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EDITORIAL

Nas últimas semanas, dois grandes aconteci-
mentos dominaram as atenções dos Auditores 
Fiscais. O primeiro se refere ao vazamento de 
informações de um relatório sigiloso da Recei-
ta elaborado na fase de programação e sele-
ção fiscal, envolvendo o cidadão-contribuinte 
Gilmar Ferreira Mendes que exerce o cargo 
de Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), 
bem como de pessoas ligadas a ele. O segun-
do tema diz respeito à Reforma da Previdência, 
que possui um grau inadmissível de crueldade 
contra o servidor público.  

Sobre o caso do ministro. Realmente houve va-
zamento, ao que indicam as primeiras apurações 
de maneira culposa e não dolosa, de informa-
ções fiscais de caráter inconclusivo. Em reunião 
com o Ministro Gilmar Mendes em seu gabinete 
no STF, no dia 21/2, Unafisco Nacional e Sindifisco 
Nacional concordaram que os dados fiscais preli-
minares não deveriam ter sido expostos e explica-
ram que a quebra de sigilo está sendo apurada 
a fim de os responsáveis serem punidos. Porém, 
os representantes das entidades ressaltaram que 
as investigações tiveram início devido a critérios 
técnicos e impessoais, bem como confrontaram 
o Ministro com as expressões ofensivas que ele 
vem usando na mídia para referir-se aos Auditores 
Fiscais e à Receita Federal. Eles assinalaram que 
são expressões inapropriadas e inaceitáveis. Mais 
especificamente quanto à referência de “acha-
que” e venda de dossiês solicitaram que o Minis-
tro aponte nominalmente os envolvidos para a 
Corregedoria da Receita Federal.

A atitude de desqualificar o interlocutor é tá-
tica das mais conhecidas no momento de de-
sespero dos que não possuem argumentos de 
mérito a seu favor.  

Não é outra a atitude do cidadão-contribuinte 
Gilmar Ferreira Mendes, portando a toga de Minis-
tro do STF, diante da Receita Federal e dos Audito-
res Fiscais. Para ele, investigado preliminarmente 
por fraudes fiscais, há uma perseguição por parte 
da Receita Federal – mais uma, pois também ale-
ga ser perseguido pela PF e pelo MPF.

A sociedade sabe que a Receita e os Audito-
res Fiscais vêm atuando no combate às fraudes 
fiscais e à corrupção endêmica de forma ex-
traordinária e em consonância com o ordena-
mento jurídico, sempre agindo com impessoali-
dade. Tem sido frequentemente destacada na 
mídia essa atuação no contexto da força-tarefa 
da operação Lava Jato, que, diga-se de pas-
sagem, já entrou para a história do País como 

uma das iniciativas mais bem-sucedidas contra 
a corrupção.

O fato notório que emerge após a leitura das 
recentes matérias de jornais e revistas é que es-
tamos diante de um Ministro do STF que, a des-
peito de sua inegável capacidade acadêmica 
e conhecimento jurídico, é um cidadão-contri-
buinte investigado preliminarmente por fraudes 
fiscais que tenta desqualificar a Receita Federal 
e os Auditores Fiscais  e, nesse mister, não abre 
mão do destempero nas palavras e não mede 
consequências quanto à honra e a dignidade 
de milhares de servidores de Estado e de suas 
famílias. Não há dúvidas que, nesse aspecto, 
é figura dissonante dos demais Ministros do STF 
que dão demonstrações diárias da temperan-
ça, do equilíbrio emocional e do comporta-
mento republicano esperado e desejado de um 
protetor da Carta Maior. 

O furacão da Reforma da Previdência. A ma-
téria da Reforma da Previdência (PEC 06/2019) 
prejudica fortemente o servidor público. O atu-
al governo repete erros de governos anteriores 
ao maquiar dados para colocar os servidores 
como privilegiados. 

