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EDITORIAL

Como se sabe, estamos vivenciando uma 
época singular na história humana, a pande-
mia do novo coronavírus, conhecido como 
Sars-cov-2 pelos cientistas. Esta crise sanitá-
ria de alcance global trouxe novos desafios 
aos Estados Nacionais Modernos, pois enfren-
tam um inimigo externo invisível para o qual 
nenhum armamento de guerra tradicional é 
eficaz. Além disso, a pandemia nos traz nova-
mente à reflexão sobre qual deve ser o papel 
do Estado em uma sociedade, se devemos 
perseguir o estado de bem-estar social origi-
nário da Alemanha de Otto Von 
Bismarck e aprofundado na ges-
tão de Franklin Delano Roosevelt 
com o “New Deal” norte-ame-
ricano na década de 30, cujos 
maiores exemplos nos dias atuais 
são os países escandinavos, ou se 
devemos perseguir o chamado 
Estado Mínimo buscado pela atu-
al equipe econômica do governo, no qual o 
Estado deve interferir o mínimo possível nas 
interações econômicas, devendo atuar uni-
camente para garantir os direitos de proprie-
dade e de iniciativa privadas, exercendo ati-
vidades exclusivas, a exemplo do monopólio 
do uso da força pelos órgãos de segurança 
pública e do poder coercitivo de tributar.

Antes de nos depararmos nesta encruzi-
lhada histórica, estávamos seguindo fielmen-
te o receituário do Estado Mínimo, pois foi 
este o plano econômico de governo que foi 
eleito democraticamente pelo povo brasilei-
ro nas eleições de 2018. Em decorrência, o 

desmonte da organização do bem-estar so-
cial seguia sua marcha impavidamente com 
a pauta reformista promovida pelo atual go-
verno, a exemplo da draconiana Reforma 
da Previdência aprovada pelo Congresso 
Nacional e da Reforma Administrativa, cujas 
PECs (Propostas de Emendas à Constituição) 
n.os 186 (Emergencial), 187 (Fundos Públicos) 
e 188 (Pacto Federativo) já haviam sido apre-
sentadas pelo governo e estavam prontas 
para serem apreciadas pelo Congresso Na-
cional, quando a pandemia do novo corona-

vírus se impôs.
Esta pauta reformista gerou 

uma onda de ataques em série 
desferidos contra os servidores 
públicos, os quais foram chama-
dos de privilegiados e apelidados 
de parasitas pelo ministro da eco-
nomia Paulo Guedes, pois, segun-
do ele, produzem muito menos do 

que os trabalhadores da iniciativa privada. 
São reformas que antes de serem votadas 
são vendidas como o bálsamo salvador da 
pátria mas que, após serem implementadas, 
a realidade se impõe e a economia continua 
a patinar com desemprego em alta e investi-
mentos privados em baixa.

Mesmo após o choque de realidade im-
posto pela pandemia do novo coronavírus, 
houve uma tentativa de insistência na pauta 
reformista de cortes de salários tanto de tra-
balhadores na iniciativa privada quanto no 
setor público, aproveitando-se de um clima 
de guerra instaurado no país contra os ser-

Choque de realidade para governo enxergar valor
do Auditor Fiscal e da Receita Federal

“Os Auditores 
Fiscais serão 

fundamentais no 
enfrentamento da 

crise sanitária”
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vidores públicos para implementar disfarça-
damente a PEC Emergencial, cujo assunto 
principal é o corte em 25% da jornada de 
trabalho e consequentemente do salário dos 
servidores públicos.

Nesse momento, a Unafisco, que tinha um 
estudo concluído e prestes a ser publicado 
para o debate da Reforma Tributária, ante-
cipa esta publicação com o lançamento da 
Nota Técnica n.o 17, na qual ilustra e demons-
tra com base em premissas técnicas e aca-
dêmicas, a viabilidade da implantação do 
Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF), cujo 
potencial de arrecadação gira em torno de 
60 bilhões de reais ao ano, devendo ser im-
plementado como empréstimo compulsório 
neste ano, para a arrecadação ser imediata, 
e, a partir do ano que vem, como imposto 
regular do sistema tributário.

Além disso a Unafisco, em parceria com 
diversas entidades dos Fiscos Estaduais, mu-
nicipais e Federal, lançou o pacote com 10 
propostas tributárias emergenciais para o 
enfrentamento da crise econômica derivada 
da pandemia do novo coronavírus. São me-
didas que, em resumo, aliviam a carga tribu-
tária de pequenas e médias empresas e au-
mentam a tributação de quem possui grande 
capacidade contributiva.

Em termos mais diretos, a Unafisco entende 
que o momento exige uma contribuição pro-
gressivamente maior de quem possui maior 
capacidade contributiva, que são as pes-
soas físicas e jurídicas que historicamente se 
aproveitaram do sistema tributário altamente 
regressivo no país para acumularem enormes 
patrimônios em oposição ao que acontece 
com o restante da sociedade brasileira, uma 

vez que o Brasil ocupa a desonrosa e obsce-
na 7ª colocação no ranking da ONU como 
um dos países mais desiguais do mundo, sen-
do que à sua frente figuram apenas países 
Africanos com economias bem menores do 
que a brasileira.

Por isso, colocar a responsabilidade finan-
ceira da crise da pandemia nas costas de 
trabalhadores privados e dos servidores pú-
blicos beira à covardia, pois sabemos que tal 
solução servirá apenas para que haja mais 
concentração de renda no país. Aqui volta-
mos ao início, refletindo qual deve ser o pa-
pel do Estado na condução desta crise sani-
tária, concluindo que o atual momento exige 
um redimensionamento no sistema tributário 
no sentido de ser mais progressivo do que é e, 
assim, fazer com que quem possua recursos 
em farta abundância seja forçado a contri-
buir mais para que o coletivo social saia da 
crise mais fortalecido e menos desigual.

Na atual conjuntura, os Auditores Fiscais 
serão fundamentais no enfrentamento da cri-
se sanitária, seja na função de fiscalização 
tributária, desestimulando sonegadores e 
demais crimes contra a ordem tributária, fa-
vorecendo o ingresso de recursos ao Erário, 
seja na função de fiscalização aduaneira, 
cujos trabalhos durante a crise sanitária reve-
laram-se de extrema relevância com o refor-
ço de equipes na liberação imediata de car-
gas, insumos e mercadorias fundamentais no 
combate ao novo coronavírus, pois exercem 
atividades essenciais ao Estado, como bem 
definiu o Decreto n.o 10.282, de 20 de março 
de 2020, ao indicar como serviço essencial as 
atividades tributárias e aduaneiras exercidas 
pelo Fisco Federal.

DIRETORIA
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A Unafisco Nacional ajuizou, em 3/4, Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.367 
contra a Reforma da Previdência no Supremo 
Tribunal Federal (STF). Entre os pontos identifi-
cados como inconstitucionais pela Comissão 
Técnica da Unafisco estão a majoração na 
alíquota previdenciária (de 11% para 14%), a 
progressividade de alíquotas, a possibilidade 
de alíquota extraordinária, as regras de transi-
ção, a drástica redução da pensão por morte, 
o tratamento não isonômico entre mulheres do 
RGPS e mulheres do RPPS e a retirada da imu-
nidade de aposentados com doença grave.

A entidade atuará também por meio de 
propositura de ações ordinárias protocoliza-
das em primeira instância do Distrito Federal 
para garantir os direitos dos associados. "A EC 
103/19 viola princípios constitucionais que exi-
gem medidas judiciais. Essa é a nossa missão, 
lutar sempre pelos interesses de nossos asso-
ciados e dos Auditores Fiscais da Receita Fe-
deral", aponta o presidente da Unafisco, Audi-
tor Fiscal Mauro Silva.

De acordo com o art. 103, IX, da Constitui-
ção Federal, as associações de classe de âm-
bito nacional são legitimadas a propor ação 
direta de inconstitucionalidade, ou seja, os 

sindicatos de classe não podem recorrer ao 
Supremo Tribunal Federal para combater a 
medida. No caso, cabe à Unafisco essa prer-
rogativa. Silva aponta que para aumentar 
as chances de sucesso foram contratados os 
melhores advogados e pareceristas disponí-
veis no mercado para atuarem nas ações ju-
diciais patrocinadas pela entidade contra a 
Reforma da Previdência.

A ADI está sob patrocínio do escritório Sou-
za Neto e Tartarini Advogados, bem como as 
ações ordinárias sob o patrocínio do escritório 
Martorelli Advogados. Segundo Silva, o dife-
rencial da estratégia desta ADI é que ela toca 
em pontos mais profundos da Reforma — ao 
contrário das que já foram apresentadas por 
outras entidades. Além disso, visa o convenci-
mento dos ministros por meio de acadêmicos 
que tenham influência e que sejam referencia-
dos nos textos do STF, como o professor Ingo 
Sarlet, o professor Elival Ramos, e o economista 
e professor Pedro Paulo Zahluth Bastos.

Oportunamente, poderemos marcar confe-
rência on-line com os associados para 
debater o conteúdo dos pareceres e 
da ADI por meio de aplicativo.

UNAFISCO PROTOCOLA ADI CONTRA 
REFORMA DA PREVIDÊNCIA

EC 103/19
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Estudos

A Unafisco Nacional lança a Nota 
Técnica nº 15/2020 intitulada Tributação 
da distribuição de lucros e dividendos: a 
dupla não tributação de parte do lucro 
distribuído, estimativa arrecadatória da 
tributação de dividendos e propostas 
para equilíbrio da carga tributária para 
ampliar o debate sobre o tema recorren-
te nas discussões da Reforma Tributária.

O estudo explica que os lucros distri-
buídos por pessoas jurídicas, por meio 
de dividendos, são isentos da incidên-
cia de imposto sobre a renda desde a 
edição da Lei 9.249/1995. O tema tem 
gerado intenso debate e diversos proje-
tos de lei que propõem a retomada da 
tributação foram apresentados, como o 
PL 2015/2019, que está na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Pela legislação tributária federal, 
este tributo “será determinado com 
base no lucro real, presumido, ou arbi-
trado” e consequentemente os cálculos 
aplicados vão depender do regime es-
colhido pelo contribuinte. Além do im-
posto sobre a renda, também há uma 
incidência sobre o lucro obtido pelas 
pessoas jurídicas, a Contribuição Social 
sobre Lucro Líquido (CSLL); somadas alí-
quotas dos dois tributos, há incidência 
de uma alíquota de 34% sobre o lucro 
das pessoas jurídicas.

Depois da verificação e pagamento 
dos tributos devidos, a pessoa jurídica 
poderá optar por alguma das formas 
possíveis para distribuição dos lucros 
aos seus sócios e acionistas. Uma delas 
é a distribuição por meio de dividendos 
a sócios e acionistas, que atualmente 
são isentos da incidência do imposto so-
bre a renda. Segundo a Nota Técnica, 
esta isenção dos dividendos traz conse-
quências severas, como a regressivida-
de do sistema e gera distorções ainda 
mais graves no sistema tributário.

A partir da análise de dados da Re-
ceita Federal de 2007 até 2013,  o es-
tudo chegou à conclusão grave de 
que há uma dupla não tributação do 
lucro porque o rendimento líquido au-
ferido pelas pessoas jurídicas foi menor 
do que o lucro verdadeiramente tribu-
tado, uma vez que o ordenamento jurí-
dico pátrio permite exclusão de alguns 
valores reduzindo a base de cálculo do 
IRPJ. “Assim, quando o lucro distribuído 
é maior do que o lucro tributado, con-
figura-se uma dupla não tributação do 
lucro, pois a legislação permite, sob de-
terminadas condições, a distribuição 
isenta do lucro apurado pela empresa.”

Outro ponto destacado pelo traba-
lho é que as empresas de médio e pe-
queno porte, geralmente optantes pelos 
regimes de lucro presumido ou do Sim-
ples, arcam com uma alíquota efetiva, 
na tributação sobre o lucro, extrema-
mente reduzida. No setor de serviços, 
por exemplo, esses regimes tributários, 
conjugados com isenção de dividendos 
distribuídos, causam distorções como a 
terceirização e a pejotização, que pro-
duzem regressividade do imposto sobre 
a renda das pessoas físicas.

O estudo conclui que o fim da isen-
ção de dividendos tem como objetivos, 
além do incremento da arrecadação, 
a efetivação dos princípios da capa-
cidade contributiva e da isonomia, a 
promoção da justiça fiscal e assegurar 
efeitos positivos para uma melhor redis-
tribuição de renda e para redução das 
desigualdades.

