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EDITORIAL

Nesta hora decisiva, Auditores Fiscais são viva 
força contra congelamento e redução salarial

“A relevância 
da Classe no 

enfrentamento do 
novo coronavírus, 

por exemplo, é 
indiscutível”

Há os líderes das causas nobres, pois lutam 
pela vida e liberdade, entre outros direitos ci-
vis. Há também os líderes carismáticos, que 
motivam e elevam a autoestima de seus lide-
rados, ao incentivar batalhas exequíveis em 
nome de suas ideias ou projetos. Os carismá-
ticos, naturalmente, são admirados. Mas este 
último caso parece não ser o do ministro da 
Economia, que se apresenta contrário ao que 
preconizam os bons manuais de liderança, na 
hora de incentivar liderados a obterem me-
lhor desempenho e mais produtividade.

Daqui a pouco fará meia década que os 
Auditores Fiscais da Receita estão sem reajus-
te salarial e quatro meses que o ministro da 
Economia comparou os servidores a parasi-
tas. Ele disse ainda, não faz muito 
tempo, que “precisamos também 
que o funcionalismo público mos-
tre que está com o Brasil, que vai 
fazer um sacrifício pelo Brasil, não 
vai ficar em casa trancado com 
geladeira cheia e assistindo à cri-
se enquanto milhões de brasileiros 
estão perdendo emprego.”

Esse comportamento de con-
duzir uma nação inteira contra um 
determinado grupo de pessoas 
(hoje, os funcionários públicos) é simplesmente 
o nascedouro das maiores tragédias mundiais 
conhecidas pela humanidade. É inadmissível 
vermos tal manipulação espúria, que foi ver-
gonhosamente utilizada no século passado, 
ser desenterrada aqui, bem diante de nossos 
olhos e sentida em nossa carne.

Realmente é lamentável que milhões de 
brasileiros estejam perdendo os seus empre-
gos. Soma-se a isso a questão da Covid-19 
na parte da saúde. No entanto, ressaltamos 
que tudo isso não serve de argumento para 
congelar nossos salários, como bradam aos 
quatro ventos os falsos profetas da econo-
mia. É sabido que o referido congelamento 
não causaria nenhum impacto significativo 
nas contas públicas, ou seja, a razão da de-
sumanidade não seria orçamentária.

É preciso voltar ao perfeito conhecimen-
to da realidade e dos fatos. A realidade é 
que, por motivos políticos, elegeram perver-
samente os servidores públicos como bode 
expiatório. Nesse sentido, a Lei Complemen-
tar nº 173 de 27/5/2020, que estabelece o Pro-
grama Federativo de Enfrentamento ao Co-
ronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), oriunda do 
Projeto de Lei Complementar (PLP) 39/2020, 
lança num mesmo caldeirão todos os servi-
dores públicos em nome do que seria a “cota 
de sacrifício deles”, porque estariam desfru-
tando de muita “TV e geladeira”, como dito 
anteriormente, e agora seriam devidamente 
castigados. Tanto se perderam assim que, em 
recente reunião pela internet, realizada em 

21 de maio, da qual participaram 
o presidente da República, gover-
nadores de Estado e presidentes 
da Câmara e Senado, para tratar 
do então PLP supracitado, houve 
uma espécie de acordo horrendo 
contra o reajuste dos servidores. 

Como não bastasse, vem o ví-
deo da famosa reunião ministerial 
de 22 de abril, na qual o ministro da 
Economia carimba os servidores de 
“inimigos” do governo, carregando 

na tinta os termos de guerra: “nós já botamos 
a granada no bolso do inimigo: dois anos sem 
aumento de salário.” Algo anda muito errado 
nos corredores do Planalto. 

Certamente escolheram os funcionários 
públicos como inimigos e não o contrário. O 
motivo é político. Porque trabalho de quali-
dade para mostrar é que não falta. Vejamos 
o caso dos Auditores Fiscais da Receita. O 
fato é que eles executam atividades essen-
ciais ao Estado. E ninguém, em sã consci-
ência, duvida disso. A relevância da Classe 
no enfrentamento do novo coronavírus, por 
exemplo, é indiscutível. Atuam 24 horas por 
dia, sete dias por semana, em todos os portos 
e aeroportos do País, contribuindo de manei-
ra honrosa contra a Covid-19. Não param aí. 
Também se levantam contra o tráfico interna-
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cional de drogas e contra os 
produtos contrabandeados, 
entre outras atividades. 

A Unafisco Nacional, com 
o objetivo de contribuir na 
valorização da Classe e do 
órgão, por acreditar que os 
Auditores Fiscais são uma 
das fundamentais vivas for-
ças do País, no que tange 
ao desenvolvimento da na-
ção, lançou recentemente, 
em conjunto com outras en-
tidades representativas dos 
Fiscos de âmbito nacional, 
estadual e municipal, as 10 
Propostas Tributárias Emer-
genciais para o Enfrenta-
mento da Crise Provocada 
pela Covid-19.

No documento emiti-
do pelas entidades foram 
identificados contribuintes 
e setores com capacidade 
contributiva, cabendo-lhes 
maior contribuição em prol 
do conjunto da sociedade. 
De outro lado, buscou-se res-
guardar as pessoas de baixa 
renda e desonerar as em-
presas mais fragilizadas eco-
nomicamente, com objetivo 
de garantir os empregos for-
mais por elas gerados.

O contingente de empre-
gados informais, bastante 
expressivo no Brasil, poderá 
ser beneficiado desse pos-
sível conjunto de receitas 
provenientes de setores fa-
vorecidos com a crise e com 
maior capacidade contributiva, enfatizando 
a premissa de não gerar aumento de carga 
tributária que configure obstáculo para a re-
tomada da atividade econômica.

Isso quer dizer que, nessa hora decisiva pela 
qual o País passa, que requer ações corretas, 
o conjunto dessas propostas representa um im-
pacto positivo na arrecadação estimado em 
R$ 234 a 267 bilhões, no período de 12 meses. 
Nesse mesmo período a estimativa é que ocor-
ra uma desoneração tributária na ordem de 

R$ 49 bilhões (mais informações na pág. 14).
Pensando bem, o Brasil em vários aspec-

tos está desgovernado, o que ilustrando seria 
como uma sala desarrumada. Muita sujeira 
embaixo do tapete, muitos instrumentos de 
guerra sobre a mesa, ao lado de documen-
tos assinados na base do ódio. Entretanto, 
respiraríamos aliviados se começássemos a 
mudança retirando o bode da sala e prati-
cando, concretamente, uma de nossas maio-
res conquistas: a democracia.
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A Unafisco Nacional informa os associados 
que a diretoria da entidade se reuniu, em 
30/4, e aprovou a propositura de Ação Di-

reta de Inconstitucionalidade (ADI) e Ação Civil Pú-
blica (ACP) para combater a alteração legislativa, 
consubstanciada no artigo 28 da Lei 13.988/2020, 
que extinguiu o voto de qualidade  no âmbito do 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), 
resolvendo a demanda de forma favorável aos con-
tribuintes em caso de empate nos julgamentos.

Outras medidas aprovadas pela Direção Nacional 
foram a apresentação de representação ao Ministé-
rio Público Federal (MPF), a fim de que este proponha 
medidas judiciais que entenda cabíveis, e o eventu-
al ingresso nas ações existentes como amicus curiae. 
Embora já tenha proposto uma ADI, o MPF tem legiti-
midade também para a propositura de ACP.

Ante a aprovação diretiva para a adoção de me-
didas judiciais, o tema foi submetido à aprovação 
assemblear dos associados, em 8/5/2020, na forma 
virtual, por meio do site da Unafisco Nacional (mais 

informações na pág. 13). Com a aprovação assem-

Diretoria Nacional 
da Unafisco aprova 
propositura de ADI, 
ACP e representação 
ao Ministério Público 
Federal

VOTO DE QUALIDADE NO CARF

blear, a Unafisco Nacional irá pro-
por a ADI, cuja petição inicial es-
tava em fase de elaboração, até o 
fechamento deste boletim. 

A Diretoria de Assuntos Jurídicos 
da Unafisco estabelecerá a melhor 
estratégia para avaliar a conveni-
ência e melhor momento para a 
propositura de ACP e representa-
ção ao MPF.

Assim que houver novidades, in-
formaremos os associados. 

UNAFISCO E SINDIFISCO
APRESENTAM

EMENDAS À MP 952/2020

A Unafisco Nacional, cumprindo 
o seu dever de valorizar os Audito-
res Fiscais e a Receita Federal, ela-
borou textos e apresentou emendas 
por meio de parlamenta-

Destaque

continua 



Destaque

8 - Junho–Julho de 2020

res, em trabalho conjunto com o Sindifisco Na-
cional, à Medida Provisória (MP) 952/2020, pu-
blicada no Diário Oficial da União em 15/4. A 
partir desta data, houve uma corrida contra o 
relógio, porque o prazo de apresentação das 
emendas propondo alterações à referida MP 
se encerrou dois dias depois, em 17/4. 

Sim, alterar porque o que todos vimos 
acontecer recentemente no Carf, por exem-
plo, com o fim do voto de qualidade, foi um 
convite aberto à sonegação e à corrupção. 
Isso tem que mudar! 

Embora tenha participação da Unafisco 
no processo, a matéria é fruto direto do tra-
balho da DEN do Sindifisco Nacional. Duas 
entidades se desdobrando para levar adian-
te o pleito de valorização da Classe e do ór-
gão. Veja, a seguir, as três emendas.

Emendas protocoladas pelo senador
Eduardo Girão (Podemos/CE)
Emenda 53. Tem como objeto retirar do or-

denamento jurídico a previsão de paridade 
na composição do Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (Carf). Porque a existên-
cia de representantes dos contribuintes no 
Carf acaba, no fim das contas, beneficiando 
apenas e tão somente os grandes contribuin-
tes, os que têm influência e poder.

Isso pode ser bem ilustrado pela Operação 
Zelotes, deflagrada pela Polícia Federal em 
2015. A estrutura paritária do Carf era utiliza-
da para acobertar os grandes contribuintes 
em débito com a Receita Federal.

Além disso, basta analisar o modelo das 
administrações tributárias existentes em ou-
tros países para notar que há no Brasil um 
cenário inédito. De 27 países que oferecem 
possibilidade de discussão administrativa dos 
créditos tributários, 24 têm órgãos julgadores 
compostos somente por funcionários da ad-

Destaque
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ministração tributária; dois países (Dinamar-
ca e Finlândia) têm modelos com órgãos de 
julgamento independentes, que não têm vin-
culação com a administração tributária nem 
com representantes empresariais, sendo os 
membros indicados pelo parlamento ou com 
a participação dos contribuintes intitulados 
como “recebedores das políticas públicas.” 
Apenas a Noruega possui um sistema que 
permite a participação de associações em-
presariais, porém com uma diferença subs-
tancial em relação ao caso brasileiro: a ne-
cessidade de recolhimento prévio do valor 
devido como condição para discussão do 
crédito tributário.

Emenda 54. Objetiva a revogação do arti-
go 19-E da Lei 10.522, de 2002, incluído pela 
Lei 13.988, de 2020, que extingue o voto de 
qualidade nos processos administrativos no 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
(Carf), o que favorece os contribuintes nos 
processos em que ocorrer empate na vota-
ção. O motivo pelo qual se deve revogar o 
artigo em questão é que ele “foi inserido por 
emenda aglutinativa, em 18 de março de 
2020, no projeto de lei de conversão da MP 
899/2019; até o referido momento, a medida 
não havia sido proposta em nenhuma outra 
emenda apresentada dentro do prazo regi-
mental do processo legislativo (qual seja, 24 
de outubro de 2019), não sendo, portanto, 
matéria das discussões que antecederam a 
conversão da medida provisória em lei. Ade-
mais, trata-se de matéria estranha àquela re-
gulamentada pela MP 899/2019, padecendo, 
portanto, de inconstitucionalidade.”

Outro ponto fundamental, esclarecido na 
emenda, é que os recursos julgados por voto 
de qualidade somaram, entre 2017 e 2019, 
R$ 221 bilhões, sendo R$ 177 bilhões de cré-

ditos tributários votados a favor da Fazenda. 
Ou seja, acabar com o voto de qualidade no 
Carf, resolvendo o recurso automaticamente a 
favor do contribuinte, implicaria numa perda 
de créditos tributários de, aproximadamente, 
R$ 60 bilhões anuais.