Sem regra de transição, o governo propôs 
que os atuais servidores públicos devem atingir a 
idade mínima de 65 anos, se homem, e 62 anos, 
se mulher, para manterem o que já está garanti-
do no atual texto constitucional como regra de 
transição, em clara ofensa à segurança jurídica 
e em desarmonia com a isonomia em relação 
ao que foi proposto para o RGPS.

Contra o servidor também, entre outras medi-
das, é a previsão de escalonamento crescente 
nas alíquotas previdenciárias, que podem subir a 
níveis cada vez mais insuportáveis. Nem os apo-
sentados e pensionistas ficariam livres desse au-
mento, que acabaria com o direito adquirido. 

Tanto o caso Gilmar Mendes como a Reforma 
da Previdência devem ser enfrentados com fir-
meza, determinação e urgência. Não aceitare-
mos nenhuma movimentação contra a Receita 
engendrada nos porões de outros Poderes da 
República, porque a lisura do órgão e de seus 
servidores é notória nas últimas cinco décadas, 
estando acima de todo e qualquer jogo midiáti-
co ou político. No que diz respeito à Reforma da 
Previdência, a Unafisco está levantando todos os 
pontos prejudiciais aos servidores para preparar 
uma análise sobre o assunto, bem como irá par-
ticipar de toda a luta no parlamento e em vários 
eventos sobre o tema.

Caso Gilmar Mendes e Reforma da Previdência 
devem ser enfrentados com firmeza e determinação

DIRETORIA
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A Unafisco Nacional abriu mais uma im-
portante trincheira para combater o 
Refis ao protocolar no Ministério Pú-

blico Federal (MPF) e na Controladoria-Geral 
da União (CGU), em 24/1, representações por 
improbidade administrativa contra o ex-presi-
dente da República Michel Temer e o ex-minis-
tro da Fazenda Henrique Meirelles.

No documento, a Unafisco Nacional lembra 
que o parcelamento de débitos tributários tem 
previsão legal, no artigo 151 do Código Tribu-
tário Nacional (CTN), porém pode ser instituído 
de forma excepcional, com regras específi-
cas e bastante restritivas. Entretanto, desde a 
criação do primeiro Refis, em 2000, já foram 
instituídos 39 programas de parcelamento, 
demonstrando que a exceção virou regra e, 
por consequência, passou a deseducar o con-
tribuinte e beneficiar quem não cumpre com 
suas obrigações tributárias.

Para a entidade, ambos os representados 
teriam incorrido em improbidade administrati-
va por agirem com negligência na arrecada-
ção de tributo na medida em que havia pa-
receres técnicos do órgão da administração 
tributária – a Receita Federal – apontando 
que os parcelamentos especiais são prejudi-
ciais à arrecadação tributária e que afrontam 
os “ditames de uma gestão fiscal responsável”. 
Ao descumprirem a orientação da área téc-
nica e instituírem o Refis por meio de Medida 
Provisória, incorreram em conduta negligente 
com a arrecadação de tributos que configura, 
em tese, nos termos do art. 10, inciso X da Lei 
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).

Pert. Em maio de 2017 foi editada a Medida 
Provisória (MP) n.º 783, que instituiu o Progra-
ma Especial de Regularização Tributária (Pert). 
A medida foi assinada por Temer e Meirelles, 
mesmo depois do posicionamento contrário 
feito pelos órgãos subordinados ao Ministério 
da Fazenda, que apontaram, em nota, que os 
resultados do Pert seriam negativos, com um 
potencial de renúncia de R$ 35 bilhões.

A situação piorou quando o texto da MP 783 
recebeu emendas que deram origem ao Pro-
jeto de Lei de Conversão (PLV) nº 23/2017, com 

ainda mais benefícios aos devedores, propon-
do, por exemplo, descontos maiores dos juros 
e das multas e atualização dos créditos de 
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa pela 
Selic, ampliando significativamente a renúncia 
fiscal do programa.

