ministro apontou como 
conquista recen-
te do órgão a im-
plantação da sala 
digital que permi-
te ao Tribunal de 
Contas da União 
fiscalizar os traba-
lhos da Receita. A 
aparente transpa-
rência tem outra 
explicação.

Em maio de 
2018, o site G16  no-
ticiou que o Tribu-
nal de Contas da 
União (TCU) abriu 
um processo para 
apurar a respon-
sabilidade da Re-
ceita Federal pela 
recusa em forne-
cer informações à 
equipe responsá-
vel pela auditoria 
financeira, que ti-
nha como objetivo avaliar a confiabilidade e 
a transparência das informações referentes a 
créditos tributários a receber (valores devidos 
pelos contribuintes e ainda em fase de cobran-
ça administrativa) e a parcelamentos fiscais re-
gistrados nas demonstrações contábeis do Mi-
nistério da Fazenda de 2017.

O TCU enviou um comunicado ao então 
presidente Michel Temer dizendo que a fa-
lha na prestação de informações da Receita 
prejudicaria a análise das contas do governo 

de 2017. Com isso, o caso ganhou proporções 
apocalípticas, a ponto do próprio Guardia ter 
que entrar em campo. Poucos dias depois, em 
15 de maio de 2018, TCU, Fazenda e Receita 
formaram um grupo de trabalho. Estavam na 
reunião o presidente do TCU, ministro Raimun-
do Carreiro, então ministro da Fazenda, Edu-
ardo Guardia, a secretária-executiva do minis-

tério, Ana Paula Vescovi, o secretário-adjunto 
da Receita Federal, Paulo Ricardo de Souza 
Cardoso, o secretário de Controle Externo da 
Fazenda Nacional (SecexFazenda), Tiago Al-
ves Lins Dutra, e integrantes da Secretaria de 
Controle Externo de Macroavaliação Gover-
namental (Semag).

Como se percebe, no quesito transparência 
também não estamos muito bem, obrigado. 
[Texto publicado no site da Unafisco em 26/11/2018].

Desempenho do Brasil no índice geral de facilidade de fazer
negócios e nos indicadores do Doing Business 2019
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1PAES, Nelson Leitão. O Parcelamento Tributário e Seus Efeitos sobre o Comportamento dos Contribuintes. Revista Economia, v. 13, n. 2. 
Brasília, maio-agosto 2012. Disponível em: <http://www.anpec.org.br/revista/vol13/vol13n2p345_363.pdf>, p. 16.

2http://www.quantocustaobrasil.com.br/artigos/sonegacao-no-brasil%E2%80%93uma-estimativa-do-desvio-da-arrecadacao-do-
exercicio-de-2016

3Auditoria Conjunta CGU e TCU – Avaliação da Integridade do Carf
4http://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf
5A Secretaria da Receita Federal fez um estudo preliminar em 2016 encomendado junto à Federação Nacional das Empresas de Serviços 

Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon) e apurou que seriam 600 horas anuais gastas 
para o cumprimento de obrigações acessórias, e não as quase 2 mil horas apontadas pelo Relatório Doing Business. Mesmo assim, o País 
ainda exigiria mais que o dobro do esforço do contribuinte para cumprir as obrigações tributárias em relação ao pior colocado entre os 
países da OCDE.

6https://g1.globo.com/economia/noticia/tcu-diz-que-falta-de-prestacao-de-informacoes-pela-receita-pode-afetar-avaliacao-das- 
contas-do-governo-em-2017.ghtml
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A Unafisco Nacional tomará as medidas 
judiciais cabíveis contra ilegalidades 
presentes na Portaria PGFN 690/2017, 

especificamente em relação aos dispositivos 
que regulam como serão tratados os recursos 
contra a exclusão do Programa Especial de 
Regularização Tributária (Pert) e que acabam 
por usurpar competência dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal.

A possibilidade de o contribuinte aderente 
ao Pert apresentar recurso quando for exclu-
ído daquele programa de benefícios fiscais 
foi prevista no art. 9º da Lei 13.496/2017 nos se-
guintes 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 imediata da 
totalidade do débito confessado e ainda não 
pago; (destaque nosso)

Ou seja, o contribuinte passou a ter direito 
de se defender de sua exclusão do Pert, nos 
moldes previstos no Decreto 70.235/1972, di-
ploma normativo com status de lei que regu-
la o processo administrativo fiscal (PAF) e es-
tabelece claramente, em seu artigo 25, que 
a Delegacia da Receita Federal do Brasil de 
Julgamento (DRJ) e o Conselho Administrati-
vo de Recursos Fiscais (Carf) possuem com-
petência para julgar os processos administra-
tivos. Indo direto ao ponto podemos afirmar, 
com todas as letras, que tal competência não 
pertence à PGFN.