Emenda protocolada pelo deputado
federal Celso Sabino (PSDB/PA)
Emenda 21. O escopo aqui é aplicar a taxa 

de câmbio de 31 de dezembro de 2019 para 
o cálculo dos tributos incidentes sobre impor-
tação, a fim de reduzir os custos de setores do 
comércio e da indústria que dependem de 
insumos e produtos importados. Em virtude 
da necessidade de se apresentarem propos-
tas no campo tributário para enfrentar a crise 
econômica e fiscal, desencadeada pela ca-
lamidade de saúde pública que o País vive, 
por causa da pandemia da Covid-19, ressal-
ta-se que o grande desafio do Estado brasi-
leiro será conciliar o aumento expressivo de 
demandas da sociedade com a inevitável 
queda de arrecadação, fruto da abrupta re-
dução da atividade econômica. Apesar das 
“iniciativas no campo financeiro e monetário 
tomadas pelo Banco Central do Brasil, não 
será possível garantir a empregabilidade dos 
brasileiros por mais tempo, nem responder 
adequadamente à sociedade, sem algumas 
medidas tributárias emergenciais”, diz o texto. 
Nesta emenda, apresenta-se uma das medi-
das para o enfrentamento da crise do novo 
coronavírus, presente no documento intitu-
lado 10 Propostas Tributárias Emer-

genciais para o Enfrentamento 

da Crise Provocada pela Covid-19 

(mais informações na pág 14).
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Conselheiros fazendários e especialistas que 
atuam no Conselho Administrativo de Re-
cursos Fiscais (Carf) divulgaram, em 16/4, 

nota de repúdio à extinção do voto de qualidade do 
órgão nos julgamentos de processos administrativos 
que tratam da determinação e exigência do crédito 
tributário. O fim do voto de qualidade no Carf foi de-
terminado pelo art. 28 da Lei 13.988/2020, que dispõe 
sobre a transação tributária, sancionada em 14/4.

No documento, que tem 114 assinaturas, desta-
ca-se que “a Presidência da República decidiu por 
inserir no ordenamento jurídico a alteração de um 
modelo que vigia há quase 100 anos, sem que tenha 
ocorrido o necessário debate sobre a gravidade e 
as consequências da medida adotada, em uma tra-
mitação açodada, em que houve a introdução de 
matéria estranha à Lei por meio de emenda aglutina-
tiva, um procedimento de constitucionalidade ques-
tionável e efetuado no contexto de uma pandemia.”

A nota também salienta que a alteração “é con-
trária aos esforços dos países desenvolvidos, que 
veem nos planejamentos tributários abusivos, espe-
cialmente os transnacionais, o maior desafio para a 
arrecadação e a justiça fiscal.”

Conselheiros 
fazendários e 
especialistas 
repudiam fim do 
voto de qualidade 
no Carf

NOTA

Ainda no tocante à arrecadação 
federal, os signatários do documen-
to apontam que, entre 2011 e 2018, 
os Auditores Fiscais autuaram o equi-
valente a R$ 1,161 trilhão em irregu-
laridades tributárias, sendo 80% re-
ferentes à fiscalização de grandes 
contribuintes. Agora, eles podem 
cancelar a exigência dos impostos a 
partir de um empate.  

Histórico. A alteração do sistema de 
votação do Carf foi objeto de emen-
da à MP 899/2019 que, posteriormen-
te, recebeu sanção presidencial sem 
veto, originando na Lei 13.988/2020. O 
art. 28 da supracitada lei estabelece 
que em “caso de empate no julga-
mento do processo administrativo de 
determinação e exigência do crédi-
to tributário, não se aplica o voto de 
qualidade a que se refere o § 9º do 
art. 25 do Decreto nº 70.235, de 6 de 
março de 1972, resolvendo-se favora-
velmente ao contribuinte.”
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A webconferência Aspectos do funciona-
mento do Carf, realizada pela Unafisco Na-
cional, reuniu quase 50 associados de re-

giões diferentes do Brasil pelo aplicativo Zoom, em 
8/5. Participaram associados de Minas Gerais, Para-
ná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
e São Paulo. Pela Unafisco Nacional, os Auditores 
Fiscais Mauro Silva (presidente), Amilton Lemos (pri-
meiro vice-presidente), Marco Aurélio de Azevedo 
(segundo vice-presidente) e Alcebíades Ferreira Fi-
lho (diretor de Comunicação Social).

Uma das questões centrais do debate foi o fim 
do voto de qualidade em empate nos julgamentos 
administrativos fiscais do Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (Carf), determinado pelo art. 28 
da Lei 13.988/2020, que dispõe sobre a transação 
tributária, sancionada em 14/4. 

O presidente da Unafisco destacou a existência 
de contribuintes julgando dentro do órgão adminis-

Associados debatem 
questões centrais
do Carf 

WEBCONFERÊNCIA

trativo e a forma como os represen-
tantes dos contribuintes são indica-
dos pelas grandes confederações 
e não por um conjunto de contri-
buintes. Mauro falou para os parti-
cipantes que o ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio 
Mello, não concedeu liminar para a 
Ação Direta de Inconstitucionalida-
de (ADI) da Procuradoria-Geral da 
República (PGR) e do Partido Socia-
lista Brasileiro (PSB) para afastar a 
determinação que acabou com o 
voto de qualidade. “Agora com este 
último cenário que é a não conces-
são de cautelar pelo ministro Marco 
Aurélio, que optou por não dar limi-
nar, é o plenário que vai resolver”, 
disse Mauro. A Unafisco já aprovou a 
propositura de ADI e ACP (Ação Ci-
vil Pública) para combater a altera-
ção legislativa que extinguiu o voto 
de qualidade no Carf (mais informa-
ções na pág. 7).

Contencioso fiscal. Para o Auditor 
Fiscal Ricardo Fagundes Silveira, au-
tor do estudo Muito Além da Zelotes! 
As disputas do contencioso fiscal e 
os interesses das corporações em-
presariais no Conselho Administrati-
vo de Recursos Fiscais (CARF) entre 
2013 e 2017, o fim do voto de qualida-
de é apenas uma pérola do ápice 
de um processo mais profundo.

Silveira constatou em sua pesqui-
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sa que, em 2019, o estoque montante da dívida era 
de R$ 603 bilhões, em aproximadamente 122 mil 
processos, o correspondente hoje a 12% do PIB. Se-
gundo ele, esses processos duram em média 9,06 
anos desde o início do processo administrativo até 
a última decisão. “Até as sessões, esse julgamento 
dura em média 5,3 anos. Isso significa que entre o 
julgamento da segunda sessão para Câmara Supe-
rior são quase quatro anos”, explicou.

No entanto, o estudo de Silveira mostra que nas 
disputas o contencioso fiscal brasileiro goza da ex-
tensão duplicada, o duplo grau de litigância, que 
permite ao contribuinte recorrer ao Judiciário após 
a revisão administrativa. Pesquisa do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que mediu a 
duração dos processos de execução fiscal nos anos 
de 2009 e 2011, demonstra que a disputa judicial 
após a administrativa alcançava nove anos neste 
período. “Estamos falando de prazos médios que 
alcançam mais de 18 anos quando considerados 
revisão administrativa e judicial”, enfatizou Silveira.

Segundo Silveira, os efeitos reais disso são que os 
créditos tributários lançados pelos Auditores, cobra-
dos pela Receita, executados pela Procuradoria- 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), vão compor a 
dívida ativa da União que, em 2016, registrava um 
montante de R$ 1,92 trilhão. “Destes, R$ 1,84 trilhão, 
quase a totalidade da dívida ativa, correspondia 
à dívida ativa tributária. Em junho de 2017, portaria 
do Ministério da Fazenda determinou que R$ 1,49 
trilhão, 80% desses créditos, fosse ‘desreconhecida’ 
e baixado do balanço geral da União”, afirmou.

Com relação aos julgamentos do Carf, a pesqui-
sa constatou que 43,16% de todos créditos tributários 
julgados são exonerados pelas decisões do órgão, 
e 56,84% são mantidos favoráveis à Fazenda. Segun-
do o estudo, quanto maior o valor da disputa, maior 
é a possibilidade de a decisão ser desfavorável ao 
Fisco. Ela é de aproximadamente 50% quando os 
valores passam de R$ 300 milhões, mas quando os 
valores são superiores a isso as decisões favoráveis 
às grandes empresas atingem quase 50%. Em con-
trapartida, nas faixas de menor valor, entre R$ 1.000 
e R$ 5.000, as decisões são favoráveis ao Fisco, e as 
desfavoráveis aos contribuintes alcançam 80% das 
decisões.

Silveira ressaltou ainda que nas decisões favo-
ráveis à Fazenda, quanto maior o valor em dispu-
ta maior a tendência do voto do conselheiro das 
confederações em favor das empresas, obrigando 
o voto de qualidade pelo presidente da turma. “A 
extinção do voto de qualidade faz do embate favo-
rável aos grandes grupos econômicos, eximindo-os 
da disputa no Judiciário”, enfatizou Silveira.

Planejamento tributário abusivo. Uma Auditora 
e conselheira do Carf de Pernambuco disse que 

desde que entrou no órgão achava 
que a presença do conselheiro do 
contribuinte das confederações era 
algo que enriquecia o debate. Mas 
depois da alteração legislativa, ela 
começou a questionar se realmente 
tem que ser assim e qual é a rique-
za do debate do Carf. “A riqueza do 
debate do Carf eu entendo que está 
na presença do advogado e uma 
sessão pública na presença da pro-
curadoria”, disse.

Para ela, o Carf faz a revisão ad-
ministrativa e não tem um poder de 
jurisdição única, tudo tem que pas-
sar pelo Judiciário. Segundo ela, 
a maior parte dos julgamentos do 
Carf ocorre por unanimidade tanto 
para contribuinte como para a Fa-
zenda. “Então, quando a gente está 
aqui falando do voto de qualidade, 
que é um percentual bem pequeno, 
existem essas questões favoráveis ao 
contribuinte, mas a grande discus-
são que pega aqui e que incomoda 
são aquelas teses jurídicas”, afirmou.

A conselheira do Carf enfatizou 
também que as questões menores 
de pequenas e médias empresas se 
resolvem sem voto de qualidade, por 
unanimidade na regra geral. Na opi-
nião dela, o que preocupa a partir de 
agora é que pode haver uma massi-
ficação de planejamento tributário 
abusivo, que vá partir para a peque-
na e média empresa. “Os escritórios 
vão começar a entrar porque a pa-
lavra final vai ser a tese jurídica. Aí 
vai ser rentável para as pequenas e 
médias empresas fazerem um plane-
jamento tributário, porque até hoje 
não é, não é simples fazer um plane-
jamento tributário porque tem toda 
uma estrutura por trás que não era 
rentável”, explicou.

Conflito de interesses. Para outro 
participante da webconferência, o 
fim do voto de qualidade terá uma 
repercussão gigantesca e desastro-
sa para a arrecadação tributária es-
pontânea. “Agora com o fim do voto 
de qualidade isso acaba mais deci-
dido para todas essas teses a favor 
do contribuinte”, disse.

Segundo ele, o trabalho de Sil-
veira mostra que nos países desen-
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é saber se existe apoio entre nós Auditores para que 
a gente discuta isso em ACP”, afirmou.

Mauro lembrou aos participantes da webconfe-
rência que o representante do contribuinte deixará 
de ser conselheiro em um ou dois anos e, após o tér-
mino do mandato, ele trabalhará para os grandes 
escritórios de advocacia. Por isso, para o presidente 
da Unafisco, o representante do contribuinte tende-
rá em uma tese polêmica para o seu futuro empre-
gador ou cliente. “Há um conflito futuro de interes-
ses, não por problema moral ou por problema de 
opção ali imediata, mas há um incentivo nessa dire-
ção”, explicou.

Alternativas jurídicas. Para que seja revista a alte-
ração do fim do voto de qualidade, o presidente da 
Unafisco disse que ganha importância outras alter-
nativas jurídicas. Ele explicou que a ACP não pode 
ser exatamente igual a ADI porque isso é o primeiro 
motivo para ela ser indeferida. “Os argumentos de-
vem ser outros, não a consequência direta da in-
constitucionalidade”, destacou.