Novamente órgãos subordinados ao MF 
emitiram notas contrárias ao programa, aler-
tando que poderia ter um custo total (de 2017 
a 2020) de R$ 220 bilhões, afrontando os dita-
mes de uma gestão fiscal responsável. Ainda 
assim, o PLV n.º 23 foi sancionado pelo então 
presidente e pelo então ministro da Fazenda, 
estabelecendo a Lei 13.496/2017. A Unafisco 
Nacional, na época, articulou esforços em prol 
de sugestões e pelo veto de dispositivos noci-
vos da Lei, pouco acatados e considerados.

PRR. O Programa de Regularização Tribu-
tária Rural (PRR) foi instituído em janeiro de 
2018, da forma da Lei 13.606, referente à con-
tribuição para a Seguridade Social devida por 
empregadores rurais pessoa física e pessoa 
jurídica. Entre os benefícios oferecidos no PRR 
encontra-se o perdão de 100% das multas de 
mora e de ofício, dos encargos legais, incluí-
dos os honorários advocatícios e dos juros de 
mora.

Segundo nota da Receita Federal, o PRR 
tem uma renúncia de receitas estimada em R$ 
15,22 bilhões de 2018 a 2020. As estimativas de 
renúncia de receita não foram incluídas na Lei 
Orçamentária de 2018. Apesar de o ex-presi-
dente ter optado pelo veto a diversos dispositi-
vos da Lei 13.606/2018, eles foram integralmen-
te derrubados pelo Congresso Nacional.

O que deve ser investigado é que tanto Te-
mer quanto Meirelles, diante da derrubada 
dos vetos, omitiram-se quanto às providências 
que seus cargos exigiam quanto ao regime fis-
cal e à Lei de Responsabilidade Fiscal.

A representação é mais uma providência 
na luta contra os parcelamentos especiais. 
Ainda no decorrer de 2018, a Unafisco Nacio-
nal já havia protocolizado no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) a ADI 6027 apontando três 
inconstitucionalidades no Pert e no PRR: vio-
lação da capacidade contributiva, violação 

Unafisco envia representações contra Michel Temer
e Henrique Meirelles por improbidade administrativa

REFIS



Destaque

6 - Março de 2019

A Unafisco Nacional defende duas altera-
ções no texto da Medida Provisória 870/2019, 
que estabelece a organização básica dos ór-
gãos da Presidência da República e dos Mi-
nistérios. Essas mudanças foram apresentadas 
como emendas à MP pelos senadores Jean 
Paul Prates (PT/RN), Major Olimpio (PSL/SP) e 
Paulo Paim (PT/RS), que reproduziram ipsis litteris 
o texto elaborado pela Unafisco.

A primeira mudança se refere à retirada do 
artigo 64. A supressão precisa ser feita porque, 
do jeito que se encontra, permite que não ser-
vidores da Receita ocupem cargos em comis-
são e funções de confiança de assessoramento 
direto e do gabinete do Secretário Especial da 
Receita Federal.

Como pode alguém, que não seja Auditor 
Fiscal, se aventurar a opinar sobre temas de 
alta complexidade, que envolvem o Gabinete 
(Gabin); a Ouvidoria (Ouvid); a Corregedoria 
(Coger); a Coordenação-Geral de Auditoria 
Interna e Gestão de Riscos (Audit); a Coordena-
ção-Geral de Pesquisa e Investigação (Copei); 
o Escritório de Pesquisa e Investigação (Espei); 
o Núcleo de Pesquisa e Investigação (Nupei); o 
Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros (Ce-
tad); a Coordenação de Estudos Econômico- 
Tributários e Aduaneiros (Coest); e a Coordena-
ção de Previsão e Análise (Copan)?

Abrir mão das atividades de inteligência 
fiscal dos Auditores seria o mesmo do que an-
dar no escuro, pois evidentemente os relatórios 
substanciais de assessoramento desaparece-
riam. Além disso, as informações protegidas por 
sigilo fiscal se tornariam inacessíveis.