As ilegalidades promovidas pela Portaria 
PGFN 690/2017 são explicitadas no dispositivo 
abaixo:

Art. 20. Compete aos Procuradores da Fa-
zenda Nacional em exercício na unidade da 
PGFN do domicílio tributário do sujeito passivo 
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.

Aqui, portanto, revela-se que a portaria não 
apenas usurpa competência dos Auditores Fis-
cais como também invade a competência do 
Carf. O direito de defesa do contribuinte em 
relação à sua exclusão do Pert está previsto 
nos moldes do Decreto 70.235/1972 que, com 
status de lei, determina que em primeira ins-
tância é competência da DRJ, e, em segunda 
instância, do Carf. Não há menção à PGFN.

Em adição, a Portaria PGFN 690/2017 con-
traria 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, execu-
tar, controlar e avaliar as atividades de admi-
nistração tributária federal e aduaneira, inclu-
ídas aquelas relativas às contribuições sociais 
destinadas ao financiamento da seguridade 
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 reconhe-
cimento de direitos creditórios relativos aos tri-
butos administrados pela Secretaria;

 E ainda mais grave, a ousada portaria ten-
ta usurpar a competência dos Auditores Fiscais 
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 caráter 
privativo: (Redação dada pela Lei nº 11.457, de 
2007) (Vigência)

a) constituir, mediante lançamento, o cré-

UNAFISCO LUTA CONTRA USURPAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA DOS AUDITORES FISCAIS

PORTARIA PGFN 690/2017
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Os associados aprovaram por ampla maio-
ria a reforma estatutária da Unafisco Nacio-
nal, em conformidade ao disposto no artigo 
66 do estatuto. No total, participaram da As-
sembleia Geral Extraordinária 953 associados, 
que deliberaram sobre 80 indicativos, durante 
o período de 26 a 28 de novembro. Apenas 
na cidade de São Paulo houve a opção de 
votar presencialmente em 27/11/2018. Nas de-
mais localidades do País, a votação ocorreu 
por meio do site da entidade.

Entre as principais alterações estatutárias 
está a criação da Diretoria de Assuntos de 
Previdência Complementar. O objetivo é de-
senvolver atividades na defesa dos interesses 
dos associados nessa área, bem como atuar 
junto aos poderes públicos para garantir a se-
gurança jurídica dos benefícios, entre outros 
pontos.

Também foi criada a categoria de associa-

do contributivo. Assim, é possível proporcio-
nar um melhor atendimento aos herdeiros dos 
Auditores Fiscais falecidos e pensionistas, aos 
ex-Auditores Fiscais que deixaram, a pedido, 
o cargo, bem como atender as autoridades 
que exercem atividades de fiscalização tribu-
tária em outros entes federativos.

Já a criação do cargo de diretor-adjunto 
de Eventos Associativos, Recreativos e Cultu-
rais visa fortalecer a área, se adequar às cres-
centes demandas e à nova realidade, com o 
fim de proporcionar melhor atendimento.

Outro ponto a ser destacado nessa mo-
dernização do estatuto é que, assim como as 
assembleias ocorrem por meio de votação 
virtual, as eleições também poderão ser reali-
zadas pela internet.

Confira o enunciado de cada indicativo e 
respectiva votação em nosso site, em Institu-
cional, seção Assembleias.

dito tributário e de contribuições; (Redação 
dada pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)

b) elaborar e proferir decisões ou delas 
participar em processo administrativo-fiscal, 
bem como em processos de consulta, resti-
tuição ou compensação de tributos e contri-
buições e de reconhecimento de benefícios 
fiscais; (Redação dada pela Lei nº 11.457, de 
2007) (Vigência)

 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.

Medidas Judiciais. Diante desse quadro de 
ilegalidades perpetradas pela portaria PGFN 

690/2017 que usurpa competência legal dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal, a Unafisco 
Nacional ingressará com representação con-
tra o procurador-geral da Fazenda Nacional 
que assinou a referida portaria na Controlado-
ria-Geral da União (CGU) e no Ministério Públi-
co Federal (MPF). A entidade ainda ingressará 
com ação civil pública (ACP) para afastar do 
mundo jurídico a aplicação de dispositivos ile-
gais da portaria.

Na ocasião, estrategicamente, a Unafisco 
decidiu aguardar 15 dias para iniciar as remes-
sas das representações para a CGU e o MPF. 
Nesse período espera-se que os dispositivos 
ilegais da portaria sejam revogados pela auto-
ridade responsável de modo a evitar os trans-
tornos que podem advir. Após esse prazo, em 
caso de não haver revogação, as representa-
ções serão devidamente enviadas e a ACP será 
protocolizada.