O presidente da Unafisco terminou a webconfe-
rência comunicando que iria acatar as sugestões 
colhidas na reunião, como ideias de propostas de 
ACP, meios de concretizar uma ação civil pública e 
o pedido de acesso de informação, via Lei de Aces-
so à Informação, sobre o impacto na arrecadação 
espontânea com o fim do voto de qualidade.

volvidos não existe esse modelo de 
representantes da classe empresa-
rial decidindo pela administração 
fazendária ou pelo menos em um 
primeiro momento participando de 
um colegiado que decidiria. “Para 
mim, é claro um conflito de interes-
ses”, afirmou.

O Auditor propõe que a Unafisco 
tente de alguma forma demonstrar 
para o STF com números esse claro 
conflito de interesses e a consequên-
cia que vai ter na arrecadação espon-
tânea. Segundo ele, no ano passado 
foram R$ 29 bilhões que a Receita 
ganhou com o voto de qualidade e 
que hoje esse valor foi perdido. “Pas-
sada essa fase [crise da Covid], eu 
acho que nós poderíamos liderar, a 
própria Unafisco, a própria Receita. 
Mostrar para a sociedade o que é 
isso, porque senão o Estado brasilei-
ro vai falir”, ressaltou.

Segundo Mauro, é importante sa-
ber quem são os escolhidos como 
representantes dos contribuintes que 
vão decidir em voto de qualidade 
os R$ 60 bilhões por ano de créditos 
lançados em favor da Fazenda, por-
que isso é matéria para ação civil 
pública. “Trazer aqui para discussão 

Os associados aprovaram, por ampla 
maioria, os três indicativos da Assembleia 
Geral Extraordinária realizada pela Unafis-
co Nacional, em 8/5. Na ocasião, os asso-
ciados deliberaram sobre a propositura de 

novas ações judiciais a f im de combater a 
alteração legislativa que extingue o voto 
de qualidade no Carf (mais informações 
na pág. 7). Abaixo, confira o resultado da 
votação. 

Por ampla maioria, associados aprovam novas ações 
judiciais contra a extinção do voto de qualidade no Carf

ASSEMBLEIA

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

Indicativo Sim Não Abstenção
Nº 1 319 87,88% 35 9,64% 9 2,48%
Nº 2 314 86,50% 40 11,02% 9 2,48%
Nº 3 341 93,94% 15 4,13% 7 1,93%
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Conheça as Dez 
Propostas Tributárias 
Emergenciais para 
enfrentamento da
crise provocada
pela Covid-19

PACOTE DE MEDIDAS

A Unafisco Nacional, em conjunto 
com outras entidades representa-
tivas do Fisco, apresentou uma sé-

rie de propostas no campo tributário para 
enfrentamento da crise econômica e fiscal, 
desencadeada pela calamidade de saúde 
pública que estamos enfrentando — a pan-
demia da Covid-19. O grande desafio do Es-
tado brasileiro será conciliar o aumento ex-
pressivo de demandas da sociedade com a 
inevitável queda de arrecadação, fruto da 
abrupta redução da atividade econômica.

No documento emitido pelas entidades 
foram identificados contribuintes e setores 

com capacidade contributiva, cabendo- 
lhes maior contribuição em prol do conjun-
to da sociedade. De outro lado, buscou-se 
resguardar as pessoas de baixa renda e de-
sonerar as empresas mais fragilizadas eco-
nomicamente, com objetivo de garantir os 
empregos formais por elas gerados.

O contingente de empregados informais, 
bastante expressivo no Brasil, poderá ser be-
neficiado desse possível conjunto de recei-
tas provenientes de setores favorecidos com 
a crise e com maior capacidade contribu-
tiva, enfatizando a premissa de não gerar 
aumento de carga tributária que configure 
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obstáculo para a retomada da atividade 
econômica.

A Unafisco e demais entidades alertam 
que as medidas emergenciais propostas não 
diminuem a necessidade, também urgente e 
fundamental, de mudanças estruturais no sis-
tema tributário brasileiro, com vistas ao pos-
terior reequilíbrio das contas públicas.

Site. Cada uma das dez medidas estão 
devidamente apresentadas no site www.
10medidastributarias.org.br. Nele, o inter-
nauta ainda fica sabendo da 
estimativa de arrecadação ou 
desoneração tributária propostas, 
além de poder opinar sobre as 
medidas.

PRESIDENTE DA UNAFISCO FALA
SOBRE A INICIATIVA NA TV SENADO

O presidente da Unafisco Nacional, Audi-
tor Fiscal Mauro Silva, foi entrevistado no pro-
grama Agenda Econômica, da TV Senado, 
divulgado em 22/4, para falar sobre gastos 
públicos em decorrência da Covid-19. Na 
ocasião, Mauro destacou o pacote com dez 
propostas tributárias emergenciais, elabora-
do por entidades representativas do Fisco 
nos âmbitos federal, estaduais e municipais, 
para mitigar os efeitos negativos da crise 
econômica ocasionada pela pandemia.

O presidente da Unafisco salientou que 
as medidas têm como objetivo trazer alívio 
financeiro para empresas prejudicadas nes-
te período, bem como obter recursos dos 
setores com maior capacidade contributi-
va, seja em razão do patrimônio acumula-
do, seja porque, apesar da crise, mantive-
ram ou incrementaram as receitas.

Segundo Mauro, fala-se que, para o en-
frentamento do problema, estão previstos 
gastos do governo federal de, no mínimo, 
10% do Produto Interno Bruto (PIB), o que 
equivale a, aproximadamente, R$ 700 bi-
lhões. Com o conjunto de propostas apre-

sentado pelas entidades, estima-se uma 
arrecadação entre R$ 234 e R$ 267 bilhões 
anuais. “Evidentemente que não se conse-
gue esses 700 bilhões por ano de uma vez, 
mas essa contribuição de 234 a 267 bilhões 
já ajuda nesse esforço.”

Desonerações. A respeito do assunto, o 
presidente da Unafisco explicou que, atual-
mente, já há suspensão do pagamento de 
tributos pelas empresas optantes pelo Sim-
ples, mas sem nenhuma contrapartida no 
tocante à manutenção de empregos. “A 
gente acha que não é o adequado neste 
momento. A nossa proposta vai além, trans-
formando essa suspensão numa isenção 
para empresas que têm faturamento anu-
al de até 1,2 milhão, que são realmente as 
menores empresas.”

Mauro disse que a iniciativa, portanto, 
não atingiria todas as empresas do Simples, 
que são aquelas com faturamento até R$ 
4,8 milhões por ano, mas apoiaria os pe-
quenos empresários. “Houve nesses últimos 
anos, em relação ao Simples, um crescimen-
to muito grande desse limite. Então, não há 
país no mundo que tenha um sistema sim-
plificado de impostos tão benéfico para 
empresas desse tamanho, de faturamento 
anual de 4,8 milhões.”

Ele comentou ainda sobre a proposta de 
redução ou eliminação da arrecadação 
compulsória para o Sistema S, incidente so-
bre a folha de salários. De acordo com o 
presidente da Unafisco, as entidades apon-
tam que a ação aliviaria o peso em cima 
da folha de pagamentos, também contri-
buindo para a manutenção dos empregos. 
“A gente avalia que daria em torno de 17,67 
bilhões, essa desoneração (...). A grande 
saída para essa crise, o conjunto das enti-
dades entende assim, vai ser o emprego, as 
pessoas trabalhando após o fim dos riscos 
da pandemia, a renda das pessoas que vai 
induzir o consumo e levar ao crescimento 
do País.”

Outro ponto citado no decorrer da entre-
vista foi a utilização da taxa de 
câmbio de 31/12/2019 para o cál-
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culo dos tributos incidentes sobre importação. 
Conforme Mauro, essa proposta possui dois 
escopos. De um lado, o importador não senti-
ria os efeitos da alta do dólar, que ultrapassou 
os R$ 5, situação agravada pela crise da Co-
vid-19. Do outro lado, para o exportador, que 
eventualmente fechar contrato de câmbio 
agora com a moeda norte-americana valo-
rizada, haveria incidência de imposto a fim 
de contribuir para a arrecadação.

Incremento à arrecadação. Ao longo 
da entrevista, Mauro também respondeu a 
perguntas sobre as medidas emergenciais 
sugeridas pelas entidades voltadas ao au-
mento da arrecadação. Foi destacado que, 
embora previsto na Constituição Federal, o 
Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) não 
foi até hoje regulamentado. Mencionou-se 
ainda que vários projetos com esse teor tra-
mitam no Congresso Nacional. 

O presidente da Unafisco disse que a 
proposta defendida pelas entidades é que 
o IGF incida sobre quem tem patrimônio 
acima de R$ 20 milhões, com alíquota efe-
tiva de, aproximadamente, 2,5%. Ele expli-
cou que, para chegar à conclusão do perfil 
de contribuinte do tributo, levou-se em con-
sideração os Grandes Números das Decla-
rações do Imposto de Renda das Pessoas 
Físicas, levantamento divulgado periodica-
mente pela Receita Federal no qual há as 
rendas e receitas, além do patrimônio de 
acordo com as faixas de renda.

Na ocasião, Mauro ressaltou que, ao dis-
cutirem o tema, deputados e senadores de-
vem pensar no IGF como um adicional. “Se 
puder deduzir o IPTU e o IPVA no Imposto 
sobre Grandes Fortunas, vai reduzir bastan-
te o potencial de arrecadação. Como a alí-
quota proposta para o IGF é pequena, em 
torno de 2,5%, nós estamos propondo que 
os parlamentares enxerguem isso como um 
esforço adicional daqueles que têm um es-
toque de patrimônio grande. Não faria sen-

tido, então, permitir essa dedução”, exem-
plificou.

Entre outros pontos, mencionou-se tam-
bém a proposta de empréstimo compulsó-
rio com alíquota de 25% sobre lucros e divi-
dendos remetidos ao exterior em 2020. Para 
Mauro, essa medida teria mais o efeito in-
dutor extrafiscal, visando incentivar as em-
presas a reinvestirem o lucro em suas ativi-
dades no Brasil. “Institui-se esse empréstimo 
compulsório e contribuirá aquele que insis-
tir em distribuir lucro, mesmo diante da ne-
cessidade de investir mais. Então, este lucro 
apurado em 2019, distribuído em 2020, das 
empresas com faturamento maior que 78 
milhões por ano, que daria os 10 bilhões de 
estimativa de arrecadação, tem esse efeito. 
Ou seja, se você não distribuir, não terá esse 
empréstimo compulsório.”

Mais uma alternativa apontada pelas en-
tidades, em combate aos prejuízos oriundos 
da pandemia, é o acréscimo temporário in-
cidente sobre a Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL) e a Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (Co-
fins), para as instituições financeiras. Mauro 
destacou que, em 2019, os bancos tiveram 
lucro de, aproximadamente, R$ 120 bilhões 
e, apesar da crise, continuam sendo um se-
tor altamente lucrativo.

“A gente espera que, nesse contexto, se 
considerem essas dez propostas para que 
a gente consiga desenhar um caminho, 
depois de cuidar dos nossos problemas de 
saúde, quando for reconstruir a economia”, 
finalizou o presidente da Unafisco Nacional.

Após ir ao ar em 22/4, esta entrevista foi 
veiculada outras nove vezes na programação 
da TV Senado entre os dias 24 e 28 de abril. Ela 
está disponível no canal da Unafis-
co Nacional no Youtube (www.you-
tube.com/UnafiscoNacional).
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A Unafisco Nacional promoveu, em 
13/5, o webinar Auditores Fiscais e 
os efeitos da Covid-19: Aspectos Po-

líticos e Econômicos, com o jornalista e ana-
lista político Antônio Augusto Queiroz, diretor 
de documentação do Departamento Inter-
sindical de Assessoria Parlamentar (Diap). O 
presidente da Unafisco, Auditor Fiscal Mauro 
Silva, fez a mediação da conferência on-li-
ne transmitida pela plataforma Zoom e pelo 
Facebook, com a participação de aproxi-
madamente cem pessoas. Os diretores da 
entidade, Auditores Fiscais Amilton Lemos 
(primeiro vice-presidente), Virgílio Fordelone 
Neto (adjunto de Comunicação Social), e o 
conselheiro de Gestão, Eduardo Moreira, parti-
ciparam do webinar fazendo perguntas.

Queiroz iniciou sua participação dizendo 
que os custos da pandemia e da crise sanitá-
ria da saúde pública estão sendo grandes na 
área social e econômica com o fechamento 
de empresas e perdas de empregos, direitos e 
renda. Mas ele afirmou que o pior ainda está 
por vir, tanto de crise sanitária como em ter-
mos de crise econômica. “O País passa agora 
por um momento de transição emergencial 
e o governo dispõe de autorização do Con-
gresso para gastar sem limites, dispõe de um 
orçamento de guerra”, ressaltou.