A segunda alteração na MP 870/2019 gira 
em torno da Escola de Administração Fazen-
dária do Ministério da Fazenda (Esaf).  A medi-
da provisória original quer a Esaf incorporada 
pela Escola Nacional de Administração Pública 
(Enap) do Ministério da Economia. A Unafisco, 
entretanto, propõe a revogação dessa incor-
poração. Também defende que a Esaf passe 
a ser denominada de Escola Superior de Ad-
ministração Tributária (Esat), com permanência 
na Secretaria Especial da Receita Federal do 
Brasil.

 A Esaf é um órgão fundamental para a ga-
rantia da eficiência da administração tributá-
ria, bem como da eficácia do sistema tributá-
rio. Além do treinamento operacional, funciona 
ainda como instância integradora dos fiscos da 
União.

Ao ser comparada internacionalmente, a 
Esaf vai muito bem, sobretudo por ser um órgão 
dedicado ao estudo fiscal. Segue essa linha o 
Instituto de Estudios Fiscales (IEF) da Espanha. O 
IEF realiza estudos e faz o assessoramento eco-
nômico e jurídico em assuntos relacionados à 
arrecadação, além de análise de estatísticas 
tributárias, entre outros pontos.

Haver no Brasil um órgão como a Esaf deixa 
o País mais próximo de integrar a Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE), um organismo internacional que 
promove políticas voltadas à melhoria eco-
nômica e social das populações mundiais. O 
próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, 
manifestou o desejo de ver o Brasil fazer par-
te da OCDE. Mais informações na versão desta 
notícia no site da Unafisco.

da livre concorrência e ofensa ao novo regi-
me fiscal.  A associação também é a autora 
de duas Ações Civis Públicas que questionam 
a não aplicação nos parcelamentos espe-
ciais do art. 180 do Código Tributário Nacional 
(CTN) para impedir a anistia de multas em ca-
sos que envolvam dolo. A atuação contra os 
parcelamentos especiais foi igualmente exer-
cida no Congresso Nacional com a apresen-
tação, na CPI da Previdência, de projeto que 

se converteu no PLS 425 que propõe restrições 

nas situações permissivas para o benefício.

Certamente que as representações serão 

usadas como uma justificativa para as auto-

ridades de qualquer governo no sentido de 

evitarem praticar condutas similares, desvian-

do-se da sempre existente pressão do parla-

mento, pois, contrário, poderão enfrentar as 

mesmas consequências e apurações.

Unafisco propõe duas emendas em defesa
dos Auditores Fiscais

MP 870/19
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O posicionamento da Unafisco Nacional 
sobre os relatórios de fiscalização que apon-
tam suspeita de fraude do ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, foi 
destaque na edição do Jornal Nacional de 8 
de fevereiro. A Unafisco Nacional repudia a 
quebra do sigilo fiscal dos relatórios de fisca-
lização do ministro Gilmar Mendes e espera 
que os órgãos competentes façam a devida 
apuração e puna o responsável pelo vaza-
mento.

A reportagem traz a participação do dire-
tor de Defesa Profissional e Assuntos Técnicos 
da entidade, Mauro Silva, que explica a ne-
cessidade de o Fisco utilizar rigor fiscal maior 
no caso das Pessoas Politicamente Expostas 
(PPE), por correrem risco maior de se envolve-
rem em casos de corrupção, como pessoas 
que ocupam cargos público relevantes.

Segundo Mauro, investigar PPE é uma práti-
ca absolutamente normal, em concordância 
com a ONU e outras convenções internacio-
nais sobre combate à corrupção. Autorida-
des como o ministro do STF, demais ministros 
e o presidente da República, por exemplo, 
“devem ser submetidas a um rigor fiscal maior 
porque elas estão, na definição do tratado in-
ternacional, expostas mais fortemente à cor-
rupção.”

Nota da Unafisco
A Unafisco Nacional —  Associação Nacional 

dos Auditores Fiscais da Receita Federal repudia 
a quebra do sigilo fiscal dos relatórios de fiscali-
zação do ministro Gilmar Mendes e espera dos 
órgãos competentes a apuração e punição ri-
gorosa do responsável por este vazamento.