Com base nestas premissas, a Unafis-
co apoia a instituição do imposto sobre 
dividendos nos moldes do PL 2015/2019, 
que apresenta um potencial 
arrecadatório de R$ 59,79 
bilhões anuais. Como forma 
de compensar essa medida, 

Unafisco Nacional lança Nota Técnica sobre 
tributação da distribuição de lucros e dividendos

DUPLA NÃO TRIBUTAÇÃO
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reduzindo-se, assim, a carga tributária 
incidente sobre consumo, a entidade 
propõe a possibilidade da redução das 
alíquotas do PIS e Cofins. Nesse sentido, 
como alternativa, outra medida fun-
damental apresentada pela entidade, 
que poderia ser adotada, é a correção 
da defasagem da tabela do IRPF — 
calculada em 103,7% — o que acarreta 

uma significativa perda arrecadatória, 
na ordem de R$ 109,1 bilhões. A Unafis-
co também apresenta como proposta, 
como terceira alternativa, a redução 
da alíquota do imposto sobre a renda 
das pessoas jurídicas, sendo possível 
com a instituição da tributação sobre 
os dividendos distribuídos.

A Unafisco Nacional apoia 
a publicação do livro do 

Auditor Fiscal Flávio Vile-
la Campos, associado 
da entidade, intitulado 
Estudo Comparado so-
bre a Extinção da Pu-
nibilidade e Elementos 
Fundamentais dos Cri-
mes Tributários: Paralelo 

Entre a Experiência Inter-
nacional e o Modelo Ado-

tado no Brasil. O Privilégio do 
Sonegador. O livro, que tem o lo-

gotipo da Unafisco na contracapa, é lançado 
pela editora Quartier Latin, renomada no meio 
jurídico e acadêmico, e está disponível em li-
vrarias on-line como a Amazon, entre outras. 

Com prefácio do professor de Direito da 
Universidade de São Paulo (USP), Heleno Ta-
veira Torres, e apresentação do presidente 
da Unafisco Nacional, o Auditor Fiscal Mauro 
Silva, a obra traz uma abordagem inédita e 
com pesquisa de campo sobre a questão da 
prisão de sonegadores.

No prefácio, o professor Taveira ressalta 
que o Brasil possui enorme passivo tributário 
resultado de uma litigância que não para de 
aumentar. “Apenas em dívida ativa, somam- 
se mais de 2 trilhões de reais em cobrança no 
orçamento da União”, disse.

Para o presidente da Unafisco, a obra é 
um passo importante para a reflexão sobre 
um dos aspectos que estão equivocados no 
sistema penal tributário adotado pelo Brasil 
e como é possível transitar para um sistema 

mais justo com a 
tipificação dos cri-
mes contra a or-
dem tributária. 

“No decorrer 
dos anos, assisti-
mos a um esvazia-
mento do signifi-
cado da punição 
destes crimes, sen-
do, hodiernamen-
te, perdoados pelo 
pagamento do tri-
buto sonegado a 
qualquer tempo”, 
afirmou. O tema do 
livro se relaciona com 
o Projeto de Lei do Senado (PLS) 423/17, pro-
posto pela Unafisco e atualmente em trami-
tação, que prevê cadeia para o sonegador, 
com penas equiparadas às do crime de cor-
rupção, havendo redução da pena com o 
pagamento, e não mais a extinção da puni-
bilidade com o pagamento (ou mero parce-
lamento) das dívidas tributárias.

A Unafisco vai distribuir 400 exemplares do li-
vro no Congresso Nacional, especialmente em 
comissões, como as de Assuntos Econômicos, 
Constituição e Justiça, e Finanças e Tributação. 
Outros 140 exemplares serão entregues para as 
melhores universidades de Direito do Brasil.

O lançamento da obra em Brasí-
lia estava previsto para ocorrer em 
abril, com apoio da Unafisco, porém 
a iniciativa teve de ser reavaliada 
em razão da pandemia da Covid-19.

Unafisco apoia livro com abordagem inédita
sobre a prisão de sonegadores

SISTEMA PENAL TRIBUTÁRIO
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Certamente o Brasil ingressa em uma 
de suas maiores crises de sua história, por 
causa de tudo o que gira em torno da 
pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 
É nesse contexto que a Unafisco Nacional 
apresenta para a sociedade brasileira, 
como maneira de contribuir para o de-
bate, a Nota Técnica nº 17/2020, intitula-
da Imposto sobre Grandes Fortunas: de-
finição da arrecadação, alíquota e limite 
de isenção ideais, perfil dos contribuintes, 
tabela progressiva e recursos para a crise 
resultante da pandemia da Covid-19.

O estudo esclarece que a criação de 
um Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) 
possui previsão constitucional, no artigo 
153, VII da Carta da República. A CF dis-
põe que é por meio de lei complementar 
que se estabelece os parâmetros do refe-
rido tributo. Entretanto, desde sua promul-
gação, nenhuma lei complementar foi 
aprovada para regulamentar o tributo. A 
Unafisco Nacional, no âmbito da discus-
são da Reforma Tributária, elaborou uma 
proposta de emenda para retirar do tex-
to constitucional a previsão de que o IGF 
fosse regulamentado por lei complemen-
tar, como forma de facilitar sua criação. 
A referida emenda foi apresentada na 
PEC 45/2019, sob o número 130/2019.

O tributo proposto pela Unafisco na 
Nota Técnica tem como base de cálcu-
lo o valor do patrimônio líquido do indiví-
duo, isto é, o valor de bens e direitos que 
possui, descontados ônus e dívidas. No 
estudo foi considerado somente o patri-
mônio das pessoas físicas em virtude da 
ausência de dados sobre as pessoas jurí-
dicas. O objetivo na instituição do IGF, ou 
imposto sobre riqueza, vai além da finali-
dade fiscal, sendo instrumento de redistri-
buição de renda e justiça social.

Importante saber também que, para 
delimitar os contornos de um IGF no Bra-
sil, o incidente sobre o patrimônio líquido 
das pessoas físicas, foram levantados os 
dados dos países da OCDE que adotam 
uma tributação sobre riqueza: França, Es-
panha, Suíça e Noruega.

Veja que interessante este dado: apli-
ca-se uma alíquota para IGF de 4,8% a fim 
de atingir a arrecadação de R$ 58,8 bi-
lhões (já considerada uma perda arreca-
datória de 27%, por conta de sonegação 
fiscal), tributando contribuintes com patri-
mônio líquido acima de R$ 4,67 milhões.

Empréstimo compulsório. O estudo de-
monstra “a possibilidade de incremento 
arrecadatório já em 2020 instituindo-se 
um empréstimo compulsório, nos moldes 
do IGF ora proposto, como medida emer-
gencial para que seja possível ao país 
mitigar os efeitos da pandemia.” O em-
préstimo compulsório é um tributo cons-
titucionalmente previsto (art. 148, I, CF), 
possível de ser instituído para atender a 
despesas extraordinárias, decorrentes de 
calamidade pública. Em razão da sua ex-
cepcionalidade, sua criação independe 
da obediência do princípio da anteriori-
dade, podendo vigorar no mesmo exercí-
cio, motivo pelo qual, neste momento de 
extrema urgência, se mostra mais razoável 
e plenamente justificada sua adoção.

O material ainda revela algumas ver-
dades chocantes. Uma delas é que a 
concentração de renda não está loca-
lizada em 1% da população brasileira, 
como tantos vendem por aí. De acordo 
com os dados levantados na Nota Técni-
ca, “1% da população do país — aproxi-
madamente 2,1 milhões de contribuintes 
— abrange proprietários de bens médios 
individuais de R$ 640 mil — incluindo, nes-
se valor, imóveis utilizados para residên-
cia própria —, ou seja, são pessoas que 
fazem parte da classe média brasileira, 
e não proprietários de grandes fortunas.” 
Quer dizer, o buraco é mais embaixo, 
como a nota esclarece: “no Brasil, há 
uma extrema desigualdade na distribui-
ção da renda que gera riqueza patrimo-
nial, ficando esta super concentrada em 
um estrato que representa ape-
nas 0,1% da população do país.” 
Estes são 220.220 contribuintes, 
que possuem renda mensal a 
partir de 80 salários mínimos.

Unafisco propõe empréstimo compulsório sobre 
grandes fortunas no combate da crise da Covid-19

IGF



Congresso Nacional

11- Abril–Maio de 2020

A pandemia do coronavírus (Covid-19) 
afetou a rotina do Congresso Nacional e 
atrasou o calendário da Reforma Tributária. 
Durante a emergência sanitária, Câmara 
e Senado adotaram o Sistema de Delibera-
ção Remota (SDR) para viabilizar discussões 
e votações, evitando o encontro presencial 
dos parlamentares e a propagação da do-
ença.  A plataforma permite debates em ví-
deo e áudio de até 600 pessoas ao mesmo 
tempo, com dois processos de autenticação 
para votar: dados biométricos e uma senha, 
pessoal e intransferível. 

Antes das duas Casas adotarem o sistema 
remoto, os parlamentares instalaram, em 4/3, 
a comissão mista que vai unificar o texto da 
Reforma e realizaram a primeira reunião. O 
colegiado, formado por 25 deputados e 25 
senadores, teria, antes da pandemia, 45 dias 
para unificar em um único texto as propostas 
de Reforma que tramitam nas duas Casas. 

Em 10/3, foi realizada a primeira audiência 
pública com a participação da professora de 
Direito Fiscal, Rita de la Feria, da Universidade 
de Leeds, no Reino Unido. Ela defendeu que 
o Brasil faça uma reforma sem alíquotas dife-
renciadas do novo Imposto sobre Valor Agre-
gado (IVA). Outra audiência, em 17/3, com a 
participação do ministro da Economia, Paulo 
Guedes, foi adiada devido à pandemia. O 
presidente da comissão, senador Roberto Ro-
cha (PSDB/MA), enfatizou que, mesmo com 
o adiamento, a proposta do governo pode-
ria ser enviada, mas até o fechamento desta 
edição ela não tinha sido entregue.

O relator da comissão pretendia entregar 
o parecer em 28/4, para que o texto pudes-
se ser aprovado até 5/5. A expectativa era 
que a matéria fosse discutida e votada em 
dois turnos, nas duas Casas, ainda neste pri-
meiro semestre. Mas a Covid-19 alterou todo 
o planejamento da comissão e congressistas 
já falam que este é um ano perdido para as 
reformas tributária e administrativa.

Propostas. No Congresso Nacional trami-
tam duas propostas de Reforma Tributária. 
Um estudo comparativo está disponível no 
site da Câmara (www.camara.leg.br).

Na Câmara, está a PEC 45/2019. O texto 
propõe a unificação de cinco impostos – PIS, 
Cofins e IPI (federais), ICMS (estadual) e ISS 

(municipal). No lugar deles, seria criado um 
IBS (Imposto sobre Operações com Bens e 
Serviços).

No Senado, tramita a PEC 110/2019. O tex-
to propõe extinguir IPI, IOF, CSLL, PIS/Pasep, 
Cofins, Salário-Educação, Cide, ICMS e ISS, 
criando no lugar o chamado IVA (Imposto 
sobre o Valor Agregado) dual: um destinado 
aos tributos federais e outro aos impostos dos 
entes subnacionais.

Emendas da Unafisco na Câmara. A Unafis-
co Nacional apresentou seis emendas funda-
mentais à proposta para a comissão especial 
que analisa a matéria na Câmara dos Depu-
tados, em setembro de 2019. Houve empenho 
dentro e fora do Congresso dos Auditores Fis-
cais Mauro Silva (presidente) e Luiz Bomtempo 
(secretário-geral), acompanhados do assessor 
parlamentar da entidade, Adalberto Valentim, 
em diálogo constante com deputados para 
sensibilizá-los com os temas das seis emendas.

Uma das principais emendas é a 134, apre-
sentada pelo deputado Professor Israel Batista 
(PV/DF), que propõe o ajuste anual na tabela 
do imposto sobre renda e proventos de qual-
quer natureza. Ela foi também tema da Nota 
Técnica 16/2020, que aborda os efeitos oca-
sionados pela falta de atualização do IRPF.

Também protocolada pelo deputado Pro-
fessor Israel Batista (PV/DF), a emenda 135 des-
taca que os integrantes do comitê gestor na-
cional do IBS [imposto  sobre bens e serviços] 
deverão ser oriundos de carreira típica de Es-
tado, com poderes de fiscalização de tributos.