Na avaliação de Queiroz, o momento mais 
difícil virá quando a pandemia passar. De um 
lado, está a necessidade urgente de saída da 
crise e o início da retomada da reconstrução 
da economia. Do outro, a apresentação da 

conta da pandemia cujo pagamento será pe-
sado e duradouro. “O cenário é preocupante 
porque a saída da crise requer unidade e co-
operação e o presidente da República tem 
feito o contrário”, disse.

O palestrante explicou que há uma ten-
dência de os países mais organizados saírem 
mais rápido da crise do que os mais desorga-
nizados. Ele afirmou que o Brasil, além de de-
sorganizado, não possui uma estratégia para 
saída da crise. “O enfrentamento desses dois 
desafios, a saída da crise e o pagamento da 
conta da Covid-19, vai requerer liderança, ar-
ticulação política, e capacidade de diálogo 
e não é isso que tem acontecido no nosso 
País”, disse.

Na opinião de Queiroz, essa desorganiza-
ção do governo e o estilo contestador e con-
frontador do presidente podem custar muito 
caro aos brasileiros, especialmente porque o 
mercado vive de expectativa. Ele disse que, 
sem segurança com relação às medidas que 
serão adotadas, as pessoas não vão investir. 
“Caso não haja uma pacificação do País, o 
risco que se corre não é apenas de perda do 
emprego, de renda e de patrimônio com o 
fechamento de empresas, mas até mesmo o 
risco de perda de direito adquirido”, advertiu.

Mudança de comportamento. Neste con-
texto pós-pandemia, ele disse que a tendên-
cia é que pelo menos dois comportamentos 
aflorem em decorrência do período de isola-
mento social e tenham reflexos fortes sobre a 
economia e o emprego. De acor-

Auditores Fiscais têm 
muito a contribuir no 
pós-pandemia, diz 
analista político

WEBINAR UNAFISCO

continua 
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do com o analista, haverá uma aceleração 
da automação e digitalização com o surgi-
mento de grandes inovações facilitadas pelo 
uso da inteligência artificial que reduzirão os 
empregos.

Outra mudança destacada por Queiroz 
será a redução do consumo em decorrência 
da perda de renda e de uma mudança com-
portamental da população, que foi surpre-
endida por esse período de isolamento sem 
qualquer reserva financeira. “No futuro, todos 
nós vamos cuidar de ter alguma economia, 
reservar parcela do nosso salário para manter 

uma reserva para enfrentar situações inusita-
das, imprevistas, como esta do isolamento so-
cial. Isso vai resultar menos consumo, menos 
produção, menos trabalho formal. Vai signifi-
car menos receita para o governo”, explicou.

Neste contexto, Queiroz explicou que o Es-
tado será obrigado a adotar um programa 
universal de renda mínima. Ele também será 
pressionado a aumentar a carga tributária so-
bre a produção, os ganhos de capital e sobre 
os assalariados, além de fazer reformas com 
redução de despesas.

Sistema tributário. Em um cenário de de-
pressão econômica pós-Covid-19, Queiroz 
falou que governo federal e Congresso Na-
cional terão que rever as bases do sistema 

tributário porque a arrecadação de impos-
tos sobre a folha vai decrescer absurdamen-
te devido a redução dos empregos diretos, a 
migração das formas de contratação de pes-
soa física para jurídica, e a intensificação da 
digitalização e uso de automação com novas 
plataformas.

Para o palestrante, é preciso mudar urgen-
temente a fonte, tirar da folha de pagamen-
to das empresas e jogar no faturamento para 
que se tribute a movimentação. Ele sugeriu 
que é preciso atacar a tributação a partir das 
compras eletrônicas porque isso passará a ser 

uma realidade consistente 
no País. “Também verificar 
algum tributo sobre a tran-
sação financeira, desco-
lar da produção para os 
ganhos de capital, para 
movimentação financeira, 
para patrimônio e renda”, 
afirmou.

Papel da Receita Federal. 
Queiroz disse que a Receita 
Federal e a administração 
tributária terão um poder 
fundamental para maximi-
zar essa arrecadação. “Vai 
ter uma carga de pressão 
muito grande sobre a car-
reira [Auditor Fiscal], sobre 
a própria administração 
tributária no sentido de 
produzir esse resultado”, 
destacou.

Segundo ele, as associações devem desde 
logo alertar para a necessidade da revisão do 
desenho tributário porque, por mais eficientes 
que sejam os Auditores Fiscais, com esse de-
senho atual não dará mais conta de arreca-
dar o que se arrecadava antes da pandemia. 
“É fundamental que se desenhe o novo mo-
delo tributário e as entidades precisam ter um 
papel atuante neste processo”, ressaltou.

Receita insuficiente no pós-pandemia. 
Para o analista, as receitas atuais não serão 
suficientes para bancar os gastos no pós- 
pandemia, por isso deve ocorrer no ganho 
de capital, mas sem desoneração no setor 
de consumo. Vários projetos em tramitação 
no Congresso indicam uma tendência de au-
mentar a contribuição sobre lucro líquido dos 
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bancos, cobrar tributos sobre lucros e 
dividendos, taxar grandes fortunas, au-
mentar tributação de herança e transfe-
rência de bens.

Queiroz citou uma pauta em tramita-
ção no Senado que tratava da questão 
de limitar os juros do cheque especial e 
do cartão de crédito e o aumento da 
contribuição sobre o lucro líquido do sis-
tema financeiro, mas o setor bancário já 
estava negociando para que não fosse 
aprovada. Segundo ele, as instituições 
financeiras negociam aprovar apenas 
uma das pautas, a de aumento da alí-
quota da contribuição sobre o lucro lí-
quido.

Para o analista, o governo vai ter que fazer 
também uma migração da folha de paga-
mento das empresas para outra modalidade 
de tributação para assegurar o nível de ar-
recadação indispensável, além de aumentar 
a tributação sobre maiores rendas, ganhos e 
empresas. “O governo precisa decidir rapida-
mente qual é a fonte substituta da folha, qual 
é a fonte que vai arrecadar suficiente para 
manter a seguridade. Se é sobre movimenta-
ção financeira, se é em compras eletrônicas. 
Enfim, onde se pode arrumar rapidamente es-
ses substitutos”, afirmou.

Segundo ele, o Congresso não vai esperar 
a retomada da normalidade para enfrentar 
esse problema e deve começar a decidir ain-
da na época de isolamento por meio de de-
liberação remota. “De qualquer maneira, es-
sas reformas virão, mas ainda assim não serão 
suficientes”, destacou.

Perigo da votação remota no Congresso. 
Com o isolamento social para conter a disse-
minação da Covid-19, os parlamentares ado-
taram sessões e votações remotas no Congres-
so com pautas voltadas, inicialmente, para o 
combate à pandemia. No entanto, à medida 
que a crise se estendeu, eles passaram a de-
bater e votar outros temas não relacionados 
à Covid-19 e sem consultar a sociedade.

Para Queiroz, se a votação remota se esten-
der por mais tempo e alcançar temas que não 
digam respeito a salvar vidas, é preciso criar 
mecanismo de escuta da sociedade porque é 
uma violência o que está sendo feito. Ele adver-
tiu que um texto chega de manhã na Câma-

ra, de noite sai uma emenda à Constituição e 
praticamente a medida está aprovada em dois 
turnos. Ninguém toma conhecimento do con-
teúdo e, em alguns casos, prejudica setores.

O palestrante citou como exemplos o proje-
to que prejudicou os servidores com o conge-
lamento dos salários e outro que beneficiou o 
sistema financeiro e seguradoras que ganha-
ram a possibilidade de vender ativos. “Títulos 
que poderiam não ter valor algum passaram a 
poder ser comprados pelo Banco Central, por-
tanto se favorece um segmento que sequer foi 
sacrificado ainda comparativamente com os 
trabalhadores e servidores públicos”, destacou.

Auditor Fiscal e Receita no pós-pandemia. O 
analista terminou o webinar falando do papel 
do Auditor Fiscal e da Receita no pós-pande-
mia. Segundo ele, o Auditor é um servidor que 
está pronto porque é intelectualmente prepa-
rado, participou de treinamento rigoroso, co-
nhece a realidade das empresas que fiscaliza 
e está atualizado tecnologicamente, pois boa 
parte já faz esse trabalho remotamente.

Na opinião de Queiroz, os Auditores são 
servidores que podem dar uma contribuição 
muito grande, não apenas na execução e no 
funcionamento do Estado, mas também na 
formulação de políticas públicas, especial-
mente, na área tributária e fiscal para arreca-
dar mais e com justiça. “É uma categoria que 
tem muito a contribuir e que deve ser valo-
rizada neste novo ambiente pós-pan-
demia porque se o governo tiver juízo 
vai fazer uso dessa inteligência, desse 
conhecimento e valorizar essa carrei-
ra”, enfatizou.

- Junho–Julho de 2020



Tributação

20 - Junho–Julho de 2020

A medida tributária que propõe arre-
cadação de impostos sobre grandes 
fortunas, apresentada pela Unafisco 

e mais entidades, é uma das mais importan-
tes para garantir a saúde da economia bra-
sileira. Por isso, entre as dez propostas, é a 
única de caráter permanente, com foco em 
contribuintes com patrimônio líquido superior 
a 20 milhões de reais — cerca de 0,1% dos 
contribuintes do IRPF.

'Não se deve ter medo 
de tributar patrimônio 
no Brasil', diz professor 
da Princeton University, 
Marcelo Medeiros

ENTREVISTA

Em entrevista à 
Unafisco, Marcelo 
Medeiros, professor 
visitante da Princeton 
University, fala por 
que o imposto sobre 
riquezas é uma boa 
decisão política para 
a saída da crise Fo
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O IGF poderia entrar em vigor apenas a 
partir de 2021, portanto, a ideia é de que seja 
instituído um empréstimo compulsório sobre a 
mesma base ainda neste ano. A medida é pre-
vista na Constituição Federal e consiste na to-
mada compulsória de dinheiro, pelo Estado, a 
uma base definida de contribuintes, que deve 
ser devolvido em prazo estabelecido por lei. A 
estimativa de arrecadação com essa ação se-
ria de R$ 30 a 40 bilhões.

Um dos contra-argumentos sempre utiliza-
dos por quem desejar combater a estipulação 
é a evasão das riquezas do País, ponto que é 
refutado pelo professor Marcelo Medeiros, atu-
ante nas áreas de Sociologia e Economia, e 
professor visitante do Programa de Estudos da 
América Latina da Princeton University.

Medeiros falou à Unafisco sobre o tema. 
“A tributação não deve ser sobre as grandes 
fortunas, deve ser sobre todas as riquezas. Tri-
butar patrimônio é economicamente mais efi-
ciente do que tributar consumo”, explica. Para 
ele, trata-se de uma boa decisão política, 

melhor do que “contar com tributos 
sobre o consumo e a produção, que 
acabam atrapalhando mais a eco-
nomia que outros tipos de imposto”, 
diz. Confira, a seguir, na íntegra.

 
UNAFISCO NACIONAL. Uma das grandes 

bandeiras da Unafisco Nacional, 
dentre as medidas tributárias no 
combate à crise, é o Imposto sobre 
Grandes Riquezas. Qual a sua opi-
nião sobre esse tipo de tributação?

Professor Marcelo Medeiros. A tributação 
não deve ser sobre as grandes for-
tunas ou riquezas, deve ser sobre to-
das as riquezas. Tributar patrimônio é 
economicamente mais eficiente do 
que tributar consumo, por exemplo. 
Já temos uma série de tributos sobre 
patrimônio no Brasil, como IPTU, ITR, 

IPVA. Eles precisam melhorar, sua administra-
ção também precisa de melhoras. Falta ainda 
tributar outros tipos de patrimônio. É uma boa 
decisão política, melhor do que contar com 
tributos sobre o consumo e a produção, que 
acabam atrapalhando mais a economia do 
que outros tipos de imposto.

 
UN. Um dos principais pontos contrários à tri-

butação de patrimônio são as grandes fugas 
de riquezas. O que é verdade (e o que não é) 

por trás desse argumento?
Marcelo Medeiros. É improvável que a tributação 

de patrimônio cause grandes fugas de capital 
do País. Há muitas barreiras a isso, não só porque 
quase dois terços do patrimônio não podem 
migrar internacionalmente — ninguém manda 
um apartamento ou um caminhão para o exte-
rior — como também há as desvantagens de se 
pagar tributos em outros países, com frequên-
cia mais altos do que no Brasil, e ter que pagar 
novamente tributos no Brasil, como é comum a 
depender do país.