Por ampla maioria, reforma estatutária é aprovada
ASSEMBLEIA GERAL

Deliberação
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O Jantar de Fim de Ano organizado 
pela Unafisco Nacional, em Brasília, 
no Espaço da Corte, foi uma grande 

confraternização em 4/12/2018, na qual 365 
convidados se abraçaram em torno da Classe. 
Foram momentos inesquecíveis ao lado de Au-
ditores Fiscais e familiares, que compartilharam 
experiências de vida e vitória.

Numa das mesas, três simpáticos irmãos de-
monstram alegria por estarem ali. O Auditor 
Antonio Thomé, de 93 anos, está com as irmãs 
Roza, de 97, e Judith, de 84 anos. Ele diz que 
“a Unafisco está defendendo a Classe muito 
bem”, e que “o Jurídico é muito atencioso, ofe-
recendo atendimento cinco estrelas.”

Perto deles, Auditores animados mostram 
afinidade que só vem com o tempo. “Nós te-
mos um grupo, aqui em Brasília, que se reúne 
mensalmente há mais ou menos 20 anos”, dis-
se Jackson Ferreira, ao lado de Antonio Elias, 
também participante dessa reunião mensal. 

Segundo o superintendente da Receita Fe-
deral na 1ª RF, José Oleskovicz, os ambientes 
associativos criados pela Unafisco são muito 
preciosos porque integram e confraternizam 
os Auditores, unindo a categoria. “Conflitos 
dão lugares à conversa e à conciliação. Com 
esse impacto positivo, a Unafisco fortalece a 
própria instituição, por criar um ambiente no 
qual se respeitam opiniões divergentes.”

O Auditor Fiscal Gerson Schaan, chefe da 
Coordenação-Geral de Pesquisa e Investiga-
ção da Receita Federal (Copei), parece con-
densar a posição de Oleskovicz e dá um passo 
adiante. “As ações de inteligência [fiscal no 
âmbito da Receita] se fazem com confiança 
e integração. Como forma de fomentar isso 
dentro da própria Copei, a gente fazia semi-
nários anualmente, com duração de uma se-
mana, em várias regiões do País. Eram seminá-
rios técnicos, o próprio Sergio Moro participou 
de nosso seminário de dez anos de criação do 
Copei, comemorado em 2006, ao falar sobre 
questões de lavagem de dinheiro. E isso propi-
ciava o que esse evento da Unafisco propicia: 
as pessoas sentarem, se olharem e se conhe-
cerem. Isso desenvolve confiança, harmonia, 
há convergência de interesses e as pessoas se 
unem em torno de um objetivo comum.”

Talvez por isso o Auditor Fiscal Roberto Leonel 

de Oliveira Lima tenha afirmado que “a Unafis-
co é a entidade que mais representa a catego-
ria porque parece ser a mais próxima dos Audi-
tores Fiscais.” Ele foi convidado pelo ministro da 
Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, para 
estar à frente do Conselho de Controle de Ativi-
dades Financeiras (Coaf). “Vou trabalhar o me-
lhor possível para atingir os objetivos da pauta 
de Moro e do novo governo.”

O então presidente da Unafisco, Kleber 
Cabral, disse que “muito nos honra o fato de 
Leonel estar indo para o Ministério da Justiça 
para coordenar o Coaf.” Ele ainda saudou os 
representantes da Unafisco em Brasília, Maria 
Aparecida S. G. Silva, José Aloisio B. Nunes, 
José Raimundo Melo e Leite e Wilson Meira. 

Parlamentares. Prestigiaram o evento os de-
putados federais Alan Rick (DEM/AC) e Gilberto 
Nascimento (PSC/SP); o deputado estadual Te-
nente Nascimento (PSL/SP); e os então deputa-
dos federais César Halum (PRB/TO) e Luiz Hauly 
(PSDB/PR).

Diretoria Nacional da Unafisco. Também 
participaram Amilton Lemos (primeiro vice- 
presidente,) Luiz Bomtempo (primeiro secretá-
rio) e Mauro Silva (Defesa Profissional e Assun-
tos Técnicos).

Representantes de entidades. Entre outros 
estiveram Pedro Oliveira (DEN do Sindifisco Na-
cional), Juracy Braga Júnior (Febrafite), Paulo 
Martins (Fonacate), Alfredo Maranca (Sina-
fresp) e Rudinei Marques (Unacon Sindical).

Imprensa. Marcaram presença Eduardo Mi-
litão (UOL), Thiago Bronzatto (Veja), Vera Ba-
tista (Correio Braziliense), Edna Simão e Fábio 
Pupo (Valor Econômico).