A emenda 130, apresentada pelo deputa-
do Luis Miranda (DEM/DF), tem o objetivo de 
retirar do texto constitucional a necessidade 
de edição de lei complementar para regu-
lamentação do imposto sobre grandes fortu-
nas. Outra emenda da Unafisco, protocolada 
pelo deputado, é a 131, que visa estender a 
base tributável do imposto sobre proprieda-
de de veículos automotores, para alcançar 
aeronaves e embarcações.

A emenda 133, protocolada pelo depu-
tado federal Coronel Tadeu (PSL/SP), propõe 
restringir o alcance do Simples Nacional, para 
que se beneficiem do regime diferenciado 
apenas micro e pequenas empresas com re-
ceita bruta anual até mil salários mínimos.

Coronavírus atrasa Reforma Tributária e emendas
da Unafisco aguardam análise

TRABALHO PARLAMENTAR
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A última emenda é a 164, também apresen-
tada pelo deputado Coronel Tadeu (PSL/SP). 
Esta emenda propõe que as leis que criem, 
ampliem ou modifiquem anistias, remissões 
ou moratórias tributárias, sejam de iniciativa 

exclusiva do presidente da República.

No total, os deputados apresentaram 209 
emendas à proposta de Reforma Tributária, 
entre elas as da Unafisco, que serão analisa-
das pela comissão.

O papel da Reforma Tributária na redução 
de desigualdades no Brasil foi tema de um 
seminário promovido, em 11/3, pela Federa-
ção Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fe-
nafisco) e a Oxfam Brasil no Auditório Nereu 
Ramos, na Câmara de Deputados, em Brasí-
lia/DF. A discussão ocorreu em um momento 
no qual uma comissão mista, formada por 25 
deputados e 25 senadores, trabalha para uni-
ficar as propostas de Reforma Tributária da 
Câmara, do Senado e do governo federal.

A deputada federal Fernanda Melchionna 
(Psol/RS) abriu o debate da manhã dizendo 
que, na prática, as propostas de Reforma Tri-
butária na Câmara e no Senado mantêm a 
mesma estrutura. Na avaliação de Fernanda, 
há no Congresso uma tentativa de transformar 
a Reforma Tributária em uma simplificação de 
tributos com todas as suas contradições e de-
bates envolvendo Estados e municípios sobre 
o percentual das receitas que cada um rece-
be, mas sem fazer um debate fundamental 
de uma revolução tributária.

Para a deputada, não é possível continuar 
com essa lógica que faz com que o País tenha 
um dos sistemas tributários mais regressivos do 
mundo com a maior tributação sobre os mais 
pobres. “Quase 50% da tributação, 49,5% so-
bre o consumo e menos de 5% sobre o patri-
mônio em um país como o nosso”, explicou.

Na opinião de Fernanda, a tributação re-
troalimenta de forma mais potencializada a 
desigualdade social. Para ela, isso nunca foi 
enfrentado com medidas profundas capa-
zes de revolucionar e mudar radicalmente 
a base da tributação da economia. “É mui-
to importante esse seminário, a elaboração 
coletiva e a nossa confluência para lutar na 
comissão especial e também lutar no discur-

so econômico, nas alternativas econômicas 
para o País, para esse momento que estamos 
vivendo”, disse.

A vice-presidente da Fenafisco, Marlúcia 
Ferreira Paixão, falou que o sistema tributário 
brasileiro está em desacordo com os princí-
pios da Constituição e desrespeita a capaci-
dade contributiva dos cidadãos. “A verdade 
é que a maneira como cobramos, e de quem 
cobramos os tributos no Brasil faz exatamente 
o contrário que manda a Carta Cidadã de 
88”, disse.

Marlúcia defendeu que agenda da sim-
plificação dos impostos é bem-vinda, mas é 
absolutamente insuficiente para dar conta 
do verdadeiro papel da tributação. “[Refor-
ma] não pode ser sinônimo de simplificação, 
não que a simplificação não seja importante. 
Se é para ser sinônimo de alguma coisa tem 
que ser antes e acima de tudo sinônimo de 
justiça”, enfatizou.

Para o presidente do conselho deliberativo 
da Oxfam Brasil, Oded Grajew, o sistema tribu-
tário brasileiro reforça as desigualdades sociais 
no País e inviabiliza o desenvolvimento econô-
mico. Segundo ele, desde 2014 a renda dos 50% 
mais pobres diminuiu 17%, enquanto para 1% 
dos mais ricos da população cresceu 10%. “A 
nossa desigualdade não é só extrema, vergo-
nhosa, mas ela é crescente porque é alimenta-
da por processos que alimentam”, afirmou.

Na opinião de Grajew, o sistema fiscal 
tributário é um desses processos que drena 
recursos dos mais pobres para os mais ricos. 
“Neste sentido é importante agora 
agir em um dos processos mais ma-
léficos para a desigualdade que é 
o sistema fiscal tributário”, ressaltou.

Parlamentares e especialistas debatem Reforma Tributária 
para redução das desigualdades

SEMINÁRIO
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Em 24/3, o Plenário do Senado já havia apro-
vado a Medida Provisória (MP) 899/2019 para 
regularização de débitos fiscais e resolução de 
conflitos fiscais entre contribuintes e União com 
a concessão de parcelamentos especiais por 
meio de programas de refinanciamento de dívi-
das, como o Refis. E, apesar de todas as adver-
tências possíveis, como apresentaremos a seguir, 
o  presidente da República acabou por sancio-
nar a matéria, conforme publicado no DOU de 
14/4, terminando assim com o chamado “voto 
de qualidade”, que desempata um julgamento 
no Carf com um voto de um representante da 
Fazenda Nacional (artigo 28 da lei 13.998/2020).

Histórico. Desde que a MP foi publicada, a 
Unafisco Nacional realizou um trabalho incisivo 
no Congresso Nacional pelo aprimoramento 
do projeto, que tem uma série de problemas 
do ponto de vista jurídico e ao criar mecanis-
mos para os Refis, que sempre beneficiaram, 
em grande medida, os maiores e mais lucrati-
vos contribuintes. A atuação da Unafisco co-
meçou por frisar que o projeto não passou pelo 
crivo técnico da Receita Federal.  A entidade 
também iniciou, imediatamente, um intenso 
trabalho parlamentar, chegando a emplacar 
a apresentação de sete emendas na Comissão 
Mista responsável pelo parecer do projeto.

Em 13/2, o presidente da Unafisco Nacional, 
Auditor Fiscal Mauro Silva, participou como de-
batedor na audiência pública sobre a MP, rea-
lizada no Senado Federal.  Na ocasião, Mauro 
alertou sobre a necessidade de aperfeiçoamen-
to do relatório da Medida para evitar conflitos 
com o Código Tributário Nacional (CTN). Con-
forme ele apresentou na ocasião, há enormes 
chances de o Judiciário impedir a aplicação da 
lei que resultar da MP 899. Há omissões na MP 
899 que trazem insegurança jurídica, como a 
falta das definições do que é dívida ativa irrecu-
perável ou de difícil recuperação, esvaziamento 
patrimonial fraudulento relevante e disseminada 
controvérsia jurídica e crédito de pequeno valor.

A participação de Mauro Silva na audiência 
repercutiu no relatório do deputado Marco Ber-
taiolli (PSD/SP), aprovado em 19/2. O parlamen-
tar, inclusive, citou nominalmente a Unafisco 
ao explicar que o Projeto de Lei de Conversão 
(PLV) busca “especificar de forma mais concre-
ta o que são os termos acolhendo a proposta 
defendida na Audiência Pública pelo represen-

tante da entidade para dar mais segurança ju-
rídica ao instituto da transação.”

O relator afirmou que acataria o pedido da 
Unafisco ao alterar o artigo 11 da MP para defi-
nir legalmente os termos “controvérsia jurídica” 
“relevante” e “disseminada”, mas na realida-
de não atendeu. O texto da entidade que era 
mais específico em relação aos termos e a defi-
nição acolhida pelo deputado demonstrou ser 
totalmente insuficiente. 

Na ocasião, o presidente Mauro Silva avaliou 
como muito grave a MP 899 autorizar a transa-
ção tributária em casos de multas qualificadas 
e agravadas por desatendimento à fiscalização, 
porque a medida pode beneficiar até casos de 
corrupção. Ele destacou que o artigo 180 do 
CTN não permite que sejam concedidas anistias 
em casos de crimes ou contravenções, que se-
jam praticados dolo, fraude ou simulação. Além 
disso, o CTN determina que quando verificado o 
fato ilícito as multas de 150% a 225% do valor do 
imposto não pago e outras que envolvam essas 
situações não podem ser anistiadas.

Com tantos problemas no texto, o presidente 
da Unafisco destacou que a transação tributária, 
instituto que está no CTN há 50 anos, não deve-
ria ser regulamentada por uma lei no afogadilho 
do tempo de uma MP e sem uma discussão mais 
ampla com sociedade. “Se fala como se a tran-
sação pudesse ser fruto de um ato discricionário 
quando na verdade dever ser um ato vinculado. 
Então, ela [MP 899] tem um erro conceitual grave 
na sua essência, o que é bastante compromete-
dor da própria iniciativa”, explicou Mauro.

Voto de qualidade do Carf. Durante a vo-
tação da MP 899, os senadores mantiveram 
emenda que altera os julgamentos no Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). No art. 
29 do Projeto de Lei de Conversão (PLV) 2/2020, 
resultante da aprovação da referida medida, 
foi estabelecido que, quando houver empate 
no julgamento de processo administrativo de 
determinação e exigência do crédito tributário, 
a decisão será sempre favorável ao contribuin-
te. Ou seja, ele não precisará pagar o tributo. 
Antes da sanção do presidente da República, 
o desempate era feito pelo presidente das tur-
mas julgadoras ou câmaras do órgão, por meio 
do chamado voto de qualidade.

Jair Bolsonaro deveria ter vetado. Em 31/3, o 
procurador-geral da República, Augusto Aras, 

Apesar dos alertas da Unafisco, presidente da República 
sanciona fim do voto de qualidade no Carf

MP 899/19
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A Unafisco Nacional informa os associados 
que avençou com a Advocacia-Geral da 
União (AGU) - 3ª Região as condições para 
que os associados interessados façam ade-
são ao acordo para pagamento dos créditos 
nos autos do cumprimento de sentença da 
ação coletiva que garantiu aos associados o 
direito a conversão em pecúnia da licença- 
prêmio não gozada ou contada para efeito 
de aposentadoria. Na referida ação judicial 
a entidade obteve ainda que o tempo de 
ESAF entre no cômputo para aquisição de li-
cença-prêmio.

Relembramos que a licença-prêmio era 
instituto previsto no artigo 87 da Lei 8.112/90, 
de modo que após cada quinquênio inin-
terrupto de exercício, o servidor fazia jus a 
3 (três) meses de licença, a título de prêmio 
por assiduidade, com a remuneração do car-
go efetivo.  O instituto da licença-prêmio foi 
substituído pela licença-capacitação, em 
decorrência da MP 1.522/96. Assim, o marco 
final para aquisição da licença-prêmio foi 
15/10/1996.

A ação judicial em questão beneficia os 
associados que integravam os quadros da 
entidade em 3/9/2007, data da propositura 

da ação judicial e que se aposentaram a 
partir de 3/9/2002.

Assim que a ação judicial transitou em jul-
gado, a entidade iniciou os tramites para a 
fase de cumprimento de sentença e, em pa-
ralelo, passamos a ter tratativas com a Ad-
vocacia-Geral da União que atua na 3ª Re-
gião, para um possível acordo objetivando o 
pagamento dos valores decorrentes da ação 
judicial.  Desse modo, a tramitação do cum-
primento de sentença ficou sobrestada, até 
que se ultime o acordo.

A AGU apresentou proposta final com apli-
cação de deságio de 15% em relação ao 
crédito integral de cada exequente, ou seja, 
com a aplicação dos critérios estabelecidos 
no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 
Além disso, em razão da área de competên-
cia da AGU – 3ª Região, foi delimitado que 
o acordo tenha abrangência no âmbito do 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), 
Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Dada a impossibilidade de acesso da en-
tidade aos dados funcionais dos beneficiá-
rios, ficou definido entre as partes que a AGU 
apuraria junto aos órgãos da Administração 

Unafisco avença condições de acordo com a AGU
para pagamento aos associados

LICENÇA-PRÊMIO

Jurídico

enviou ofício ao presidente Jair Bolsonaro suge-
rindo veto ao fim do voto de qualidade. Com o 
documento, encaminhou também nota técni-
ca elaborada pela Câmara Criminal do Minis-
tério Público Federal (MPF), que aponta razões 
para o veto presidencial.