 
UN. Você apontou no Twitter que "apenas 

para sonegadores vale a pena evadir riqueza". 
Pode discorrer sobre esse ponto, por gentileza?

Marcelo Medeiros. A maioria dos países com os 
quais o Brasil tem acordo para evitar bitributa-
ção ou cobra imposto de renda bem mais alto 
que o brasileiro, ou não é um bom local para 
investimentos. No geral, para muitas pessoas 
investimentos no exterior significará bitributa-
ção ou impostos mais altos. No primeiro caso, 
só quem sonegar imposto consegue escapar 
disso. Mas aí já estamos na economia do cri-
me, que é um outro assunto.

 
UN. A tributação sobre o patrimônio teria im-

pacto sobre o ambiente de negócios e a gera-
ção de empregos tanto quanto o Risco Brasil?

Marcelo Medeiros. A tributação sobre patrimônio 
teria que ser muito alta para realmente causar 
grandes mudanças de comportamento. Há 
outras coisas que afetam muito mais a decisão 
de manter riqueza no Brasil, que são de ordem 
pessoal, familiar ou até mesmo relacionadas a 
riscos de se investir no Brasil. Sempre pode ha-
ver fuga de capitais, mas tudo indica que ela 
não será relevante. Se for, a tributação pode 
sempre ser reduzida ou mesmo cancelada. 
Não se deve ter medo de tributar patrimônio 
no Brasil, nem de melhorar o que já existe, IPTU, 
ITR e IPVA.

 
UN. Além da tributação dos mais ricos, quais 

outros caminhos o senhor avalia para a justiça 
fiscal brasileira?

Marcelo Medeiros. O principal é inverter a pirâmi-
de tributária — fazer com que o peso dos tri-
butos sobre consumo e produção seja menor 
e o dos tributos sobre renda e patrimônio seja 
maior. É melhor para os mais pobres e, tam-
bém, para os mais ricos, à medida em que faz 
a economia funcionar melhor.
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D iante de uma emergência sanitária 
sem precedentes em muito tempo, 
diversas nações tiveram de lançar 

mão de estratégias para conter os efeitos 
da crise provocada pelo novo coronavírus 
nas atividades econômicas. Nós fomos bus-
car informações sobre como as principais 
economias do mundo estão reagindo a esse 
novo cenário e encontramos um estudo da 
Organização para a Cooperação e o Desen-
volvimento Econômico (OCDE) com dados 
e análises que apontam as ações dos go-
vernos no enfrentamento das adversidades 
causadas pela pandemia da Covid-19. Entre 
as medidas tributárias adotadas pelos países 
para mitigar a frágil situação econômica do 
momento, adiar o pagamento de tributos de-
monstrou ser a providência mais comum, ten-
dência que é seguida, inclusive, pelo Brasil. E 
como veremos mais adiante, no pós-pande-
mia, será necessária uma adaptação dos ní-
veis de receita e da estrutura tributária para 
que as nações possam se recuperar plena-
mente, o que corrobora com sugestões de 
desoneração tributária e de incentivo à eco-
nomia contidas no projeto de 10 propostas tri-
butárias emergenciais para o enfrentamento 

da crise provocada pela Covid-19, encampa-
do por entidades como a Unafisco Nacional 
(mais informações na pág. 14).

O relatório Política Tributária e Fiscal em 
Resposta à Crise do Coronavírus, produzido 
pela OCDE  e divulgado no dia 15 de abril, 
traz uma análise das medidas nessa área 
adotadas por países que integram a entida-
de e compõem o G20. O documento consi-
dera que as respostas das políticas tributária 
e fiscal dessas nações desempenham um im-
portante papel na limitação das dificuldades 
causadas pelas medidas de contenção da 
doença, protegendo empregos e buscando 
a recuperação econômica no cenário de 
pandemia global.

Por terem ocorrido após a realização do 
levantamento da OCDE, e, assim, ficando de 
fora do escopo do estudo, outras medidas 
surgidas em maio também têm dimensões 
significativas para impactar o cenário econô-
mico. No dia 27, a União Europeia anunciou 
um pacote no valor de 750 bilhões de euros 
(R$ 4,5 trilhões) para amenizar a crise nos 27 
países do bloco, montante que se soma a 
outros 540 bilhões de euros (R$ 3,2 trilhões) já 
aprovados em abril pela Comissão Europeia. 

Recessão Mundial 
bate à porta. Como os 
sistemas tributários 
mundiais têm reagido?

COVID-19

Relatório da OCDE mostra que governos mundiais adotaram 
medidas como adiar o pagamento de tributos para mitigar 
efeitos da pandemia na economia
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Pelos lados da América do Sul, a Câmara dos 
Deputados do Chile aprovou um projeto que 
abre a possibilidade de que grandes fortu-
nas sejam taxadas para financiar uma renda 
mínima de emergência durante a pandemia 
do novo coronavírus (mais detalhes nesta no-
tícia, abaixo).

Voltando ao relatório, a entidade indica 
que há um forte foco no adiamento no pa-
gamento de impostos. Segundo o documen-
to, três quartos dos países da OCDE e do G20 
adotaram algum tipo de diferimento do pa-
gamento de tributos. Em relação ao Brasil, o 
estudo computou medidas adotadas pelo 
governo, como a prorrogação do pagamen-
to de algumas tributações federais (o Simples 
Nacional, por exemplo) e a ampliação do 
prazo para a entrega da declaração do im-
posto sobre a renda.

De modo geral, aponta o estudo da OCDE, 
as medidas introduzidas para apoiar empre-
sas têm sido bastante semelhantes entre os 
países — mais do que aquelas que afetam 
os indivíduos. Por exemplo, em 28% dessas 
nações, foi permitido que pessoas jurídicas 
tivessem mais tempo para apresentar suas 
declarações de impostos.

Entre as outras ações dos governos, estão 
o fornecimento de restituições fiscais mais 
rápidas e provisões para compensação de 
perdas mais generosas, além de isenções fis-
cais, incluindo contribuições de previdência 
social, folha de pagamento ou imposto pre-
dial. O relatório cita o Chile como exemplo 
de país com medidas de adiamento do pa-
gamento de impostos direcionado a famílias 
de baixa renda ou propriedades abaixo de 
um determinado valor.

A análise da OCDE salienta que há gran-
des variações no tamanho dos pacotes fis-
cais adotados nos países estudados, mas 
destaca que Alemanha, Reino Unido e Es-
tados Unidos são exemplos na adoção de 
medidas particularmente significativas, com, 
consequentemente, elevada repercussão no 
saldo orçamentário. O pacote de emergên-
cia dos EUA prevê até cerca de US$ 4 trilhões 
(R$ 21 trilhões) em liquidez para apoiar a eco-
nomia. O Reino Unido vai adotar medidas de 
estímulo fiscal no total de 30 bilhões de libras 

(R$ 194 bilhões). Já a Alemanha anunciou um 
plano de investimento público de 12,4 bilhões 
de euros (R$ 72 bilhões) nos próximos quatro 
anos.

Ainda segundo o relatório, algumas medi-
das envolvem perdas permanentes, mesmo 
que apenas por um ano, enquanto o impac-
to de outras deve ser temporário, já que se 
espera o pagamento dessas taxas para mais 
tarde.

O caso do Chile incrementa discussão so-
bre taxação de grandes fortunas no Brasil. A 
decisão da Câmara chilena teve 85 votos a 
favor, 19 contra e 40 abstenções. Com a pro-
posta aprovada, o presidente Sebastián Piñe-
ra fica obrigado a apresentar um projeto de 
lei que crie um Imposto aos Super Ricos de 
2,5% para financiar uma Renda Familiar de 
Emergência. O caso do Chile demonstra ser 
totalmente plausível que grandes fortunas 
possam ser taxadas e incrementa a discussão 
também no Brasil, especialmente — e que 
seja um primeiro passo — em um momento 
de crise provocada pela pandemia do novo 
coronavírus.

Como já é sabido, a posição da Unafisco 
é favorável à regulamentação do Imposto 
sobre Grandes Fortunas (IGF). E para estimu-
lar esse debate, sobretudo em um momen-
to de pandemia e seus efeitos econômicos, 
nós lançamos em março a Nota Técnica nº 
17/2020, que propõe empréstimo compulsório 
sobre grandes fortunas com vigência ainda 
em 2020 para arrecadar recursos para a atu-
ação governamental na crise da Covid-19.

O tributo proposto pela Unafisco na Nota 
Técnica tem como base de cálculo o valor 
do patrimônio líquido do indivíduo, isto é, o 
valor de bens e direitos que possui, desconta-
dos ônus e dívidas. No estudo foi considera-
do somente o patrimônio das pessoas físicas 
em virtude da ausência de dados sobre as 
pessoas jurídicas. O objetivo na instituição do 
IGF vai além da finalidade fiscal, sendo ins-
trumento de redistribuição de renda e justiça 
social.

Pagamento de dívidas pode frear investi-
mentos, alerta estudo. O relatório da OCDE 
também traz projeções de cená-
rios futuros e recomendações aos 

continua 
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países para continuar enfrentando a crise 
provocada pela pandemia da Covid-19. Na 
visão da entidade, um apoio forte e sustenta-
do precisará continuar e evoluir com a recu-
peração gradual.

A análise pondera que pagamentos de 
dívidas podem levar a um consumo e inves-
timento reduzidos. Outro ponto é que os cho-
ques de oferta também podem persistir e a 
produtividade ser reduzida onde as medidas 
de contenção e mitigação são prolongadas 
ou apenas relaxadas gradualmente e par-
cialmente. O relatório afirma ainda que nos 
casos em que a recuperação é anêmica, 
pode haver motivos para manter a política 
fiscal expansionista por um período sustenta-
do, a fim de estimular o consumo mais amplo 
das famílias e o investimento das empresas.

O estudo considera que os níveis de recei-
ta e a estrutura tributária podem precisar ser 
adaptados após a pandemia. O texto acen-
tua a probabilidade de que as receitas tri-
butárias sejam significativamente reduzidas 
por vários anos devido aos efeitos diretos da 
crise. Para a OCDE, a política tributária pode 
contribuir para cobrir os custos da crise e as 
respostas políticas a ela.

O relatório considera ainda que a nature-
za sem precedentes da crise está provocan-
do uma reflexão sobre se algumas novas me-
didas tributárias podem ser contempladas e 
outras mais tradicionais reconsideradas, situ-
ação em que se pode incluir reflexões sobre 
como apoiar a progressividade do sistema 
tributário geral.

Unafisco solicita acesso 
a dados globais das 
DIRPF dos 200 mais ricos

REVISTA FORBES

Mostrando não haver obstáculo no sigilo fiscal, 
entidade quer informações globais sobre os bilionários 
como justificativa para mudanças legislativas

A Unafisco Nacional enviou, em 8/5, ofí-
cio ao Auditor Fiscal José Barroso Tos-
tes Neto, secretário especial da Re-

ceita Federal do Brasil, solicitando acesso aos 
relatórios com a soma global das Declarações 
do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas 
dos 200 contribuintes mais ricos do País — pre-
sentes na lista da 71ª edição da Revista Forbes, 

publicada em setembro de 2019. 
O Brasil está na 7ª posição no ranking dos 

países que mais ganharam bilionários nos úl-
timos dez anos. Enquanto isso, o número de 
pessoas em situação de miséria bateu o recor-
de no País em 2019. E a crise provocada pela 
pandemia do novo coronavírus irá aprofundar 
ainda mais essa desigualdade. Em vista da 
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urgência deste cenário, o conhecimento de 
informações mais detalhadas corrobora no 
debate público e na elaboração de propos-
tas concretas frente a necessidade de recursos 
públicos.

A Receita Federal já divulga o relatório 
Grandes Números das DIRPF, em que consta 
o somatório de todos os contribuintes. Mas, 
ali não é possível saber qual o valor corres-
pondente à contribuição dos bilionários, 
aponta o presidente da Unafisco Nacional, 
Auditor Fiscal Mauro Silva. “Não há obstáculo 
no sigilo fiscal neste nosso pedido. Queremos 
saber alguns dados globais que representam 
a soma das informações desse grupo”, diz. 
Dentre os dados solicitados pela entidade es-
tão as somas do patrimônio, da renda tribu-
tável declarada, da renda isenta declarada 
e do imposto sobre a renda.