A entidade assinala que o Brasil é signatá-
rio da Convenção da ONU sobre combate à 
corrupção  bem como de outros compromis-
sos e organismos internacionais, que definem 
que as pessoas politicamente expostas (PPE), 
grupo que inclui os ministros do STF, devem 
ser submetidas a um maior rigor por parte das 
autoridades tributárias, por estarem expostas 
a um maior risco de se envolverem em casos 
de corrupção. Portanto, nada há de ilegal 
ou anormal na existência de investigação na 
vida fiscal do ministro Gilmar Mendes.

Eventuais repercussões criminais serão apu-
radas pelas autoridades competentes para 
tanto no tempo da lei. É de conhecimento pú-
blico que, em muitos casos da Operação Lava 
Jato, por exemplo, ficou demonstrado que ilí-
citos tributários eram antecedentes de lava-
gem de dinheiro e de outros crimes. 

O que a Unafisco Nacional ressalta é que 
não há justificativa, moral ou legal,  para qual-
quer nível de indignação do referido ministro 
do STF ou de qualquer outra autoridade pú-
blica quanto à existência da investigação de 
sua vida fiscal.

O sigilo das investigações, por outro lado, é 
dever legal do Auditor Fiscal da Receita Fede-
ral e eventual quebra de sigilo deve ser rigoro-
samente apurada e punida, assegurando-se a 
ampla defesa e o contraditório aos acusados. 

Obviamente que a sociedade brasileira 
espera que as apurações sobre eventual que-
bra de sigilo não sirvam para causar qualquer 
prejuízo à continuidade das investigações na 
vida fiscal do ministro Gilmar Mendes e a pes-
soas a ele ligadas, ou de qualquer outra in-
vestigação sobre PPE.

Unafisco repudia vazamento de relatórios
de fiscalização, porém reforça rigor fiscal a pessoas 
mais expostas à corrupção

CASO GILMAR MENDES
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Em fevereiro, o Consultor Jurídico (Conjur) 
entrevistou o diretor Mauro Silva sobre o caso 
do ministro Gilmar Mendes (ver notícia ante-
rior). Na oportunidade, o diretor ressaltou que a 
Receita age de acordo com critérios técnicos, 
objetivos e com imparcialidade.  Ele ainda des-
tacou que a “própria legislação de combate à 
corrupção diz que todos os servidores públicos 
devem trabalhar para evitar a lavagem de di-
nheiro.” Abaixo, leia a entrevista na íntegra.

ConJur — O senhor não tinha conhecimen-
to da nota da Copes [Coordenação-Geral de 
Programação e Estudos da Receita] antes da 
publicação da reportagem, certo? Qual a sua 
leitura dela?

Mauro Silva — Minha leitura é muito positi-
va! A minha primeira reação foi de orgulho de 
ter uma Receita Federal daquele jeito, técni-
ca, com critérios objetivos, que trabalha com 
tecnologia de ponta, inteligência artificial.

ConJur — E qual foi a reação seguinte?
Mauro Silva — Foi muito diferente da sua 

reportagem. A nota indica impessoalidade 
e um trabalho sério. A nota mostra a Receita 
Federal dos sonhos do brasileiro, porque tra-
balha com tecnologia de ponta, contra possí-
veis grandes fraudadores, e não contra o con-
tribuinte assalariado.

Agora, não concordo com o vazamento 
do relatório sobre o ministro Gilmar Mendes. 
Aquele não é o trabalho da Receita Federal, 
é um relatório atípico. Tenho inclusive muitas 
críticas. Jamais defenderei aquele vazamen-
to, que é ilegal. O trabalho que conhecemos 

aqui é o que está na nota do Copes, cheio de 
cuidados, critérios objetivos e técnicos. É esse 
o trabalho que eu conheço e que vai continu-
ar sendo feito.

ConJur — A nota diz que a Receita investiga 
o patrimônio de servidores com base no fato 
de eles serem “agentes públicos”.