Em Brasília, Unafisco reúne parlamentares e outros 
ilustres convidados no Espaço da Corte 

CONFRATERNIZAÇÃO
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A Confraternização de Fim de Ano dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal 
do Brasil, organizada pela Unafisco 

Nacional e Delegacia Sindical de São Pau-
lo do Sindifisco Nacional (DS/SP), ocorreu em 
14/12/2018 no Círculo Militar de São Paulo, 
com a presença de 950 convidados.

Como das vezes anteriores, os então presiden-
tes Kleber Cabral (Unafisco) e Tânia Lourenço (DS/
SP) dividiram o palco como anfitriões do evento. 
O primeiro compartilhou com os presentes 
que está à frente da DEN do Sindifisco Na-
cional, a partir deste mês, pela “valorização 
do Auditor Fiscal e da Receita Federal (...). 
Assumimos esse compromisso e vamos pro-
curar desempenhar da melhor forma possí-
vel esse papel.” Ele ainda fez um breve re-
sumo de sua participação na Unafisco, que 
começou em 2005. Na ocasião, a entidade 
contava com 1.500 associados (hoje a Una-
fisco tem 11 mil filiados).

Nesse cenário de chegada e partida, Tânia 
chamou ao palco Eric Hato, presidente eleito 
da DS/SP. Ele afirmou, entre outros pontos, que 
a eleição de São Paulo foi muito disputada, 
tanto que a DS foi a única que teve segundo 
turno. “O primeiro turno foi praticamente 1/3 
de votos para cada uma das três chapas.”

Atuação no Congresso. O 
fato é que, em 2019, precisare-
mos intensificar a presença da 
Classe no parlamento, como 
bem disse o secretário-geral 
da Unafisco Nacional, Eduar-
do Moreira, “transmitindo com 
objetividade as nossas preten-
sões e agindo com bastante 
serenidade, equilíbrio e deter-
minação, para que temas pe-
los quais estamos lutando pos-
sam ser concretizados.”

Marcou presença no even-
to o então deputado federal 
Arnaldo Faria de Sá (PP/SP). 
Ainda esteve presente o Audi-
tor Fiscal Marcus Dantas, que 
concorreu ao cargo de de-
putado federal por São Paulo. 

“Foi graças a vocês, à família e aos amigos de 
vocês que tivemos quase 20 mil votos e, hoje, 
estamos na suplência do PSL, prontos inclusive 
para assumir o cargo se for assim que o desti-
no nos encaminhe”, disse Dantas.

Muitas alegrias foram reservadas para esta 
festa de fim de ano. Uma delas foi a presen-
ça da diretora de Finanças e Contabilidade 
da Unafisco, Massumi Takeishi. Ela passou dois 
meses internada, entre idas e vindas à UTI. 
“Agradeço pela força que recebi de amigos 
Auditores Fiscais, à Unafisco por ter divulgado o 
pedido de doação de sangue no site [Massumi 
precisou de seis bolsas de sangue] e pelas flo-
res que recebi dos funcionários da entidade.”

Sejam ati-
vos e aposen-
tados, sejam 
pensionistas, 
é certo que 
a luz do Ano 
Novo alcança 
a todos nós. 
Que tenha-
mos um 2019 
exitoso, como 
disse Kleber 
Cabral.

União é trunfo para Auditores em 2019
FESTA EM SP
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Diária com até 
30% De Desconto 

abatimento De 20% 
na hospeDagem

PANTANAL BAHIA

até 15% de 
desconto na 
contratação

SEGURO AUTO
E RESIDENCIAL

redução de 8% 
no preço da 

locação de carro

KM LIVRE
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economia
De 2% a 10%
em passagens,
pacotes e seguro
De viagem

BENEFÍCIO

taxas de juros 
a partir de 

1,19% ao mês

CRÉDITO CONSIGNADO



- Janeiro de 2019

Convênios

14

Desconto De 5% 
nos proDutos

PELA INTERNET

Desconto de 15% 
nas lojas virtual
e física

FACAS ARTESANAIS

plano por
r$ 22,00 mensais

SAÚDE BUCAL

mensaliDaDe a 
partir De r$ 7,48

SEGURO DE VIDA

economize até 
60% em ingressos

VANTAGEM

até 35% de 
abatimento 
nos cursos

INGLÊS E ESPANHOL

pós-graduação e 
graduação com até 

20% de desconto

EAD E PRESENCIAL
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Desconto De 15% 
no check-up 

PREVENÇÃO

eletrônicos com 
valores especiais

ON-LINE

até 10% de redução 
no preço dos óculos 
e lentes de contato 

HOT SITE

tarifa com 10% 
de desconto

SÃO PAULO/SP

passagem de trem 
turístico com 15% 

de abatimento

ES, MS e PR