Regressividade. "Apesar da aplicação de 
uma tabela teoricamente progressiva no im-
posto sobre a renda, o sistema tributário bra-
sileiro apresenta alta regressividade. Isso se dá 
por diversos motivos, como a baixa incidência 
de tributação sobre a renda e patrimônio e a 
alta incidência no consumo de bens e servi-
ços. Além disso, as rendas de capital, como di-
videndos distribuídos por pessoa jurídica, são 
pouco tributadas ou não são tributadas", ex-
plica Silva.

A mídia com frequência divulga informa-
ções a respeito da carga tributária menor que 
os mais ricos possuem frente aos mais pobres. 
E a falta de posicionamento da administra-
ção tributária a respeito dessa disparidade 
sabota a moral dos contribuintes, diminuindo 
a disposição de cumprimento voluntário do 
dever fundamental de pagar tributos. "Esta é 
a missão da Receita Federal, trabalhar e zelar 

pela justiça fiscal. Ao termos acesso aos dados 
globais das DIRPF dos bilionários do País pode-
remos elaborar uma proposta de tributação 
adequada que atenda a justiça fiscal, um sis-
tema tributário eficiente e simples, e contribua 
para o auxílio na crise", reforça.

Prioridade. Para o presidente da Unafisco, 
o momento atual, em que se buscam alter-
nativas para alívio da crise econômica, torna 
o debate sobre a contribuição dos mais ricos 
do País ainda mais importante. Principalmen-
te somado às constantes falas do ministro da 
Economia, Paulo Guedes, solicitando a con-
tribuição dos servidores públicos por meio do 
congelamento de seus salários.

Foi aprovada no Senado a decisão de que 
o funcionalismo não tenha seus salários au-
mentados até dezembro de 2021 — com di-
versas categorias declaradas como exceções, 
como os servidores da área da saúde, bom-
beiros, guardas municipais, professores, traba-
lhadores de limpeza urbana e integrantes das 
Forças Armadas. Enquanto algumas estão, de 
fato, na linha de frente na atuação contra o 
coronavírus, outras parecem ser apenas privi-
legiadas.

Apesar do congelamento, a ideia de redu-
ção de salários dos servidores não foi afasta-
da, como a fala do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, no canal de notícias CNN em 
8/5/2020, deixou claro. 

 “A reflexão que temos que fazer aqui é se 
os servidores públicos precisam ser os primeiros 
da fila a contribuir. Onde está a contribuição 
das grandes fortunas, dos bilionários, dos ban-
cos? Com esses dados em mãos, poderemos 
partir para uma discussão concre-
ta, fundamentada, justa e sem fake 
news”, diz Silva.
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IGF não deve ser 
apenas uma medida 
emergencial de 
arrecadação de recursos

EMENDAS AO PLP 183/2019

B uscando contribuir para as discussões no âm-
bito do Congresso Nacional, a Unafisco Na-
cional apresentou ofício ao senador Major 

Olímpio (PSL/SP), em 2/4. O documento traz sugestões 
de emendas para alguns pontos controversos do Pro-
jeto de Lei Complementar nº 183, de 2019, que tem 
como objeto regulamentar o Imposto sobre Grandes 
Fortunas (IGF). Ciente da importância do tema, ain-
da mais no momento atual em que se buscam recur-
sos econômicos para o combate à pandemia da Co-
vid-19, a entidade apresentou recentemente a Nota 
Técnica nº 17/2020.

"O Imposto sobre Grandes Fortunas tem previsão 
constitucional — desde a promulgação da Carta 
Constitucional, em 1988 — e aguarda a edição da 
lei complementar que nunca foi feita até hoje. De-
vemos aproveitar o momento para aprovarmos um 
tributo que faça sentido e não apenas como medida 
emergencial de arrecadação de recursos. É uma tri-
butação que tem como finalidade primordial a jus-
tiça fiscal", explica o presidente da Unafisco, Auditor 
Fiscal Mauro Silva.

Silva aponta que justamente pelo fato de se tratar 
de uma necessidade do sistema tributário nacional, 
um dos primeiros ajustes é a retirada do prazo de vi-
gência do tributo. "A lei complementar deve ser edi-
tada para regulamentação do IGF", reforça.

Emendas. O PLP 183/2019 não apresenta nenhuma 
estimativa arrecadatória — ao contrário do estudo 
elaborado pela Unafisco, que constatou que a arre-
cadação ideal do IGF no Brasil seria de R$ 58,8 bilhões 
ao ano (levando em consideração o Índice de Gini 
do Brasil e dos países da OCDE). "Se fizermos o cálculo 
com base nos dados dos Grandes Números das De-
clarações de Imposto sobre a Renda da Pessoa Físi-

ca, sem exclusões, chegaríamos a um 
valor do potencial arrecadatório má-
ximo do PLP 183/2019 de R$ 5,5 bilhões 
— muito aquém do que os superricos 
podem contribuir. Isso por conta do 
alto limite de isenção do projeto — R$ 
22,848 milhões — e da alíquota máxi-
ma de 1%", aponta Silva.

O limite de isenção nos países que 
adotam o IGF é muito abaixo dos R$ 22 
milhões apontado no PLP. Os cálculos 
elaborados pela Unafisco propõem um 
limite de isenção de R$ 4,67 milhões — 
com alíquota única do IGF em 4,8%.

Entre os outros pontos destacados 
estão também a solicitação para se 
seguir com a base de dados sobre 
valor de patrimônio já utilizadas pela 
Receita Federal — inclusive, para que 
o patrimônio considerado seja aque-
la declaração à RFB. Além disso, se 
ressalta a importância de não haver 
exclusões na base de cálculo do im-
posto e deduções de impostos sobre 
propriedade. Os contribuintes do IGF, 
nos moldes propostos pela Unafisco, 
são cerca de 30 mil brasileiros (0,015% 
da população) detentores de 16,6% 
do total de bens e direitos declarados 
no IRPF. "O IGF deve ser um ônus adi-
cional não compensável com outros 
tributos. A discussão é exatamente 
sobre a necessidade dos superricos 
contribuírem mais com as políticas 
públicas", ressalta.
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A Unafisco Nacional contratou o re-
nomado jurista, professor Celso 
Antonio Bandeira de Mello, para 

elaboração de parecer jurídico acerca da 
inconstitucionalidade decorrente da supres-
são do pagamento do adicional por tempo 
de serviço (anuênio), desde a edição da MP 
nº 440/2008 — convertida na Lei 11.890/2008, 
em desfavor daqueles que adquiriram o di-
reito a percepção dos anuênios até 8/3/1999, 
nos termos do artigo 67 da Lei 8.112/90.

O professor Celso Antonio Bandeira de 
Mello é um jurista extremamente renoma-
do, com foco de atuação especialmente na 
área do Direito Ad-
ministrativo, sendo 
citado em inúme-
ros julgados pelo 
Supremo Tribunal 
Federal. Adqui-
riu, dentre ou-
tros, o título de 

livre docente pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC/SP). 

O presidente e o diretor de Assuntos Jurí-
dicos da Unafisco Nacional estiveram reuni-
dos com o professor Celso Antonio Bandeira 
de Mello em seu escritório, no dia 6/3/2020, e 
expuseram a situação fática e as alterações 
legislativas que ocorreram no curso do tem-
po na carreira, mais especificamente o tema 
que a entidade gostaria de ter um parecer, 
qual seja, a supressão do pagamento dos 
anuênios a partir de julho/2008.

Destacamos que o professor Celso Antonio 
Bandeira de Mello foi extremamente recepti-
vo na reunião, e indicou que, embora tives-
se que estudar mais a fundo o tema, numa 
análise preliminar, vislumbrava a violação do 
direito adquirido.

Após avaliar mais detalhadamente o caso, 
o professor Celso Antonio Bandeira de 

Mello concordou em formular um 
parecer sobre o tema para 

Unafisco contrata 
professor Celso 
Antonio Bandeira de 
Mello para elaboração 
de parecer

ANUÊNIOS

continua 
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a Unafisco Nacional, o qual, até o fechamen-
to deste boletim, estava em fase de elabora-
ção. O parecer será de extrema importância 
para o êxito das ações propostas pela enti-
dade versando sobre o assunto em questão.

Os anuênios tinham previsão legal no ar-
tigo 67 da Lei 8.112/90, o qual estabelecia o 
direito à aquisição do adicional por tempo 
de serviço (anuênios) à razão de 1% (um por 
cento) por ano de serviço público efetivo, in-
cidente sobre o vencimento.

A Medida Provisória 2.225-45, de 4 de se-
tembro de 2001, revogou o artigo 67 da Lei 
8.112/90, e determinou o respeito às situações 
constituídas até 8/3/1999, respeitando o direi-
to adquirido.

Assim, os Auditores Fiscais da Receita Fe-
deral do Brasil que tinham adquirido o direito 
a percepção dos anuênios até 8/3/1999, con-
tinuaram a perceber mensalmente o respec-
tivo direito remuneratório, mesmo após a re-
vogação do artigo 67 da Lei 8.112/90.

A Medida Provisória 440, de 29 de agosto 
de 2008, convertida na Lei 11.890/2008, alte-
rou a forma remuneratória dos Auditores Fis-
cais da Receita Federal do Brasil, de modo 
que estes deixaram de perceber vencimento 
básico acrescido de adicionais e gratifica-
ções e passaram a perceber exclusivamente 
uma parcela única denominada subsídio.

O artigo 2-C, V, da referida alteração legis-
lativa estabeleceu que não seriam mais devi-
dos quaisquer valores incorporados à remu-
neração a título de adicional por tempo de 
serviço, não respeitando o direito adquirido. 
Em dezembro/2016 foi editada a Medida Pro-
visória 765/16, convertida na Lei 13.464/2017, a 
qual alterou novamente a forma remunerató-
ria dos Auditores Fiscais da Receita Federal do 
Brasil, de modo que foi extinto o pagamento 
da remuneração por meio de parcela única 
— subsídio — e estes voltaram a perceber sua 
remuneração, por meio de vencimento bási-

co e demais parcelas previstas em lei. 
O inciso XIII do parágrafo primeiro do ar-

tigo 27 da Lei 13.464/2017 estabeleceu que 
não seriam devidos aos Auditores Fiscais da 
Receita Federal do Brasil o restabelecimento 
do pagamento dos anuênios adquiridos até 
8/3/1999.

Assim, desde julho/2008 aqueles que ti-
nham adquirido o direito a percepção dos 
anuênios não estão percebendo o respectivo 
pagamento.

Destacamos que no cabeçalho dos atuais 
contracheques consta o percentual de anu-
ênios que cada associado possui e que não 
está sendo pago.  

Por fim, esclarecemos que a entidade tem 
em curso 2 (duas) ações judiciais. A primeira 
específica para o pagamento dos anuênios 
suprimidos durante o período de pagamen-
to remuneratório sob a forma de subsídio (MP 
nº 440/2008 —convertida da Lei 11.890/2008).  
Referida demanda aguarda o julgamento 
dos embargos de declaração pela entidade, 
em face da decisão do acórdão prolatado 
pelo TRF3 desfavorável ao recurso de apela-
ção da entidade. 

E outra ação, objetivando o pagamento 
do referido direito a partir da edição da MP 
765/2016 — convertida na Lei 13.464/2017, que 
alterou novamente a forma remuneratória 
da categoria. Referida demanda está aguar-
dando o julgamento, pelo TRF1, do recurso de 
apelação interposto pela Unafisco Nacional.

Logo que concluído o parecer, os advoga-
dos irão juntar nos autos e trabalhar o con-
vencimento de magistrados, desembargado-
res e ministros nas respectivas ações.

As ações beneficiam aqueles associados 
na data do respectivo protocolo na justiça. 
Para que todos que se associaram após esse 
evento sejam beneficiados, outras ações se-
rão protocolizadas, conforme oportunamen-
te forneceremos mais informações.



29

Jurídico

- Junho–Julho de 2020

Com parecer do ex-
ministro do STJ Gilson 
Dipp, Unafisco contribui 
para segurança jurídica 
na questão do Benefício 
Especial

VITÓRIA

Foi uma sequência de ações bem-sucedidas, 
orquestradas pela Unafisco Nacional, que 
muito contribuíram para que a migração do 

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para 
o Regime de Previdência Complementar (RPC), de 
nossos associados, tivesse mais segurança jurídica. 
Em 27/5, no Diário Oficial da União, foi publicado 
um despacho do presidente da República que nor-
matizou um entendimento jurídico da Unafisco a 
respeito do benefício especial: este é de natureza 
compensatória e não previdenciária, uma tese ini-
ciada pela entidade e que, felizmente, ganhou a 
devida ressonância nacional.