De acordo com Aras, além de prejuízos ao 
erário, a alteração pode gerar o arquivamento 
imediato ou o trancamento de inúmeras ações 
penais de crimes contra a ordem tributária, por 
exemplo o de lavagem de dinheiro, impedindo 
o início ou o desenvolvimento de investigações, 
sendo que muitas delas envolvem casos da 
operação Lava Jato.

O estudo, feito pela Câmara Criminal do 
MPF, entre outros pontos, destacou que o voto 
de qualidade não era um problema. Portanto, 
não precisaria ser suprimido. A nota técnica res-
saltou que o voto qualitativo de desempate não 
violaria a impessoalidade e a imparcialidade 

dos julgamentos. Por outro lado, salientou que 
adotar regra que, em caso de empate, o con-
tribuinte seja beneficiado, seria acabar com 
essa imparcialidade. Para a União, o processo 
encerraria no Carf, enquanto os contribuintes 
poderiam ainda buscar o Poder Judiciário, em 
caso de decisão em favor da Fazenda. No es-
tudo, o MPF também explicou que, por se tratar 
de tema estranho ao texto original da MP, o art. 
29 é inconstitucional.

A Unafisco corrobora com o entendimento 
da PGR e do MPF. Para a entidade, tal decisão 
significa abrir espaço para a sonegação e cor-
rupção, além de impedir que bilhões de reais 
cheguem aos cofres públicos todos os anos, 
justamente quando o País mais precisa, em ra-
zão da crise do coronavírus. Por isso, a Unafisco 
não medirá esforços para levar a questão ao 
Supremo Tribunal Federal, para que os danos à 
sociedade não se concretizem.
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Os associados aprovaram, por ampla 
maioria, os dois indicativos da Assembleia 
Geral Extraordinária realizada pela Unafisco 
Nacional, em 17/3. Na ocasião, os associa-
dos deliberaram sobre a criação de um fun-

do de execução para as ações da GAT e a 
realização de uma campanha para filiação 
de novos associados.

Abaixo, confira o resultado da votação. 

Por ampla maioria, associados aprovam fundo de 
execução para Ações da GAT e campanha para filiação 
de novos associados

RESULTADO

Os enunciados dos indicativos e demais informações sobre a votação 
encontram-se na seção Assembleias do site da Unafisco.

Indicativo Sim Não Abstenção
Nº 1 296 81,50% 45 12,40% 22 6,10%
Nº 2 274 75,50% 50 13,80% 39 10,70%

Pública o período de licença-prêmio e for-
neceria para a entidade as informações de 
cada servidor acompanhadas dos respecti-
vos cálculos já com o deságio. Em paralelo, 
coube a Administração Pública verificar se a 
contagem do tempo de ESAF implicaria na 
aquisição de novo período de licença-prê-
mio.

Assim, mensalmente a AGU está fazendo 
a apuração e remetendo a documentação 
para que a Unafisco Nacional possa disponi-
bilizar a cada beneficiário da ação judicial. 

Munida da documentação do primeiro 
lote de beneficiários, a Unafisco Nacional 
remeteu no dia 2/3/2020 para a residência 
destes cópia dos cálculos, acompanhada 
dos termos de acordo, procuração e autori-
zação para representação nos autos 
da ação judicial. A lista com os no-
mes do primeiro lote está disponível 
na versão on-line desta notícia. 

Assim que recebermos novo lote 
de cálculos, remeteremos aos interessados.

Em relação aos cálculos, o principal item 
que o associado deve conferir é o número 
de licenças-prêmio não gozadas, pois é um 
dado inerente ao assentamento funcional de 
cada um.

Esclarecemos que a adesão ao acordo é 
faculdade do associado. É uma possiblida-
de de recebimento do crédito de forma mais 
célere, porém com aplicação de deságio de 

15%. O associado que não quiser aderir ao 
acordo, terá o cumprimento de sentença fei-
to pelos patronos da entidade para o perce-
bimento do crédito integral.

Alertamos que o associado deve ficar 
atento para não ter executado ou estar exe-
cutando ação com igual objeto decorrente 
de um título judicial obtido por outra enti-
dade, ou mesmo decorrente de uma ação 
individual.  Alertamos também para que o 
associado fique atento se não propôs ação 
individual de igual objeto, que tenha transi-
tado em julgado de forma desfavorável com 
apreciação de mérito.

Àqueles que aderirem ao acordo será re-
querida a imediata inscrição em precatório 
ou expedição de ofício requisitório (valores 
até 60 salários mínimos), conforme o crédito 
de cada um.

Por fim, esclarecemos que o título judicial 
obtido pela Unafisco não contém qualquer 
limitação territorial. Como mencionamos, 
a limitação do acordo aos Estados de São 
Paulo e Mato Grosso do Sul se deu em decor-
rência da área de competência da AGU – 3ª 
Região, de modo que esse fato não implica 
em renúncia do direito em desfavor de qual-
quer outro associado não contemplado no 
acordo. A entidade está ultimando os proce-
dimentos para disponibilizar a execução da 
referida ação judicial em breve para os asso-
ciados não contemplados no acordo.
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A Unafisco Nacional informa os associados 
que os escritórios contratados para a elabora-
ção das ações judiciais atinentes ao tema da 
Reforma da Previdência (EC 103/19) finalizaram 
a elaboração das petições iniciais, que são 
base para ações propostas pela entidade. A 
Unafisco também está propondo uma Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade (ADI), sob patro-
cínio do escritório Souza Neto e Tartarini Advo-
gados (ver pág. 7), bem como ações ordinárias 
sob o patrocínio do escritório Martorelli Advo-
gados. 

As ações judiciais em questão combaterão 
os dispositivos da EC 103/19 que trazem preju-
ízos aos associados, tais como majoração da 
alíquota previdenciária, previsão de aplicação 
de alíquotas extraordinárias, regras de transi-
ção, regras de pensão por morte, diferencia-
ção do cálculo dos benefícios para mulheres 
filiadas ao RGPS e servidoras públicas, dentre 
outros pontos.

 Destacamos que nossas ações judiciais são 
fundamentadas e instruídas por meio dos pare-
ceres contratados pela entidade, os quais ela-
borados por profissionais de alto relevo em suas 
áreas de atuação, como os renomados juristas, 
professor Ingo Sarlet e professor Elival Ramos, 
bem como pelo economista, professor Pedro 
Paulo Zahluth Bastos, que elaborou parecer  so-
bre o estudo atuarial que subsidia a Reforma 
da Previdência (EC 103/2019), no que tange ao 
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Consoante a atual jurisprudência fir-
mada pelo Supremo Tribunal Federal, 
apenas poderão se beneficiar das re-
feridas ações judiciais as pessoas que 

integrem os quadros da entidade na data da 
propositura de cada ação judicial. Por isso, é 
importante acompanhar o site da Unafisco Na-
cional para novidades e, para os que não são 
filiados, ingressar em nosso quadro associativo 
o quanto antes.

Na assembleia geral extraordinária realiza-
da no dia 17/3, um dos temas deliberados foi 
a campanha para refiliação de associados. Na 
oportunidade os atuais associados aprovaram 
o retorno ao quadro associativo, independen-
temente da incidência de mensalidade retro-
ativa a partir da data de desfiliação, daqueles 

que já integraram os qua-
dros da entidade an-
teriormente.

Po r ta n t o 
se você, ativo, aposen-
tado ou pensionista, 
ainda não for associa-
do, não perca tempo. 
Associe-se! Se você é 
associado da Unafis-
co e tem amigos que 
ainda não são, faça 
o convite!

Unafisco propõe novas ações judiciais sobre aspectos 
prejudiciais da EC 103/19 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
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UNAFISCO NACIONAL PROPÕE QUATRO 
EMENDAS À MP 922/2020

CONTRATAÇÃO DE APOSENTADOS

A Unafisco Nacional emplacou a inclusão 
de quatro emendas na tramitação da Medida 
Provisória 922/2020, que versa sobre a contra-
tação de servidores aposentados. Os textos da 
entidade foram apresentados pelo senador 
Paulo Paim (PT/RS) e pelo deputado federal Tú-
lio Gadêlha (PDT/PE), em 9/3, à Comissão Mista 
que analisa o projeto. Na MP, o governo dis-
pensa a realização de concursos públicos em 
diversas situações ao permitir a contratação 
de servidores aposentados. A contratação se-
ria por meio de processo seletivo simplificado, 
com edital de convocação pública.

As propostas da Unafisco Nacional foram in-
corporadas nas seguintes emendas:

Emendas 60 e 111. Propõem acréscimo à 
redação da MP, visando extinguir brecha que 
tornaria possível a contratação de pessoal 
temporário para exercício de atribuições ex-
clusivas sem qualquer critério específico. É 
proposta a obrigatoriedade de contratação 
temporária apenas de servidores aposentados 
para exercício de atividades de atribuições 
exclusivas/privativas.

Emendas 61 e 110. Apontam para a substi-
tuição do termo “remuneração” por “retribui-
ção pecuniária”, no inciso IV, do §1º do artigo 
3º-A. Essa modificação se justifica porque a 
legislação estabelece que a contratação, por 
tempo determinado, de aposentado pelo Re-
gime Próprio de Previdência Social da União, 
não caracterizará ocupação de cargo, em-
prego ou função pública. Sendo assim, não se 
mostra adequado tratar o pagamento destes 
contratados como “remuneração.”

Emendas 62 e 108. Em complemento às 
emendas 60/111, este texto propõe a inclusão 

do termo “privativas” no inciso I, §3º do artigo 
3º-A, que aborda as atividades a serem de-
sempenhadas pelos contratados, como forma 
de explicitar que determinadas atividades se-
jam exercidas somente por servidores que te-
nham o amparo legal para tanto, como é o 
caso das atribuições dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal do Brasil.

Emendas 63 e 109. Propõem exigência de 
treinamento específico para os aposentados, 
com duração mínima de 80 horas. Pelas ca-
racterísticas das atribuições do Auditor Fiscal 
da Receita, é pertinente que o Auditor Fiscal 
aposentado que deseje aderir a um programa 
de contratação tenha apoio e atualização 
prévia antes de assumir a função, vislumbran-
do tanto as mudanças na legislação quanto 
nos processos de trabalho.

Webconferência. Os tópicos que deram ori-
gem às emendas da Unafisco Nacional foram 
discutidos em reunião realizada pela entidade 
com associados pelo software de comunica-
ção Microsoft Teams, em 6/3. O presidente da 
entidade, Auditor Fiscal Mauro Silva coorde-
nou a reunião, que teve participação de asso-
ciados de cidades do Pará, São Paulo e Rio de 
Janeiro, entre outros Estados.

Durante a reunião, Mauro Silva afirmou que 
a Unafisco permanecerá atenta à discussão 
da MP 922, tanto para acompanhar as emen-
das propostas pela entidade quanto pelos ou-
tros pontos mais gerais que são de interesse da 
Classe. O presidente da Unafisco comentou na 
ocasião que o projeto tende ainda a 
ser muito alterado ao longo de sua 
tramitação no Congresso.
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VÍDEOS EXPÕEM O DESMONTE
DO SERVIÇO PÚBLICO

ASSISTA E COMPARTILHE
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Dois vídeos lançados recentemente, com 

apoio da Unafisco Nacional, abordam o des-

monte que o governo vem promovendo do 

serviço público, por meio de projetos como a 

chamada de PEC Emergencial (186/2019); a 

PEC do Pacto Federativo (188/2019); e a PEC 

da Redução Salarial (438/2018).

O primeiro vídeo é da Frente Parlamentar 

Mista do Serviço Público, coordenada pelos 

senadores Paulo Paim (PT/RS) e Zenaide Maia 

(Pros/RN); e pelos deputados federais Alice 

Portugal (PCdoB/BA) e Danilo Cabral (PSB/

PE). Intitulado Não é Reforma Administrativa 

— É o Desmonte dos Serviços Públicos!, o ví-

deo explica, de forma bastante didática, os 

ataques que vêm sendo feitos contra os servi-

dores públicos, além de abordar os interesses 

que estão por trás dessa postura. O governo 

tem como argumento combater privilégios e 

enxugar a máquina pública. Enquanto isso, 

grandes empresários recebem anistias por 

sonegação e têm privilégios fiscais ineficien-

tes, em que o governo abre mão de recursos 

sem contrapartida para a população.