Mauro Silva — Diz lá que a Receita selecio-
nou 134, mas que pode não ser aquilo que eles 
acham que é, fraude ou lavagem, o que é um 
indicativo de que o trabalho é bem feito, sério. 
Servidores públicos sócios de empresas com 
mais de R$ 3 milhões de lucro é um bom indício. 
A própria legislação de combate à corrupção 
diz que todos os servidores públicos devem tra-
balhar para evitar a lavagem de dinheiro. Isso 
são compromissos internacionais. Quem ale-
gar a ilegalidade disso está chamando o Gafi 
de ilegal, e o Brasil ratificou esses acordos.

ConJur — Uma crítica feita à nota é que 
ela demonstra que a Receita extrapolou suas 
competências

Mauro Silva — Bom, então cancela toda a 
operação “lava jato”.

ConJur — Essa é uma crítica frequente à 
“lava jato”. Muitos apontam ilegalidade na 
forma com que foram obtidas algumas provas.

Mauro Silva — Bom, se está tudo errado, o 
Judiciário que cancele. Mas avisem à socieda-
de que a “lava jato” tem que ser cancelada, e 
vamos ver o que a sociedade vai achar disso.

ConJur — Se há indícios de lavagem e frau-
de, a Receita não deveria enviar as informa-
ções ao Ministério Público Federal?

Mauro Silva — Só podemos mandar para o 
MPF no final do trabalho – a não ser que haja 
força-tarefa, e aí trabalhamos todos juntos. Isso 
está na lei: só podemos enviar os relatórios ao 
MPF quando o trabalho for concluído, a me-
nos que haja requerimento antes, e aí não te-
mos escolha.

ConJur — É trabalho da Receita investigar 
lavagem de dinheiro?

Mauro Silva — A Receita trata do combate 
a fraudes fiscais associadas ao combate à cor-
rupção de forma corriqueira. Dá cursos sobre 
isso, treinamentos internos. É o trabalho da Re-
ceita Federal.

Conjur entrevista diretor Mauro Silva
CASO GILMAR MENDES
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Valorização da Classe
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O diretor de Defesa Profissional e As-
suntos Técnicos da Unafisco Nacio-
nal, Mauro José Silva, e o subse-

cretário de Fiscalização da Receita Federal, 

Iágaro Martins, foram entrevistados pela revis-

ta Época a respeito do vazamento de informa-

ções da Receita Federal sobre o ministro do Su-

premo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. 

Logo de início, o diretor Mauro esclarece o 

posicionamento da Unafisco sobre as regras 

para a análise de dados das Pessoas Politica-

mente Expostas (PPE). Estas desempenham ou 

desempenharam função pública relevante, 

sobre as quais deveria haver maior vigilância 

do órgão. O diretor apontou o problema de 

uma camada extra de proteção ao sigilo fiscal 

das PPE na forma de um “sistema em que, se 

eu acessar o CPF de uma PPE, vai um e-mail 

para meu chefe e ele vem me perguntar por 

que estou acessando. Isso cerceia o trabalho.”

Quer dizer, é preciso deixar o Auditor Fiscal 

trabalhar sem constrangimento, sem coibir sua 

atuação, porque impedir um Auditor Fiscal de 

atuar é prejuízo para toda a sociedade. E, “o 

que motiva a ação do auditor fiscal da Receita 

é o indício de infração tributária. Ponto. Inevi-

tavelmente, durante o procedimento de iden-

tificação de indícios de infração tributária, po-

dem surgir elementos que possam caracterizar 

qualquer outro tipo de crime de ação penal, 

como improbidade administrativa, lavagem 

de dinheiro, corrupção”, afirmou Iágaro. Daí 

a importância de o trabalho dos Auditores Fis-

cais ocorrerem sem bloqueios nesse sentido.

Mauro e Iágaro foram questionados sobre 

a possibilidade de o ministro Gilmar Mendes 

abrir processo contra o responsável pelo vaza-

mento. O subsecretário disse que o vazamento 

causou constrangimento na Receita, porém 

tratou-se de um “documento de análise inter-

na, em caráter absolutamente preliminar, e 

em que não havia nenhum tipo de conclusão, 

que deu a falsa impressão de que havia algum 

tipo de direcionamento da atividade de fisca-

lização, o que não é verdade”, afirmou Iágaro. 