Para tanto, a Unafisco Nacional buscou o pare-
cer do renomado jurista e ex-ministro do Superior 
Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, em novembro de 
2017. Segundo o renomado jurista, que apresentou 
seu parecer com considerações alicerçadas, inclu-
sive, em entendimentos do Supremo Tribunal Federal 
(STF) sobre várias questões a respeito do tema “(...). o 
benefício especial corresponde a uma modalida-
de de compensação pelas contribuições realiza-
das ao regime próprio, de modo a permitir a transi-

ção de um regime para o outro sem 
decréscimos significativos na renda 
do servidor (...). os optantes pelo re-
gime de previdência complemen-
tar não se submeterão mais às mes-
mas regras do regime próprio, não 
há que se falar em incidência de 
contribuição previdenciária sobre 
o benefício especial previsto na Lei 
12.618/2012 (...).”

O parecer do jurista Gilson Dipp 
foi tão bem fundamentado, um tra-
balho belíssimo feito a pedido da 
Unafisco, que teve diversos pontos 
incorporados no parecer da Ge-
rência Jurídica da Funpresp-Exe, de 
maio de 2018, para argumentar so-
bre o tema do benefício especial. 
Posteriormente, o documento foi 
enviado para análise da Advoca-
cia-Geral da União (AGU). Ou seja, 
quando a estratégia é acertada, ela 
pode atingir grandes pro-

continua 
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aos associados que ainda não fizeram a opção de 
adesão ao Regime de Previdência Complementar 
(RPC) “fazer constar expressamente o valor prévio 
do Benefício Especial." Na ocasião, Paulo Marques 
confirmou o recebimento do ofício enviado pela 
entidade em setembro daquele ano, com cópia da 
decisão judicial e rol de associados beneficiários, 
mas informou que não teria dado cumprimento à 
decisão por não ter recebido o parecer de força 
executória da Advocacia-Geral da União. Esclare-
cemos que essa ação judicial beneficia quem era 
associado à entidade no momento da propositura 
da ação (18/5/2018).

Receita Federal. Em Nota Técnica com as últimas 
informações sobre as providências adotadas pela 
Receita para o cumprimento da liminar obtida pela 
Unafisco Nacional, relativa ao benefício especial, 
a Administração ressalta que “para dar a seguran-
ça ao efetivo cumprimento do Acórdão, faz-se ne-
cessário que o Órgão Central do SIPEC promova a 
implementação no Sistema Integrado de Adminis-
tração de Pessoal (Siape), de programa/aplicativos 
para que possibilite o servidor ter a expectativa de 
verificar o valor do benefício na época da migra-
ção de regime.”

Assim, a Administração solicitou o encaminha-
mento do processo ao Departamento de Sistemas 
de Informações Gerenciais (Desin/SGP), para que, 
no uso de sua competência, ocorresse as alterações 
necessárias no Siape. Requereu ainda que, em se-
guida, o processo retornasse ao Departamento de 
Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas 
e Órgãos Extintos (Decipex), “para andamento ao 
efetivo cumprimento da decisão em tela.” Tal proce-
dimento, provocado pela Unafisco, foi fundamental 
para não incidir a contribuição previdenciária.

Mais recentemente (março de 2020), a Secreta-
ria de Gestão e Desempenho de Pessoal (Segep) 
responde ofício da Unafisco Nacional que solicita 
esclarecimentos técnicos sobre enquadramento 
dos servidores públicos no Regime de Previdência 
Complementar (RPC), previsto na Lei 12.618/12. O 
ofício foi analisado e recebeu resposta com pare-
ceres da Gerência Jurídica da Fundação de Previ-
dência Complementar do Poder Executivo Federal 

porções, como foi o caso, e os resul-
tados chegam.

Mas os reflexos positivos do pare-
cer do ex-ministro do STJ Gilson Dipp 
foram adiante. Durante a leitura do 
parecer da AGU sobre um documen-
to da Funpresp-Exe, foi possível cons-
tatar a influência dos argumentos do 
parecer do ex-ministro Dipp. A AGU, 
em sua análise, enfatizou que o do-
cumento da Fundação, que men-
ciona e se coaduna com o parecer 
da Unafisco, é “extremamente con-
sistente e bem fundamentado, cujas 
principais teses estão amparadas 
em ampla legislação, jurisprudência 
e doutrina.”

A Unafisco ainda consultou o ex-
tinto Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão, que atualmente 
integra a estrutura do Ministério da 
Economia, sobre aspectos da migra-
ção, que depois integraram o referido 
parecer da AGU. A entidade pediu 
ainda informações à Receita Federal 
sobre a incidência da contribuição 
previdenciária no benefício especial, 
por meio da qual reiterou-se o enten-
dimento da não incidência de con-
tribuição previdenciária sobre o be-
nefício especial, conclusão lastreada 
nos pareceres da AGU e da Gerência 
Jurídica da Funpresp-Exe, que foram 
influenciados pelo parecer do ilustre 
jurista Gilson Dipp.

É importante ressaltar que houve 
reuniões para que a posição da en-
tidade se propagasse nesse sentido. 
Em outubro de 2019, a Unafisco Na-
cional se reuniu com o Auditor Fis-
cal Paulo Faria Marques, coordena-
dor-geral de Gestão de Pessoas da 
Receita Federal (Cogep/RFB), para 
tratar do cumprimento de liminar 
obtida pela Unafisco assegurando 
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(Funpresp-Exe), da consultoria Jurídica do Mi-
nistério da Economia, e do Decor/CGU/AGU 
da Advocacia-Geral da União.

No ofício da Segep, os órgãos consultados 
compreenderam que o direito ao benefício 
especial é um ato jurídico perfeito, e que seu 
cálculo será realizado no momento da con-
cessão de aposentadoria ou instituição da 
pensão levando em consideração as condi-
ções previstas no momento exato da migra-
ção do regime previdenciário pelo servidor 
público. A Consultoria Jurídica do Ministério 
da Economia concluiu que o benefício espe-
cial é um direito assegurado aos membros e 
servidores titulares do cargo efetivo da União, 
suas autarquias e fundações, inclusive os 
membros do Poder Judiciário, do Ministério 
Público da União e do Tribunal de Contas da 
União. Para ter direito, os servidores devem 
ter ingressado no funcionalismo público até a 
data anterior ao início da vigência do regime 
de previdência complementar de que trata 
a Lei 12.618/12, e que nele permaneceram 
sem perda de vínculo efetivo e optaram pelo 
referido regime de previdência. Segundo o 
parecer, o benefício especial possui contor-
nos normativos que permitem caracterizá-lo 
como sendo benefício estatutário de natu-
reza compensatória e rege-se peças regras 
existentes no momento da opção feita de 
acordo com a Constituição Federal.

Para a obtenção de vitória retumbante 
nessa área, é preciso know-how, discernimen-
to, ter acesso aos conhecimentos jurídicos 
adequados aos fins desejados. A Unafisco 
Nacional é tradicionalmente uma entidade 
conhecida por alcançar resultados em ações 
judiciais de interesse da Classe. Mais uma vez 
valorizamos a sua presença com a gente.

A Unafisco Nacional informa os associa-
dos que foi julgada procedente a ação da 
entidade, de modo a condenar 
a União ao pagamento do adi-
cional de periculosidade a asso-
ciados na Alfândega do Aero-
porto de Viracopos/SP.

Aeroporto de
Viracopos/SP: Ação 
judicial proposta pela 
Unafisco é julgada e 
assegura o recebimento 
do direito

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

A entidade informa que os associados in-
teressados em aderir ao acordo 
na ação da licença-prêmio de-
verão enviar a documentação 
para a Unafisco Nacional com a 
máxima brevidade.

Licença-prêmio:
Unafisco faz nova
chamada para que 
beneficiários possam 
manifestar sua opção

ACORDO

A entidade deu início ao 
cumprimento de sentença para 
a execução do título judicial de-
corrente da ação coletiva de-
nominada RAV 8 vezes.

Unafisco inicia
coleta dos documentos
para protocolo da 
execução

RAV 8X
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O STF decidiu por afastar qualquer interpretação que possa ser feita no 
sentido de que os cargos de Auditor Fiscal e Analista Tributário fazem par-
te da mesma carreira.

STF julga ADI proposta pela Unafisco e decide
que Analista Tributário e Auditor Fiscal da 
Receita Federal configuram carreiras distintas

SEPARAÇÃO DAS CARREIRAS

Será interposto o recurso de agravo de instrumento face a decisão que 
indeferiu o pedido de liminar na ação da entidade que objetiva impedir a 
aplicação da majoração e progressividade da alíquota previdenciária.

Majoração da Alíquota Previdenciária: 
Unafisco interporá recurso

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
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Quando o tema é fiscalizar importações e 
exportações que passam pelo maior aeropor-
to do País, o Aeroporto Internacional de São 
Paulo/Guarulhos, nada é simples nem fácil. 
Tudo é imenso e desafiador sempre. Imagine 
agora em plena pandemia do coronavírus. 
Quem sabe exatamente o que isso significa é 
o Auditor Fiscal André Luiz Gonçalves Martins, 
delegado da Alfândega do Aeroporto de 
São Paulo/Guarulhos, que gentilmente abriu 
espaço na agenda para compartilhar com 
a Unafisco essa experiência. Confira abaixo 
a entrevista.

UNAFISCO NACIONA. Em linhas gerais, o senhor po-
deria falar sobre o que principalmente mu-
dou na rotina do maior aeroporto do País, 
com o advento da pandemia?

Auditor Fiscal André Luiz Gonçalves Martins delegado 
Alfândega Aeroporto Guarulhos. Com a orientação 
das autoridades de Saúde para o isolamen-
to domiciliar, a Alfândega estimulou o home 
office, hoje na casa dos 60%, e manteve no 
trabalho presencial basicamente os planto-
nistas da bagagem, carga e vigilância e os 
colegas que trabalham com vistoria física de 
carga e lacração do Trânsito Aduaneiro. A 
maioria dos atendimentos está sendo realiza-
da via telefone ou e-mail.

UN. As cargas relacionadas ao enfren-
tamento da Covid-19 recebem maior 
celeridade no desembaraço aduanei-
ro. Em que consiste essa atuação dife-
renciada? O trabalho ocorre também 
nos fins de semana?

Auditor Fiscal André Martins. Toda carga de 
combate ao Covid-19 tem prioridade 
absoluta no Plantão de Cargas. Há um 
protocolo de registro Antecipado da 
DI [Declaração de Importação] para 
o despacho de importação e também 
uma mobilização da fiscalização para 
o caso de Trânsito Aduaneiro, ambos 
funcionando 24h por dia, 7 dias na se-
mana.

UN. O senhor poderia dar exemplos 
de liberação rápida de mercadorias 

voltadas para proteção contra o coronaví-
rus? Qual a quantidade delas e em quanto 
tempo foram liberadas?

Auditor Fiscal André Martins. Para se ter uma ideia 
da mobilização da ALF/GRU em torno do 
combate à Covid-19, a primeira importação 
do Ministério da Saúde de 500.000 kits para 
testes rápidos da Covid-19, ocorrida em 30/3, 
teve seu desembaraço ocorrido em tempo 
recorde. Em apenas 68 minutos, a Alfândega 
acompanhou o desembarque da carga, sua 
armazenagem, a análise e o desembaraço 
da Declaração de Importação. Apenas nes-
se final de semana da Páscoa a Alfândega 
fiscalizou e liberou mais de cem toneladas de 
produtos voltados ao combate da Covid-19.

UN. As equipes sempre identificam facilmen-
te que uma determinada mercadoria recém- 
chegada é destinada ao combate do coro-
navírus? Ou às vezes a mercadoria está meio 
“camuflada”? Ou seja, nesse sentido, quais os 
principais desafios encontrados no cotidiano?