O outro vídeo é do Fórum Nacional Perma-

nente de Carreiras Típicas de Estado (Fonaca-

te), do qual a Unafisco Nacional faz parte. O fil-

me adverte que além de um grave problema 

da falta de servidores em órgãos como o INSS 

e a Receita Federal, o governo ainda propõe a 

redução de 25% nos serviços públicos, preca-

rizando atividades de Estado essenciais para 

a sociedade. O vídeo encerra com a frase da 

campanha: Não às PEC 186 e 188 de 2019. Não 

à Destruição do Serviço Público.

Acesse o QR Code para visualizar 
uma playlist com os dois vídeos.
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Entenda por que as propostas apenas fe-
rem direitos constitucionais e não resolvem 
nenhuma questão orçamentária do País

A estabilidade econômica brasileira está sob 
ameaça. A combinação da alta do dólar — em 
decorrência da guerra pelo preço do petróleo 
entre Arábia Saudita e Rússia — e a declarada 
pandemia da Covid-19 tem preocupado inves-
tidores e empresários. No entanto, mesmo com 
um grave cenário de recessão batendo à por-
ta, até o momento não foi exposto nenhum pla-
no de emergência por parte do governo. "Te-
mos de manter absoluta serenidade e a melhor 
resposta à crise são as reformas. Vamos mandar 
a Reforma Administrativa, o pacto federativo já 
está lá, vamos mandar a Reforma Tributária e 
seguir nosso trabalho", apontou o ministro da 
Economia, Paulo Guedes.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, em 9/3, a 
presidente da CCJ (Comissão de Constituição 
e Justiça), senadora Simone Tebet (MDB-MS), 
aponta uma análise que corrobora para uma 
interpretação mais factível do momento: as re-
formas não são a solução para a crise. "Embora 
importante, a PEC Emergencial que precisamos 
não é esta que está posta pelo governo. A base 
é ela, mas tem excessos que, em vez de aque-
cer a economia, dar credibilidade ao País, con-
forto para investidores, vai travar a economia, 
porque tem uma parte dela que fala em redu-
ção de jornada de trabalho e salário de servi-
dor público, que é quem hoje aquece a eco-
nomia", explica Tebet à Folha.

Em 10/3, em fala durante evento para inves-
tidores do Fórum das Américas, nos Estados 
Unidos, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que 
a crise é "uma fantasia". “Fantasia é acreditar 
que a saída econômica para o cenário atual é 
destruir direitos de trabalhadores e promover o 
desmonte de importantes órgãos públicos bra-
sileiros”, contrapõe o presidente da Unafisco 
Nacional, Auditor Fiscal Mauro Silva. Segundo 

ele, o que atrapalha o Brasil são os 325 bilhões 
de reais em privilégios fiscais — muito mais 
do que a suposta economia com os cortes 
de salários dos servidores. Além disso, pode-
riam ser injetados na economia 109 bilhões 
para o consumo ao corrigir a defasagem de 
103,87% na tabela do Imposto sobre a Ren-
da. “Por que prejudicar o servidor público, o 
trabalhador, enquanto grandes empresários 
recebem o perdão para dívidas tributárias 
milionárias? ”, questiona Silva.

FATIAMENTO
Tramitam no Congresso pelo menos três 

Propostas de Emenda à Constituição do “Pla-
no Mais Brasil” que atacam os direitos dos ser-
vidores públicos: PEC Emergencial (186/2019), 
PEC da Revisão dos Fundos (187/2019) e PEC 
do Pacto Federativo (188/2019), que têm entre 
os argumentos: fim do ajuste anual, fim das 
progressões na carreira, redução de salários 
com redução da jornada e enxugamento do 
número de carreiras. Outros projetos também 
propõem o fim do direito à estabilidade aos 
servidores concursados.

Ao fatiar a reforma, o governo federal des-
mobiliza os servidores públicos, uma vez que 
descentraliza tanto os debates quanto as 
aprovações. Assim, dificulta a real compre-
ensão do cenário e possibilita ganhos par-
ciais. Na Câmara, o sentimento é de que a 
aprovação das reformas tornou-se também 
“moeda de troca”, uma vez que os concursos 
estão barrados pelo Ministério da Economia 
até a votação dos parlamentares. Enquanto 
isso, as filas de atendimento só aumentam — 
a previsão é de que 22 mil funcionários pú-
blicos se aposentem em 2020 — reforçando 
a tensão entre a população e os servidores.

O que está em curso é o desmonte do fun-
cionalismo público, não um projeto de de-
senvolvimento sustentável. "Ao analisarmos 
todo o movimento dos últimos meses, nos 
transformaram em inimigos. Os ataques, as 
ofensas, mostram que a verdadeira intenção 

A melhor resposta à crise não é a Reforma Administrativa
ANÁLISE
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é o sucateamento do funcionalismo público, 
fragilizando as relações de emprego com a 
consequente privatização das instituições", 
explica Silva.

RECEITA FEDERAL
Na esfera da RFB, a situação se agrava: o 

corte orçamentário de 1 bilhão de reais des-
respeita o artigo 37, inciso XXII da Constitui-
ção, que institui preferência no orçamento à 
administração tributária. Sendo esse um dos 
principais órgãos fiscalizadores e de arreca-
dação do País, os movimentos do governo 
preocupam o setor. “A atuação da Recei-
ta tem apresentado resultados recordes em 
apreensões e na identificação de criminosos. 
Um exemplo prático é que sem a nossa atu-
ação a Lava a Jato não existiria”, aponta o 
presidente da Unafisco. 

A redução irá afetar a atuação dos fiscais 
em 327 agências, 117 delegacias, 42 inspeto-
rias, 30 alfândegas e 25 postos de atendimen-
to — lembrando que o último concurso para 
a Receita foi há seis anos, embora tenha sido 
solicitado um novo em 2019. Enquanto o qua-
dro de Auditores Fiscais é reduzido, aumenta 
o número de empresas no Brasil: dados da 
RFB apontam para aumento de 17,4% em 2019 
em comparação ao ano anterior, totalizando 
1.545.242 novas empresas.

A Receita Federal do Brasil é uma institui-
ção com mais de cinquenta anos de história 
e tem por missão a promoção da Justiça Fis-
cal. Em sua trajetória possui a marca da ino-
vação tecnológica, sempre desenvolvendo 
soluções de TI, sendo sinônimo da moderni-
dade na administração pública. Permitir seu 
sucateamento — por privatização ou tercei-
rização — coloca em risco a segurança do 
País. O movimento toma forma com os cortes  
e com inclusão das estatais de tecnologia da 
informação Serpro e Dataprev no Programa 
Nacional de Desestatização.

A corroborar com o desmonte do órgão, as 
recentes declarações do presidente Bolsona-
ro de que a RFB “atrapalha o Brasil” causaram 
indignação entre os Auditores Fiscais, como fi-
cou expresso na nota de repúdio divulgada 
pela Unafisco, em 6/3: “os ataques do chefe 
do Poder Executivo à sua própria equipe de 
Auditores Fiscais, que se veem a cada dia 
mais vitimados pelo assédio institucional, é 
um cenário que não se pode tolerar. A RFB é 
um órgão de Estado dos brasileiros, não de 

um governo transitório que não tem apreço 
pelo servidor público e incentiva atos que 
atentam contra os poderes da República”. 

Ao contrário da fala de Bolsonaro, a RFB 
tem atingido resultados de excelência: em 
2019 foi a maior arrecadação federal dos últi-
mos cinco anos. Houve também um aumento 
de 15,84% na autuações da Receita nos últi-
mos quatro anos. Além disso, no ano passa-
do, outro recorde: apreensão de R$ 3,25 bi-
lhões em mercadorias contrabandeadas.

REAÇÃO
O Fórum das Carreiras de Estado (Fonaca-

te) e a Frente Parlamentar Mista em Defesa do 
Serviço Público têm trabalhado na elabora-
ção de diversos estudos e documentos sobre 
as medidas propostas na Reforma Adminis-
trativa e no Plano Mais Brasil. Os documentos 
têm sido entregues a deputados, senadores 
e representantes do governo com a intenção 
de promover um debate sustentável sobre o 
cenário do funcionalismo público brasileiro. 

Além disso, as entidades seguem organi-
zando ações em favor do serviço público. 
“Participe, engaje-se. É preciso termos san-
gue quente para enfrentarmos quem vem 
determinando nossa extinção como carrei-
ra”, reforça Mauro Silva.

AS CINCO FALÁCIAS
DO FUNCIONALISMO

Um dos principais entraves ao debate 
sustentável sobre o futuro do funcionalismo 

público se deve a disseminação de 
fake news, que colocam em xeque a 

credibilidade e o valor dos trabalhadores 
do setor, enfraquecendo a resistência às 
mudanças e abrindo caminho para as 

privatizações. Confira abaixo, alguns dos 
principais contrapontos a esses ataques

1. Estado está inchado
O emprego público não cresce de forma 

desenfreada: o gasto em relação ao PIB se 
mantém estável há décadas. Além disso, da-
dos da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) apon-
tam o Brasil na 26ª posição em tamanho do 
serviço público, com apenas 12% da popu-
lação nessa atividade contra os continua 
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23,5%, do Reino Unido, 17% da África do Sul e 
16% de Portugal. O crescimento do setor pú-
blico tem sido proporcional ao do emprego 
no setor privado. Inclusive, o quantitativo total 
em 2018 — de 655 mil — é inferior ao de 1991.

2. Redução de jornada compensada
Reduzir a jornada de trabalho, consequente-

mente diminuindo os salários em até 25% e con-
gelando a possibilidade de promoção, não é 
a solução para acabar com a taxa de desem-
prego que atinge 12 milhões de brasileiros.

Pelo contrário, com essa reforma o gover-
no consegue, com sucesso, criar uma socie-
dade cansada, insatisfeita e — contra um 
dos argumentos de que haveria aumento de 
consumo — com menos poder de compra. Os 
servidores são brasileiros como todos os bra-
sileiros, manter a integridade dos servidores 
é manter a de todo cidadão do Brasil. Mais 
uma vez, sugerem como solução o "sacrifício" 
do trabalhador ao invés de cortar gastos que 
realmente drenam as contas. 

Além disso, com a jornada reduzida, só será 
permitido outro trabalho para complementa-
ção de renda se não configurar conflito de 
interesses. No caso dos Auditores Fiscais, não 
poderiam atuar em um escritório que advo-
ga em causas tributárias, por exemplo.

3. Estabilidade é regalia
A PEC da Reforma Administrativa quer fazer 

mudanças significativas na atuação do servi-
dor público, alegando "valorização do funcio-
nalismo" e “interromper privilégios". Mas como 
alegar "valorização" quando as mudanças 
propostas na Reforma Administrativa querem 
tirar do servidor um direito adquirido? Cha-
mar a estabilidade de "privilégio" ou "regalia" 
é uma ofensa à história do funcionalismo pú-
blico e um ataque aos servidores que fazem 
parte do sistema, seguindo as regras estabele-
cidas e atuando de acordo com elas.

A estabilidade existe não apenas para dar 
segurança ao servidor público, mas também 
para proteger o serviço público, evitando 
que os servidores tenham o cargo ameaçado 
diante da execução de seu trabalho, que mui-
tas vezes tem ligação com o poder político.

Hoje, têm estabilidade servidores estatu-
tários admitidos por concurso que trabalham 

há pelo menos três anos na administração 
direta (como ministérios e secretarias) e nas 
autarquias (como agências reguladoras, INSS 
e universidades federais). Esses servidores só 
podem ser demitidos depois de processo ad-
ministrativo ou sentença judicial definitiva.

A proposta de Paulo Guedes aumenta o 
estágio probatório de três para sete anos, ga-
rantindo estabilidade apenas dez anos de-
pois do ingresso no serviço público, lembran-
do que a proposta não define quais carreiras 
terão a estabilidade garantida, embora ga-
ranta a preservação do direito para Audito-
res Fiscais, diplomatas, policiais federais e fis-
cais do trabalho.

Com essa proposta, o governo coloca o 
funcionalismo público — e no centro, o ser-
vidor comum — como o culpado por danos 
aos cofres públicos. Isso, em um País que ga-
rante aos políticos de alto escalão verbas 
indenizatórias, verbas de gabinetes, aparta-
mentos funcionais, passagens aéreas, auxílios 
mudanças, assistência médica vitalícia, apo-
sentadoria especial e valores das pensões 
acima do regime geral.