Por sua vez, o diretor da Unafisco disse que “é 

preciso separar três coisas: o sigilo, a existência 

da investigação e o teor daquele documento 

(...). A existência da investigação é absoluta-

mente normal.”

Camada extra de proteção ao sigilo fiscal cerceia
o trabalho do Auditor, diz Mauro Silva

REVISTA ÉPOCA
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Trabalho Parlamentar
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O diretor de Defesa Profissional e Assuntos Técnicos da 
Unafisco Nacional, Mauro José Silva, representou a enti-
dade em reunião com o senador Paulo Paim (PT/RS), re-
cém-eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa (CDH) e membro da Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Durante a reunião, que ocorreu no dia 14/2, em Brasí-
lia, Mauro abordou o tema da Reforma da Previdência. 
O senador, que propôs a criação da CPIPREV, já recebeu 
as duas notas técnicas elaboradas pela Unafisco sobre o 
assunto. As diversas iniciativas da Unafisco, voltadas para 
os interesses dos Auditores Fiscais nesse tema, saíram na 
edição no 109 deste Unafisco Informa. Nessa publicação, 
estão todas as audiências públicas organizadas tanto 
pela CDH quanto pela CPIPREV que a Unafisco partici-
pou a convite do senador, entre outros pontos.

CPIPREV. Ano passado, dois projetos de lei elaborados 
pela Unafisco Nacional foram endossados pela Comissão 
Parlamentar de Inquérito da Previdência: o PLS 423/17 e 
o PLS 425/17. O primeiro prevê cadeia para o sonegador, 
com penas equiparadas às do crime de corrupção (2 a 
12 anos), havendo redução da pena com o pagamen-
to, e não mais a extinção da punibilidade com o paga-
mento (ou mero parcelamento) das dívidas tributárias. E 
o segundo altera o Código Tributário Nacional para es-
tabelecer normas gerais sobre programas especiais de 
regularização tributária, fixando restrições para os futuros 
programas (Refis).

Mauro ainda falou com Paim sobre estratégias volta-
das para a designação de relator nos dois projetos supra-
citados, entre outros pontos.

Unafisco se reúne com
senador Paulo Paim

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

A Unafisco Nacional, represen-

tada pelo diretor de Defesa Profis-

sional e Assuntos Técnicos da enti-

dade, Mauro José Silva, se reuniu 

dia 14/2 em Brasília com o senador 

Fabiano Contarato (Rede/ES) a fim 

de buscar apoio para o Projeto de 

Lei do Senado (PLS) n° 423/2017, 

elaborado pela Unafisco e endos-

sado pela CPIPREV. Fabiano é pro-

fessor de Direito e Processo Penal 

na Universidade Vila Velha/ES.

O projeto da Unafisco, atual-

mente em tramitação, prevê ca-

deia para o sonegador (saiba mais 

na notícia ao lado).

Na oportunidade, Contarato 

mostrou interesse na matéria e do-

mínio sobre o assunto. Ainda ressal-

tou que buscará ser relator do pro-

jeto supracitado na Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania. 

Também expressou admiração 

pelo trabalho exercido pelos Audi-

tores Fiscais.

Unafisco apresenta 
PLS 423/17 a 
senador Fabiano 
Contarato

CONTRA SONEGAÇÃO
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Trabalho Parlamentar

12 - Março de 2019

A Unafisco Nacional, representada pelo pri-
meiro secretário Luiz Gonçalves Bomtempo, 
participou de duas reuniões (dias 6 e 13/2) da 
Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previ-
dência Social que ocorreram na Câmara dos 
Deputados. 