4. Servidores oneram as finanças
“O funcionalismo teve aumento de 50% 

acima da inflação, além de ter estabilidade 
na carreira e aposentadoria generosa. O hos-
pedeiro está morrendo, o cara virou um para-
sita”. A fala de Paulo Guedes generaliza, acu-
sa e, novamente, joga os brasileiros contra os 
servidores públicos, tornando os profissionais 
principais culpados por uma má administra-
ção e um projeto econômico insuficiente.

A proposta de redução salarial não atinge 
as cúpulas do Judiciário, do Ministério Públi-
cos e das Forças Armadas, por exemplo. Os 
salários que serão cortados são os dos traba-
lhadores, diminuindo o seu poder de com-
pra e freando a economia. Além disso, em 
2018 as despesas com pessoal e encargos da 
União — incluindo aposentados e pensionis-
tas, militares ativos e civis — somaram 4,4% do 
PIB, mesmo número de 1990 e menos do que 
nos anos 2000, 2001, 2002, 2003 ou 2009. 

 
5. Consolidação fiscal
O dinheiro do governo não acabou e nem 

acabará. Muito menos os salários do funcio-
nalismo público, o investimento em educa-
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Está marcada para maio de 2020 (até o fe-
chamento desta edição) a retomada do julga-
mento com júri popular dos acusados pelo as-
sassinato do Auditor Fiscal José Antônio Sevilha, 
que era chefe da Seção de Controle Aduanei-
ro da Receita Federal em Maringá/PR. Iniciado 
em agosto de 2019, na ocasião o julgamento 
foi dissolvido no sexto dia após as defesas dos 
acusados abandonarem o plenário. Sete me-
ses depois, em março deste ano, o julgamento 
foi retomado, mas cancelado novamente após 
um jurado passar mal.

Sevilha foi executado com cinco tiros em se-
tembro de 2005. Estão no banco dos réus o em-
presário Marcos Gottlieb, que seria o mandante 
do crime, o advogado Moacyr Macedo, que 
teria intermediado o contato com o executor, 
e Fernando Renea, apontado como autor dos 
disparos. Também foram indiciados pelo crime 
Wilson Rodrigues da Silva, que está foragido, e 
Jorge Luiz Talarico, ex-policial civil, morto na ca-
deia onde estava cumprindo prisão preventiva 
por outros crimes.

Marcos Gottlieb é dono da importadora de 
brinquedos Gemini, que era investigada por Se-
vilha em razão de indícios de fraude e subfatu-
ramento nas importações. A empresa já havia 
sido autuada em cerca de R$ 100 milhões, com 
toneladas de mercadorias apreendidas.

José Antônio Sevilha deixou a esposa Mari-
ângela e três filhos. Ele foi assassinado em 29 
de setembro, por volta das 21 horas, ao sair da 
casa de sua mãe para visitar a esposa, que es-
tava internada no hospital. O veículo do Auditor 
Fiscal estava estacionado na rua e ele não per-
cebeu que o pneu dianteiro direito havia sido 
furado pelos criminosos. Após rodar por trinta 
metros, ele passou por um quebra-molas e pa-
rou o carro. Foi quando um homem surgiu e dis-
parou à queima-roupa.

No contexto atual em que os servidores pú-
blicos são constantemente atacados e que a 
Receita Federal se vê cada vez mais desvalori-
zada e privada de recursos, o caso do Auditor 
Fiscal José Antônio Sevilha é ainda mais emble-
mático sobre o papel essencial da Classe, que, 
em suas atribuições, lida com detecção de 
fraudes, descaminhos e sonegação, entre ou-
tros, em prol da sociedade e mesmo sob riscos 
evidentes no exercício de seu trabalho.

A Unafisco Nacional enaltece a memória do 
Auditor Fiscal José Antônio Sevilha e se solida-
riza com a dor de seus familiares, que há mais 
de catorze anos esperam por justiça. Que este 
novo capítulo do julgamento traga um desfe-
cho digno. Esse crime bárbaro não foi contra 
um servidor público, mas contra a instituição da 
Receita Federal, contra um País.

ção ou as melhorias na saúde pública vão 
esgotar os cofres do Brasil. Como pode o di-
nheiro do governo ter acabado se o Tesouro 
conta em caixa com cerca de R$ 1,2 trilhão 
de reais? O governo central, por seu turno, 
que inclui o Banco Central, além de mais de 
R$ 1 trilhão em caixa, ainda possui mais de 
US$ 380 bilhões em reservas internacionais, o 
equivalente a outros R$ 1,5 trilhão em direi-
tos a receber da maior economia do mundo, 
os EUA, ou seja, o governo central brasileiro é 

credor do governo norte-americano.
Ao contrário do que propõe a Reforma 

Administrativa, que impulsiona o desgaste 
do funcionalismo público e o esgotamento 
dos indivíduos, é possível controlar a econo-
mia ao  incrementar/reduzir suas receitas por 
meio da tributação de lucros e dividendos — 
como  a Unafisco apontou na Nota Técnica 
nº 15/2020 —, na tributação de grandes fortu-
nas, e no incentivo de políticas para redução 
da sonegação.

Julgamento do assassinato de Auditor é retomado
com júri popular

CASO SEVILHA
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Na Mídia

UNAFISCO EM DEFESA
DA CLASSE E DA RECEITA

O site Valor Investe, em 17/2, que perten-
ce ao jornal Valor Econômico, deu destaque 
para o trabalho da Unafisco Nacional ao pu-
blicar notícias sobre duas Notas Téc-
nicas lançadas pela entidade. Uma 
foi a Nota Nº 15/2020, que trata da 
dupla não tributação de parte do lucro dis-
tribuído, estimativa arrecadatória da tributa-
ção de dividendos e propostas para equilíbrio 

da carga tributária. O veículo noticiou que o 
governo pode arrecadar R$ 59,7 bi se tributar 
lucros e dividendos, com base na análise da 

Unafisco. O Valor Investe também 
publicou que o governo “aumenta 
carga tributária ao não corrigir ta-

bela do IR”, conforme estudo publicado na 
Nota Técnica Nº 16/2020, também elaborada 
pela Unafisco Nacional.

Notas Técnicas da Unafisco apontam caminhos para arrecadação de R$ 59,7 bi 
com correção da tabela do IRPF

O site O Antagonista repercutiu, em 7/2, nota 
de repúdio publicada pela Unafisco a respeito 
de declaração do ministro da Eco-
nomia Paulo Guedes, que comparou 
servidores públicos a parasitas. A notí-
cia destacou trechos da nota, que aponta para 
assédio institucional por parte de Guedes. “Se 

partilhássemos da descompostura do ministro, 
poderíamos compará-lo a um serviçal do mer-

cado, que promove a falência do Es-
tado em detrimento do povo brasilei-

ro. Falta não só elegância ao ministro Guedes, 
como patriotismo”.

'Serviçal do mercado, que promove a falência do Estado', dizem Auditores sobre 
Paulo Guedes 

Ainda em repercussão à declaração do 
ministro Paulo Guedes, o Correio Braziliense 
publicou, em 11/2, notícia citando 
o posicionamento de algumas en-
tidades, entre elas a Unafisco. “O 
ministro da Economia, Paulo Gue-
des, tentou reduzir o estrago das suas decla-
rações de que os servidores são ‘parasitas’ 
e disse que se expressou mal. O mea-culpa 
dele, porém, não aplacou a revolta da cate-

goria nem freou os pedidos oficiais de expli-
cação,” diz o texto. “Mauro Silva, presidente 

da Associação Nacional dos Audi-
tores-Fiscais da Receita (Unafisco), 
minimizou o pedido de desculpas 
de Guedes. ‘Somente se descul-

pou porque pegou mal. Ao perceber que sua 
capacidade de negociar ficou prejudicada, 
tentou diminuir as perdas políticas. Não hou-
ve sinceridade’, criticou.”

Servidores não aceitam pedido de desculpas de Guedes 



25- Abril–Maio de 2020

Na Mídia

O Estadão publicou, até o fim do prazo 
da declaração do Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Física (IRPF) 2020, respostas da 
Unafisco Nacional às dúvidas dos leitores. 
As respostas foram escritas por uma equi-
pe voluntária de associados aposentados. 

Ainda no Estadão, o presidente Mauro 
Silva respondeu perguntas sobre a decla-
ração do IRPF em uma transmissão ao vivo, 
realizada no primeiro dia da declaração 
deste ano, em 2 de março. Também par-
ticipou da transmissão a presi-
dente do Conselho de Ética da 
Planejar, Natália Zimmermann. 

Unafisco Nacional responde perguntas sobre declaração do IRPF

Em 13/2, o presidente da Unafisco Nacio-
nal, Auditor Fiscal Mauro Silva, participou de 
audiência pública no Senado sobre a Me-
dida Provisória da transação tributária (MP 
899/2019), que pretende estabele-
cer requisitos para regularização 
de débitos fiscais e a resolução de 
conflitos fiscais entre contribuintes e União 
com a concessão de parcelamentos espe-
ciais por meio de programas de refinancia-

mento de dívidas. O portal Agência Senado 
destacou que, em sua participação, Mauro 
apontou que o texto não está trazendo todas 

as definições necessárias às moda-
lidades de transação. “Há muitas 
omissões sem definições e, sem as 

especificações exigidas, há enormes chan-
ces de o Poder Judiciário impedir a aplica-
ção da lei que resultar da MP 899.”

MP da negociação de dívidas tributárias tem muitas omissões e faltam 
definições e especificações, diz Mauro Silva

O portal da Câmara dos Deputados tam-
bém destacou, em 13/2, fala do presidente 
da Unafisco Nacional em sua 
participação na audiência do 
Senado sobre a MP 899. “Mau-
ro Silva pediu aos parlamentares que corrijam 
lacunas na MP e que o texto defina conceitos 

como ‘dívida ativa irrecuperável ou de difícil 
recuperação’ e ‘crédito tributário de peque-

no valor’. ‘Se essa lei aqui ago-
ra não obedecer às regras do 

CTN, ela não passará no crivo do Judiciário’, 
ponderou.”

Se MP 899/19 não obedecer às regras do CTN, ela não passará no crivo
do Judiciário
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O DESMONTE DA RECEITA FEDERAL
ALERTA

Artigo do diretor-adjunto de Comunicação 
Social da Unafisco Nacional, Auditor Fiscal Vir-
gilio Fordelone Neto, publicado no jornal A Tri-
buna (Santos/SP) em fevereiro de 2020. Virgilio 
também é diretor de Comunicação da DS San-
tos do Sindifisco Nacional.

A cada ano que passa a Alfândega do Porto 
de Santos tem registrado números crescentes de 
apreensões de drogas, especialmente de co-
caína. Em 2018, foram registradas 22 toneladas 
e, em 2019, o montante ficou em 27 toneladas, 
o que representou um alarmante crescimento 
de 23% em apenas um ano. Nacionalmente, a 
Receita apreendeu o total de 57 toneladas de 
cocaína em 2019, 83% mais do que as apreen-
sões efetuadas em 2018.

Vale ressaltar que combater 
o tráfico de drogas é sinônimo 
de combater o crime organizado e toda a vio-
lência que ele gera à nossa sociedade.

A maioria dessas apreensões se deve ao 
trabalho dos Auditores-Fiscais da Receita Fe-
deral, que, ao contrário do que pode pensar 
o senso comum, não trabalham somente para 
a arrecadação de impostos, mas também de-
sempenham papel fundamental na defesa dos 
portos, aeroportos e das fronteiras brasileiras, já 
que além das drogas, também são responsá-
veis pela apreensão de produtos contrafeitos 
(falsificados), que vão desde tênis, roupas e até 
brinquedos, os quais podem representar um sé-
rio risco à saúde das crianças. Além da questão 
da saúde, é importante ressaltar que os contra-
feitos também representam uma ameaça à 
indústria nacional, já que concorrem desleal-
mente com o empresário que produz e paga 
seus impostos corretamente.

Apesar da inegável importância do traba-

lho desenvolvido pelos Auditores, o ministro da 
economia, Paulo Guedes, determinou um cor-
te orçamentário para o ano de 2020 da ordem 
de um bilhão de reais para a Receita, apesar 
da própria Constituição, em seu art. 37, garantir 
ao órgão recursos prioritários.