A Frente, coordenada pelo senador Paulo 
Paim (PT/RS), será relançada oficialmente em 
20 de março. Além dos preparativos para o 
relançamento da Frente, a minuta de texto 
preliminar da Reforma da Previdência propos-
ta pelo governo também entrou na pauta. O 
grupo externou preocupação com a unilate-
ralidade da concepção da proposta, pois foi 
elaborada sem ouvir a sociedade civil orga-
nizada. Assim, como se encontra, só poderá 
haver prejuízos no âmbito do serviço público e 
da iniciativa privada.

A Frente ainda elaborou nota pública des-
tacando que o atual texto transforma a Previ-

dência em um produto de mercado, ao isentar 
o Estado do dever de preservar a dignidade 
de aposentadorias e pensões. A nota salienta 
também que os signatários estão mais uma vez 
à disposição para um diálogo franco, técnico 
e responsável, como requer a democracia, 
por uma alternativa sustentável para o atual 
Sistema de Seguridade Social.

A Unafisco Nacional participou, em 12/2, 
de reunião ordinária do Movimento Nacional 
dos Servidores Públicos Aposentados e Pen-
sionistas (Instituto Mosap), em Brasília. Marcou 
presença a diretora suplente da Unafisco, Né-
lia Cruvinel Resende, que ainda ocupa a fun-
ção de primeira vice-presidente do Mosap.

Na pauta, ações realizadas pelo Institu-
to contra a contribuição previdenciária dos 
aposentados do serviço público e a discussão 
sobre o projeto da Reforma da Previdência. 
Com o objetivo de chamar atenção para es-
sas bandeiras, foram realizadas mobilizações 
nos dias 30 e 31/1 no aeroporto de Brasília, 
para receber parlamentares que chegavam 
para a cerimônia de posse; e, em frente à Câ-
mara dos Deputados, em 1º/2, com faixas e 
cartazes.

Durante a reunião, os participantes ana-
lisaram a atual composição do Congresso 

Nacional, a fim de traçar estratégias para as 
próximas medidas que serão adotadas em 
defesa dos servidores aposentados, de acor-
do com a conjuntura política.

Unafisco participa de reuniões da Frente Parlamentar 
Mista em Defesa da Previdência Social

Unafisco participa de reunião do Mosap

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

BRASÍLIA
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Veículos com tabela 
de descontos 
exclusiVos

seguros residenciais, 
de automóVeis e 

Viagem na serricchio

ZERO-QUILÔMETRO
DESCONTO 
COLETIVO

Planos a partir
de r$ 197,61

COBERTURA 
NACIONAL

até 60% de 
desconto em 

medicamentos

REDE NACIONAL

Pacotes de 
hospedagem com 
5% de abatimento

BEM-ESTAR

Im
a

g
e

n
s 

m
e

ra
m

e
n

te
 il

u
st

ra
ti

va
s

unafisco oferece 
menor taxa de 
administração: 
aPenas 5%

VAGAS NO GRUPO 26
consórcio

de Veículos
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ingressos mais 
baratos Para comPlexo 
de águas quentes

OLÍMPIA/SP

hotel com 
tarifas 10% 
mais baratas

BELO HORIZONTE/MG

Pacote de Viagem com 
8% de desconto*

BRASIL E
EXTERIOR

até 5% de abatimento 
em serViços de turismo

ASSESSORIA
PARA VIAGENS

desconto 
de 15% na 

hosPedagem

MINAS GERAIS

20% de desconto 
em graduação e 
pós-graduação

ENSINO A DISTÂNCIA

abatimento de 
até r$ 150,00 nas 

mensalidades

GRADUAÇÃO E PÓS

*Veja a agência conveniada no site da Unafisco 

turismo
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comPutadores 
com até

r$ 250,00 de 
desconto

INFORMÁTICA

Pacotes com dados 
a Partir de 500 mb 
e com ligações 
ilimitadas

TELEFONIA

acesso a clube de 
compras on-line 
exclusivo

LOJA VIRTUAL

até 60% de 
desconto nas 

assinaturas

REVISTAS

economize até 40% 
em eletrodomésticos 

da marca

PREÇO DE 
FÁBRICA