Este corte, que representa 36% de recursos 
do órgão, vem agravar uma situação que já se 
mostrava preocupante: o alto número de Au-
ditores com tempo de aposentadoria versus a 
não entrada de novos Auditores na Receita des-
de o ano de 2014, quando foi realizado o último 
concurso para ingresso no cargo. Em Santos, 
especialmente na Alfândega, por onde transi-
ta aproximadamente 30% do comércio exterior 
do País, a situação é ainda mais alarmante: dos 

atuais 101 Auditores na ativa, 31 
já contam com tempo de apo-
sentadoria. Já na Delegacia 

da Receita, 18 dos 43 Auditores em atividade 
apresentam condições de se aposentar.

Este corte de recursos (que também já havia 
acontecido em 2019), aliado à falta de concur-
so para a renovação dos quadros da Recei-
ta, expõe a contradição da política do atual 
governo: aprova em abril de 2019 o Decreto 
nº 9761, no qual é estabelecida a Política Na-
cional sobre Drogas e seu combate, mas retira 
recursos de um dos órgãos que mais comba-
te o tráfico de drogas. Prega o fim da corrup-
ção, a diminuição da insegurança e o retorno 
do crescimento econômico, mas pelo segundo 
ano consecutivo parece trabalhar para invia-
bilizar um dos principais órgãos que pode tor-
nar todos estes objetivos realidade. Resta saber 
se essa cegueira é intencional ou não, porque 
falta de aviso não é, já que por inúmeras vezes 
avisamos que qualquer país desenvolvido con-
ta com uma Receita forte e valorizada.
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Reforma da previdência e devido processo de elaboração 
normativa

CONJUR

Dr. Ingo Sarlet, parecerista reconhecido 
internacionalmente na área de Direito Cons-
titucional, contratado pela Unafisco Nacio-
nal, publicou o artigo abaixo no Conjur, em 
14/2, em parceria com o dr. Cláudio Pereira 
Souza Neto, tratando de uma questão fun-
damental para nossa democracia que tem 
sido ignorada pelo Poder Legislativo. O texto 
é um alento para nosso futuro e um tema a 
ser enfrentado pelo STF nas ADI da Reforma 
da Previdência. Ingo Wolfgang Sarlet é pro-
fessor, desembargador aposentado do TJ-RS 
e advogado. Cláudio Pereira Souza Neto é 
advogado e professor.

 
Mediante a promulgação pelo Congresso 

Nacional da Emenda Constitucional nº 103, de 
2019, foi levada a efeito mais uma abrangente 
reforma do sistema previdenciário brasileiro, na 
esteira das demais reformas veiculadas, na vi-
gência da Constituição Federal de 1988 (dora-
vante apenas CF), em especial pelas Emendas 
Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003.

Como se deu nos casos anteriores, a propos-
ta de Emenda Constitucional, que deu origem 
diretamente a EC 103/2019, nomeadamente a 
PEC 06/2019, se fez preceder e acompanhar, 
no decorrer de sua tramitação, de ampla pu-
blicidade oficial com o intuito de, ao mesmo 
tempo, justificar as mudanças pretendidas, mas 
especialmente com o objetivo de captar a sim-
patia da opinião pública, mediante o recurso 
(não propriamente novo e raro no Brasil) a algu-
mas comparações e/ou dados de questionável 
valor científico. Em suma, o discurso oficial — 
em parte falacioso como se verá na sequência! 
- largamente assumido pelos meios de comu-
nicação, mais uma vez foi ancorado no argu-
mento na indispensabilidade da reforma, na 
forma como proposta, para a saúde econômi-
ca brasileira, mas também para a supressão de 
privilégios injustificáveis e desigualdades, gera-
dores de profundas iniquidades e injustiças.

Note-se que não se está aqui a pura e sim-
plesmente refutar o entendimento de que ain-
da persistem, no sistema brasileiro de segurida-
de social — destaque aqui para a previdência 
—, algumas disfunções a recomendarem e 
mesmo exigirem correção, embora as significa-
tivas reformas já levadas a efeito desde a vigên-

cia da CF, até mesmo por serem dinâmicos os 
fatores que impactam, em diversas dimensões, 
qualquer sistema de segurança social no Mun-
do, todos, em maior ou menor medida, sofren-
do constantes ajustes. Bastaria aqui, em caráter 
meramente ilustrativo, referir o fato demográfi-
co, em especial o envelhecimento da popula-
ção, ausência de recursos para o financiamen-
to do sistema, a necessária manutenção do 
equilíbrio das contas públicas e competitivida-
de da economia, problemas de justiça e equi-
dade no âmbito da atual e para com as futuras 
gerações, entre outros.

Todavia, igualmente como ocorreu nas re-
formas anteriores, a ilegitimidade constitucio-
nal da EC 103 é em larga medida manifesta, 
razão pela qual já são várias as Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade (ADI) submetidas ao 
crivo do Supremo Tribunal Federal (STF), inclusi-
ve com larga convergência quanto aos pontos 
impugnados e os argumentos esgrimidos para 
dar sustentação às irresignações.

Do ponto de vista do controle substancial 
(material) da constitucionalidade da EC 103, 
os pontos centrais gravitam em torno da exis-
tência de violação aos limites materiais (expres-
sos e implícitos) à reforma constitucional e/ou 
mesmo a inconsistência com outros princípios 
e regras da CF — como é o caso, em especial 
e aqui em caráter ilustrativo, da dignidade da 
pessoa humana, da segurança jurídica e de 
suas expressões particulares, do direito funda-
mental à previdência social, da proibição de 
confisco, da isonomia, da proporcionalidade e 
da razoabilidade.

Mas não é este o ponto no qual se concentra 
a presente coluna, mas sim, o da ilegitimidade 
da reforma levada a efeito pela EC 103/19 por 
violação ao dever constitucional de um devido 
processo de elaboração normativa, integrante, 
por sua vez, do dever (e correspondente direito 
fundamental) a um devido processo legislativo, 
os quais exigem uma motivação consistente e 
adequada das opções tomadas pelo legisla-
dor e, no caso de leis em sentido apenas ma-
terial, dos atores encarregados de sua edição. 

Com efeito, um dos elementos estruturantes 
de um Estado Democrático de Direito, do prin-
cípio do pluralismo político e do próprio prin-
cípio republicano, todos consagra- continua 
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dos na condição de princípios e fundamentos 
no artigo 1º, caput, e artigo 1º, inciso IV, da CF, 
consiste na exigência de um devido processo 
legislativo, , que, por sua vez, implica um corres-
pondente Direito Fundamental ao Devido Pro-
cedimento de Elaboração Normativa (DFPEN).

Os que exercem o Poder (e, em sentido 
amplo, vinculando todos os atores estatais, in-
cluindo o Poder Judiciário), devem se justificar 
e prestar contar perante todos. Esse dever cos-
tuma ser também designado como accounta-
bility. Como lembram Gutmann e Thompson, “o 
princípio deliberativo da accountability requer 
que os representantes façam mais que tentar 
ganhar eleições e respeitar direitos constitu-
cionais. Em uma democracia deliberativa os 
representantes devem justificar suas ações em 
termos morais”.[1]

Além disso, merece especial distinção a li-
ção de Ana Paula de Barcellos, para quem, no 
núcleo do devido procedimento de elabora-
ção normativa (DPEN), está o direito à obten-
ção de justificações.

Para melhor compreensão, vale conferir as 
próprias palavras da autora:

“Como já referido, o DPEN está ligado às 
exigências democráticas (nesse sentido é cor-
reto afirmar que ele pretende incrementar esse 
aspecto da qualidade da legislação), a outras 
previsões estruturantes do Estado brasileiro, ao 
direito fundamental de receber justificativas, e 
aos direitos fundamentais como um todo. É pro-
vável (e assim se espera, a rigor) que a apresen-
tação de justificativas por quem quer que pro-
ponha normas, sem prejuízo de outras eventuais 
recomendações e das técnicas sugeridas pela 
legística, efetivamente incrementem a qualida-
de da legislação como um todo, sob diferentes 
perspectivas.” (grifos acrescentados)[2]

O processo deliberativo, no Parlamento, 
deve se apoiar em informações consistentes. 
Quanto a esse aspecto, a Emenda Constitucio-
nal n. 95 veiculou inovação importante: os pro-
jetos de lei que criam despesas obrigatórias ou 
instituem renúncia de receita devem ser acom-
panhados de estudo de impacto orçamentá-
rio e financeiro (ADCT, art. 113). Em decorrência 
dos princípios republicano (artigo 1º, caput, da 
Constituição de 1988) e do pluralismo político 
(artigo 1º, IV), exigências equivalentes de con-
sistência deixem de ser impostas à deliberação 
sobre outras matérias. Em especial, decisões 
dotadas de maior complexidade e impacto so-
cial não podem ser tomadas sem que se garan-
ta a “confiabilidade das premissas empíricas”, 

ao que alude Robert Alexy, no contexto da ex-
plicitação dos elementos essenciais ao teste de 
proporcionalidade.[3]

No direito estrangeiro, a consistência delibe-
rativa tem sido exigida pela Corte Constitucio-
nal da Colômbia (CCC), que possui uma série de 
decisões que estabelecem o “dever de delibe-
ração mínima”. Em razão desse princípio, a CCC 
exige respeito ao que chamam de “princípio da 
consecutividade”, de acordo com o qual cada 
iniciativa de lei deve vir precedida de debates 
para se converter em lei (C-277 de 2011).

O Tribunal Constitucional Federal Alemão, 
por sua vez, também tem exigido que as ino-
vações legislativas se assentem em premissas 
empíricas confiáveis. Isso ocorreu, por exemplo, 
em decisão de larga repercussão, abarcando 
diversos aspectos de ampla reforma do sistema 
de segurança social, de 09.02.2010, em que se 
reafirmou o direito ao mínimo existência. 

Na ocasião, o Tribunal determinou que na 
definição do conteúdo e alcance das pres-
tações exigíveis por parte do cidadão (o que 
abarca também outras medidas como altera-
ção de alíquotas, idade para fruição de bene-
fícios, natureza de benefícios, etc.), o legislador 
está obrigado a avaliar de modo responsável e 
transparente, mediante um procedimento con-
trolável e baseado em dados confiáveis e crité-
rios de cálculo claros, a extensão concreta das 
prestações vinculadas ao mínimo existencial[4].

Ora, a justificação/motivação das opções 
legislativas (ou mesmo dos demais atores esta-
tais), como dever e direito fundamental implí-
cito, implica em ônus do poder público e não 
do cidadão, e não pode se dar de forma ge-
nérica, desacompanhada dos elementos con-
sistentes e confiáveis indispensáveis à sua de-
monstração em concreto.

Outrossim, como já adiantado, a falta das 
razões (elementos) confiáveis e transparentes e 
acessíveis ao conhecimento público e controle, 
prejudica severamente e mesmo pode, a de-
pender do caso, tornar inviável o exercício do 
controle, seja ele social, seja ele por parte do 
Poder Judiciário, por sua vez, provocado pela 
cidadania.

No caso da EC 103, a violação do DFDEN re-
sulta evidente e assume ainda maior relevância à 
vista dos deveres constitucionais específicos pre-
vistos nos artigos 40 e 201, CF, incluindo a demons-
tração objetiva, clara e confiável, estribada em 
dados cientificamente consistentes, de natureza 
econômica/financeira/atuarial da efetiva ne-
cessidade das medidas instituídas pela reforma 
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previdenciária, em especial quando de natureza 
restritiva de direitos fundamentais.

Assim, à vista das sumárias considerações 
tecidas, não apenas é de se alertar para o pro-
blema, que não se aplica apenas ao caso da 
problemática reforma previdenciária, mas sim, 
enfatizar que o direito a um devido processo le-
gislativo e, nesse contexto, de um direito funda-
mental ao devido processo de elaboração nor-

mativa e de justificação das opções dos órgãos 
legiferantes, é algo que urge seja levado a sério 
tanto pelos atores estatais (inclusive no caso do 
Poder Judiciário, no exercício do seu poder/de-
ver de controle de constitucionalidade), quan-
to pela sociedade civil. Do contrário, a já com-
balida democracia representativa (não apenas 
a brasileira) corre o risco de se esvaziar ainda 
mais, e, o que é pior, minando gradualmente a 
confiança na sua bondade intrínseca.

[1] GUTMANN, Amy; THOMPSON, Dennis. Democracy and 
disagreement. Cambridge, Mass.; London: The Belknap Press of 
Harvard University Press, 1996. p. 129.

[2] BARCELLOS, Ana Paula. Direito constitucional a um devi-
do procedimento na elaboração normativa: direito à justificati-
va. Tese de apresentada para o Concurso de Professor Titular da 
UERJ, 2015, p. 76.

[3] ALEXY, Robert. On Balancing and Subsumption. A Structu-
ral Comparison. Ratio Juris, v. 16 No. 4 December 2003. A propó-
sito, esclarece Bustamante: “O resultado de uma ponderação 
é determinado por um conjunto de fatores que inclui (i) o grau 
de proteção de um princípio e o grau de restrição em outro; (ii) 
o peso abstrato dos princípios colidentes; (iii) o grau de confia-
bilidade (à luz dos parâmetros da ciência e do conhecimento 
em um dado momento) das premissas empíricas utilizadas para 

concluir que um determinado princípio é protegido ou restringi-
do; (iv) o número de princípios que justificam uma ou outra deci-
são; e (v), na hipótese iv, a forma como interagem os princípios 
que se inclinam para uma determinada decisão (se seus pesos 
meramente se somam ou se eles se reforçam mutuamente)”. 
(BUSTAMANTE, Thomas. Princípios, regras e conflitos normativos: 
um modelo para a justificação das decisões contra legem a 
partir da teoria jurídica de Robert Alexy. Pensar, Fortaleza, v. 15, 
n. 2, p. 603-628, jul./dez. 2010). Na jurisprudência do STF, o critério 
da confiabilidade das premissas empíricas foi empregado, por 
exemplo, no RE 363.889 / DF, em que se discutia, antes do início 
da vigência do novo CPC, a relativização da coisa julgada vis-
-à-vis o advento do exame de DNA.

[4] SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais a presta-
ções sociais e crise: algumas aproximações. Espaço Jurídico 
Journal of Law. Joaçaba, v. 16, n. 2,  jul./dez. 2015, p. 473.
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Unafisco Nacional participa de reunião do Mosap 
DISTRITO FEDERAL

A Unafisco Nacional participou, em 12/2, 
da Assembleia Geral do Movimento dos Ser-
vidores Públicos Aposentados e Pensionistas 
(Instituto Mosap), em Brasília. Na ocasião, re-
presentantes de várias entidades expuseram 
considerações, entre eles o conselheiro de 
gestão da Unafisco, o Auditor Fiscal Eduardo 
Artur Neves Moreira, que também é o primei-
ro vice-presidente do Mosap. Ele falou sobre 

a dupla tributação dos aposentados e pen-
sionistas que estão mudando domicílio para 
o exterior.

Moreira explicou que Portugal alterou sua 
legislação e passará a tributar em alíquota 
de 10% os aposentados e pensionistas bra-
sileiros que transfiram seu domicílio para o 
país. Ele disse que o pedido de alteração da 
convenção para votar a dupla tributação de 
aposentados entre Brasil e Portugal está na 
dependência do governo brasileiro marcar 
a data da próxima cimeira luso-brasileira. Se-
gundo Moreira, todas as entidades filiadas ao 
Mosap precisam ter essas informações devido 
ao grande número de brasileiros que estão 
mudando domicílio para Portugal.

Ações judiciais da Unafisco são tema de reuniões
em Anápolis e Goiânia

GOIÁS

A Unafisco Nacional se reuniu, no dia 12/2, 
com Auditores Fiscais e pensionistas nas cida-
des de Anápolis e Goiânia, em Goiás, para 

falar sobre o andamento de ações judiciais 
da entidade e de novos processos a serem 
ajuizados. 

Os encontros tiveram a participação, pela 
Diretoria Nacional da Unafisco, dos Auditores 
Fiscais Carlos Rafael da Silva (Assuntos Jurídi-
cos), Antônio Márcio de Oliveira Leão (Defesa 
Profissional e Assuntos Técnicos) e Nélia Cruvi-
nel Resende (Eventos Associativos, Recreativos 
e Culturais), que é também representante da 
entidade no Estado. Ainda participaram a re-
presentante e o apoiador da Unafisco em Goi-
ás, Auditores Fiscais Marion Carvalhal Pinheiro 
e Sebastião Braz da Cunha dos Reis, além do 
advogado da entidade, Marcelo Bayeh. 

Na reunião em Goiânia, Sebastião Braz foi 
apresentado aos participantes como novo 
apoiador da Unafisco, principalmente para o 
atendimento dos Auditores ativos da região. 
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Campeonato Unificado de Futebol congregará Auditores 
Fiscais

SÃO PAULO

Unafisco terá novo espaço social na região do Ministério 
da Economia/SP; Sede da Prestes Maia está fechada 

CAPITAL PAULISTA

Unafisco Nacional promoverá, em parce-
ria com a Anfip/SP e Unafisco Grande ABC, o 
já tradicional Campeonato Unificado de Fu-
tebol/SP. O evento reúne associados das três 
entidades em uma oportunidade que, acima 
de tudo, é de integração e congraçamento. 
As inscrições para as equipes ocorreram du-
rante o mês de março. 

Como nos anos anteriores, a fase final do tor-
neio estava prevista, até o fechamento desta 
edição, para ocorrer no Sesc Bertioga/SP, em 
outubro deste ano. Em razão da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), por enquanto, o 
campeonato está suspenso. O cronograma do 
evento será oportunamente divulgado no site 
da Unafisco Nacional. Outras informações pelo 
e-mail eventos@unafisconacional.org.br.

A Unafisco Nacional terá, em breve, um 
novo espaço para realizar suas atividades so-
ciais na região central da capital paulista. Ele 
está localizado nas imediações do edifício- 
sede do Ministério da Economia. No momen-
to oportuno, haverá a devida divulgação aos 
associados.

Foi preciso providenciar esse novo local 
porque a Sede Social da Prestes Maia está 
com as portas fechadas, desde o mês pas-
sado. Para estar em pleno funcionamento, a 
Sede precisaria implementar outros requisitos 
de segurança a fim de obter o Auto de Visto-
ria do Corpo de Bombeiros (AVCB).  

Na impossibilidade dessa obtenção, em 
virtude das peculiaridades do prédio, a Dire-
toria Nacional da entidade entendeu que a 

melhor decisão era o fechamento e a busca 
de outro espaço de convivência, que tivesse 
condições de conforto e segurança adequa-
dos ao perfil do Auditor Fiscal.

De acordo com a diretora de Administra-
ção da entidade, Auditora Fiscal Ivone Mar-
ques Monte, o novo local atende de imediato 
os associados da região, com todas as con-
dições de segurança. Nele, será possível pro-
mover cursos, reuniões e palestras, entre ou-
tros eventos de pequeno porte, como eram 
realizados na Sede Social.

Em relação ao Happy Hour e outros even-
tos, com número expressivo de convidados, a 
Unafisco Nacional providencia uma solução 
que seja confortável aos associados.
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O Auditor Fiscal Fernando Dias Lima come-
çou a se interessar por vinhos no último ano da 
faculdade de Engenharia Química. Como cada 
vinho tem uma característica, ele começou a fi-
car curioso em saber um pouco mais sobre a be-
bida. Com o tempo, se tornou um especialista.

 A paixão pelo vinho também levou o Audi-
tor a fazer diversas viagens voltadas ao universo 
da bebida com visitas a vinícolas, produção e 
degustação de vários rótulos. A primeira dessas 
viagens foi ao Vale dos Vinhedos, no Rio Gran-
de do Sul, em 2001. De lá para cá, foram dez 
viagens à região. “Volto todos os anos”, disse.

 Depois, vieram viagens a regiões produ-
toras e vinícolas em outros países, como Esta-
dos Unidos, Canadá, França, Áustria, Hungria 
e Eslováquia. De acordo com o Auditor, Rio 
do Grande do Sul (Brasil), Portugal, Argentina 
e Uruguai,locais que visitou várias vezes,  pos-
suem uma ótima estrutura enoturística e são 
bem acessíveis para os brasileiros. 

 Para Lima, visitar vinícolas é uma experiên-
cia fascinante pois vai muito além do vinho e 
gera um forte envolvimento. Segundo ele, en-
globa história, cultura, gastronomia, geogra-
fia da região e a oportunidade de conhecer 
as pessoas envolvidas no processo.

 “Gosto muito de viajar para regiões produ-
toras de vinho, visitar suas vinícolas e degustar 
seus vinhos in loco. É possível conhecer a produ-
ção e ver como o vinho é elaborado, almoçar, 
jantar e até se hospedar numa vinícola. E, ob-
viamente, degustar seus vinhos” explicou.

 Especialista em vinhos. Para se tornar um 
especialista, Lima concluiu em 2013 um curso 
de Wine Business, buscou formações diversas 
em vinhos em Portugal e  certificações inter-
nacionais, como a WSET da escola londrina 
Wine & Spirits Education Trust.

Lima, inclusive, fez questão de diferenciar 
as profissões que trabalham com a bebida 
devido a grande confusão que as pessoas fa-
zem. Segundo ele, enólogo é o responsável 
pela produção de vinho na vinícola e o som-
melier é o profissional responsável pelo servi-
ço do vinho num restaurante. “Portanto, não 
sou nem enólogo, nem sommelier. Sou um es-
pecialista em vinhos”, enfatizou. 

 Atualmente, Lima é um dos diretores e pro-
fessor da Associação Brasileira de Sommelier 

(ABS-Rio), instituição que forma sommeliers 
e busca disseminar a cultura do vinho entre 
enófilos. Além disso, mantém o site www.vi-
nhoscomfernandolima.com.br  sobre o tema e 
durante dois anos escreveu a coluna semana 
Boas Taças para o jornal carioca O Sol.

 Dicas de vinhos. Lima disse que o Brasil pro-
duz excelentes espumantes  e bons vinhos em 
diversas regiões do País. Ele destacou como 
melhores os produzidos na Serra Gaúcha, 
principalmente no Vale dos Vinhedos e Pinto 
Bandeira; Campanha Gaúcha, Serra Catari-
nense, Minas Gerais e São Paulo. “É preciso 
conhecer os rótulos e a distribuição de vinhos 
nacionais não é boa”, afirmou.

“As melhores compras [de vinhos] por aqui, 
em termos de oferta, disponibilidade e qua-
lidade média são Argentina, Chile, Portugal e 
Uruguai.  Quanto aos espumantes, sempre opte 
por brasileiros, são bem superiores aos sul-ame-
ricanos e italianos (proseccos) disponíveis no 
nosso mercado”, aconselhou.

Participe desta seção! Se você tem algum 
hobby especial, compartilhe com a gente. En-
vie e-mail para comunicacao@unafisconacio-
nal.org.br.

Auditor Fiscal viaja pelo mundo em busca dos melhores 
vinhos

ESPECIALISTA
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PACOTES DE 
INTERNET
DE ATÉ 20 GB

ADQUIRA 
AUTOMÓVEL POR 
VALOR ESPECIAL

MINUTOS 
ILIMITADOS ZERO-QUILÔMETRO

Graduação e 
pós-graduação 
com até 20% 
de desconto

PRESENCIAL e EAD

Desconto de 5% 
em aparelhos 

para tratamentos 
respiratórios

LOJA ON-LINE

Economia 
de 10% na 

realização de 
check-up

SÃO PAULO/SP
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PLANOS INDIVIDUAIS A 
PARTIR DE R$ 23,00 MENSAIS

SAÚDE BUCAL
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PLANOS A PARTIR 
DE R$ 38,90 

MENSAIS

COM PACOTE
DE DADOS

CONTRATE A PARTIR DE 
R$ 205,40 MENSAIS

SAÚDE

A partir de 5% 
de desconto em 
grandes marcas

CALÇADOS

Facilidade na hora 
de alugar imóvel 

residencial

FIANÇA LOCATÍCIA

Jornalista Responsável: Julio Scarparo (MTB-SP 45.245) – Jornalistas: Bruna Serra, 
Bruno Chagas e Martha Alves. Rafaela Soilet Costa (estagiária) – Diagramação: 
Marcelo Rangel – Capa: Núcleo Cinco – Tiragem: 10.200 exemplares – Unafisco 
Nacional: Sede Administrativa – Av. Ipiranga, 1.267, 14º andar – Centro – São Paulo/SP 
– CEP 01039-907 – Tel.: (11) 3228-4766 – Ligação gratuita:  0800-886-0886 (exceto para 
DDD 11 e ligações de telefone celular). 

E-mail: comunicacao@unafisconacional.org.br – Site: www.unafisconacional.org.br.

Mensalidades a 
partir de R$ 7,48

SEGURO DE VIDA