Auditor Fiscal André Martins. Os importadores e 
seus representantes são orientados a indicar 
as Declarações de Importação com cargas 
voltadas ao coronavírus para receberem o 
tratamento prioritário. A opção pelo Registro 
Antecipado está propiciando que a Alfânde-

Em um fim de semana, Alfândega do Aeroporto de 
Guarulhos fiscalizou e liberou mais de cem toneladas de 
produtos voltados ao combate da Covid-19, diz Auditor 
André Martins, delegado da Receita

SÃO PAULO
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ga faça a análise documental da importa-
ção antes da chegada da carga, o que favo-
rece a confirmação do conteúdo da carga. 
No entanto, as equipes de gerenciamento de 
risco e vigilância estão atentas para eventu-
ais falsas declarações de conteúdo.

UN. Normalmente, esses materiais vêm de 
quais países? Há materiais que necessitam 
de cuidado especial?

Auditor Fiscal André Martins. Majoritariamente os 
equipamentos de EPI estão vindo da China. 
Mas há também insumos para a indústria far-
macêutica vindos da Índia. Alguns medica-
mentos e insumos para a indústria farmacêu-
tica necessitam de condições especiais de 
armazenamento, principalmente em relação 
à temperatura, mas o aeroporto tem a estru-
tura adequada.

UN. Em algum momento houve trabalho 
conjunto com Ministério da Saúde ou com 
um Estado ou município? Como foi a atua-
ção da Alfândega nesses casos?

Auditor Fiscal André Martins. A Alfândega tem tra-
balho em conjunto com o Ministério da Saú-
de e também com as secretarias Estaduais e 
municipais de Saúde e empresas em geral, 
no intuito de agilizar os procedimentos alfan-
degários de importação dos produtos. A in-
formação antecipada é a melhor ferramenta 
e chave para o sucesso da ALF/GRU.

UN. É possível estimar quais foram os prin-
cipais materiais contra a Covid-19, que pas-
saram recentemente pela Alfândega, bem 
como a quantidade aproximada de cada 
um deles? Nesse sentido, como o senhor ava-
lia o trabalho realizado pela Receita?

Auditor Fiscal André Martins. Os principais produ-
tos são EPI (Equipamentos de Proteção Indi-
vidual) e insumos da indústria farmacêutica. 
Não temos estatística detalhada, mas ultra-
passamos a casa de 130 toneladas de pro-
dutos ligados ao combate da Covid-19 nos 
últimos 15 dias.

UN. A Receita Federal criou recentemente o 
Centro Operacional Aduaneiro de Gestão da 
Crise gerada pela pandemia da doença do 
Coronavírus 2019 (Cogec-Covid-19). Qual a 
importância desse Centro Operacional para 
as ações da Alfândega de Guarulhos?

Auditor Fiscal André Martins. A importância está 

principalmente na troca de informações an-
tecipadas e na articulação entre as diferen-
tes Unidades da RFB.

UN. O senhor é delegado da Alfândega da 
Receita Federal do Brasil no Aeroporto Inter-
nacional de São Paulo/Guarulhos há quanto 
tempo? É possível afirmar que essa expertise, 
tanto do senhor quanto das equipes, tem sido 
fundamental para a obtenção dos excelen-
tes resultados no que tange ao atendimento 
do interesse público no combate ao corona-
vírus? Pode dar exemplo de como a experi-
ência faz a diferença?

Auditor Fiscal André Martins. O grupo atual está 
trabalhando desde 2015, quando assumi o 
gabinete da Alfândega de Guarulhos. Dia-
riamente a Alfândega de Guarulhos é de-
safiada às mais variadas necessidades dos 
intervenientes no Comércio Exterior. Tenho 
certeza que essa experiência acumulada nos 
últimos anos foi fundamental para darmos as 
respostas necessárias a esse grande desafio.

UN. Como está o fluxo de passageiros no 
aeroporto? Houve alguma mudança de tra-
tamento na entrada e saída de passageiros 
com relação às bagagens? Está havendo al-
gum controle sanitário adicional em virtude 
do coronavírus?

Auditor Fiscal André Martins. Há muitos anos que 
as bagagens são manipuladas com luvas 
descartáveis. Com o advento da Covid-19 foi 
acrescentada a máscara descartável para 
o atendimento dos viajantes. O uso de aven-
tal e óculos é utilizado para abordagem de 
aeronaves ou viajantes suspeitos de conta-
minação. Nesse momento, o movimento dos 
viajantes foi reduzido em 90%. O controle sa-
nitário dos viajantes está a cargo da Anvisa.

UN. Os demais trabalhos dos Auditores Fis-
cais estão sendo desenvolvidos normalmen-
te, como por exemplo o combate ao tráfico 
internacional de drogas e de produtos con-
trabandeados e contrafeitos?

Auditor Fiscal André Martins. Nenhum trabalho na 
Alfândega foi descontinuado. Tanto o aten-
dimento aos usuários, como a fiscalização 
de passageiros e cargas, como também o 
combate ao tráfico internacional de drogas 
e outros contrabandos ou descaminhos con-
tinuam ativos.
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A procura pelo auxílio emergencial ofereci-
do pelo governo federal ocasionou uma cor-
rida da população pela regularização do Ca-
dastro de Pessoa Física (CPF). É possível realizar 
todos os procedimentos via internet, no ende-
reço www.receita.economia.gov.br/interface/
lista-de-servicos/cadastros/cpf.

Para dar conta da grande demanda, a Su-
perintendência da Receita Federal convocou 
colaboradores, mas um grupo muito maior se 
apresentou e trabalhou voluntariamente du-
rante todo o feriado da Semana Santa. Cer-
ca de 1.200 servidores se empenharam na re-
gularização de mais de 90 mil CPFs em todo 
o Brasil — 20 mil deles somente no Estado de 
São Paulo. Também foram finalizados todos 
os processos de regularização de CPFs irregu-
lares por pendências com a Justiça Eleitoral.

"Nós, Auditores Fiscais, estamos nos em-
penhando em todas as frentes de atuação 
para auxiliarmos ao máximo a população 
neste momento. Seja na regularização dos 

CPFs para o auxílio tão 
necessário às famílias 
ou nas aduanas para 
o rápido desembara-
ço de insumos médi-
co-hospitalares, como 
máscaras e testes. 
Além disso, temos nos 
debruçado em solu-
ções tributárias para 
a saída da crise", enu-
mera o presidente da 
Unafisco Nacional, Au-
ditor Fiscal Mauro Silva.

Propostas. A Unafis-
co entregou dois ofí-

cios ao governo: um deles com sinalizações 
de emendas sobre o projeto de lei que regu-
lamenta o Imposto sobre Grandes Fortunas 
(com potencial de arrecadação em R$ 40 
bilhões), e outro com sugestões de medidas 
extraordinárias em razão do estado de cala-
midade pública. 

Também foi elaborado um documento em 
conjunto com outras entidades representa-
tivas do Fisco com dez propostas tributárias 
para o enfrentamento da crise — se atendi-
das, as medidas têm potencial de arrecadar 
até R$ 267 bilhões em 12 meses (mais informa-
ções na pág. 14). "Essas ações mostram a es-
sencialidade dos Auditores Fiscais e de todos 
os servidores à população, principalmente 
neste momento de crise. A atuação da Recei-
ta Federal, mesmo no período de quarentena 
ou isolamento social, está demonstrando o 
equívoco dos que defendiam o enfraqueci-
mento do órgão e do serviço público em ge-
ral", aponta Silva.

EM AÇÃO SOLIDÁRIA, RECEITA FEDERAL 
REGULARIZA MAIS DE 90 MIL CADASTROS

CPF
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UNAFISCO EM DEFESA
DA RECEITA E DA CLASSE

O Correio Braziliense repercutiu, em 4/5, o 
ingresso da Unafisco e outras entidades com 
ação civil pública por danos morais coletivos 
contra o ministro da Econo-
mia. O jornal ressaltou que 
os motivos são “as decla-
rações adotadas contra os 
servidores públicos e, mais recentemente, 
contra os servidores do Fisco brasileiro.” De 

acordo com a notícia, os fiscais “pedem a 
condenação pessoal do ministro, de forma 
solidária, ao pagamento de indenização por 

danos morais, de R$ 200 mil, 
que será revertido para enti-
dades de assistência social 

que se destacam no combate à pandemia 
do novo coronavírus.” 

Entidades ingressam com ação civil pública contra ministro Paulo Guedes

O jornal Valor Econômico deu destaque, 
em 15/4, na busca da Unafisco Nacional e 
do Sindifisco Nacional por partidos 
políticos para questionar no Supre-
mo Tribunal Federal (STF) artigo da 
Lei 13.988/2020, que alterou o voto 
de desempate no Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (Carf). Segundo a publi-
cação, o presidente da Unafisco, Auditor Fis-

cal Mauro Silva, “entrou em contato com o 
Cidadania, Partido dos Trabalhadores (PT) e 

Podemos para questionar a mu-
dança no STF.” Foi informado ainda 
que, além de ingressar com ADI, a 

entidade “pretende propor ações populares 
para as derrotas por voto de qualidade caso 
a PGFN não recorra à Justiça.”

Lei que altera desempate no Carf deve ser levada ao STF

Entre março e junho, o Estadão publicou 
respostas da Unafisco Na-
cional às dúvidas de leitores 
sobre preenchimento da de-
claração do imposto sobre a renda. Entre os 
esclarecimentos, a entidade falou se há re-

gra especial que beneficie os idosos, se pais 
podem ser dependentes dos 
filhos, se imóveis adquiridos 
na planta precisam ser de-

clarados, entre outros assuntos relacionados 
ao tema. 

Unafisco esclarece dúvidas de leitores sobre declaração do IRPF
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A Unafisco Nacional foi citada pelo O Globo, 
em 3/4, como uma das entidades signatárias 
de medidas tributárias, sugeridas ao Congres-
so, para combater a crise ocasionada pelo 
novo coronavírus. Conforme o jornal, as enti-
dades “avaliam que é possível 
aproveitar a capacidade con-
tributiva de setores que, apesar 
da crise, tendem a ter receitas 
‘mantidas ou até mesmo incre-
mentadas, cabendo-lhes maior contribuição 
em prol do conjunto da sociedade’.”

Em 24/4, a Unafisco Nacional foi menciona-
da também em artigo, divulgado no O Glo-
bo, intitulado Morte e impostos em tempos 
de Covid-19, do presidente do Sindicato dos 

Auditores Fiscais da Receita Estadual, Alexan-
dre Mello. No texto, ele diz que “recusar-se a 
usar a tributação como uma ferramenta para 
combater os efeitos dessa crise é empurrar 
essa conta toda para os mais pobres.” Afirma 

ainda que a “equação é ines-
capável, como bem explica o 
presidente da Associação Na-
cional dos Auditores Fiscais do 
Brasil (Unafisco), Mauro Silva: 

‘Tudo o que a gente gastar este ano, a gen-
te tem que pagar. E esse recurso vai ter que 
vir. Então, nós temos que começar a pensar, 
primeiro, em socorrer os casos sem renda, de-
pois, as empresas em dificuldade e, também, 
como isso vai ser pago’.”

Propostas para enfrentamento da crise da Covid-19 são destaque

No Jota, em 7/4, o presidente da Unafisco 
Nacional, Auditor Fiscal Mauro Silva, falou so-
bre as dez propostas tributárias emergenciais 
apresentadas pela entidade, junto de outras 
representativas do Fisco, para combater os 
impactos da crise fiscal provoca-
da pela Covid-19. A notícia salienta 
que os Auditores reforçam a impor-
tância de focar em setores econô-
micos que, de fato, necessitam de 
políticas fiscais específicas. Além 
disso, as entidades propõem contrapartidas às 
benesses fiscais. “As coisas têm acontecido de 
forma desorganizada, não está havendo uma 
centralização, uma coordenação nessas me-
didas. Com isso, há o risco de se editar medi-
das para setores que não tenham necessida-

de”, disse Mauro Silva.
O jornal Jota também publicou, em 3/4, no-

tícia na qual citou a Nota Técnica 17/2020 da 
Unafisco Nacional, que trata do Imposto sobre 

Grandes Fortunas. “O assunto voltou 
à baila em face de ‘nota técnica’ 
da Associação Nacional dos Audi-
tores Fiscais da Receita Federal, na 
qual a Unafisco — no contexto da 
pandemia do novo coronavírus e, 

ao mesmo tempo, da discussão da reforma tri-
butária — propôs uma emenda para que fosse 
retirado do texto constitucional a previsão de 
que o imposto sobre grandes fortunas (IGF) só 
pode ser regulamentado por lei complemen-
tar”, apontou a publicação.

Crise fiscal: Presidente da Unafisco Nacional fala sobre medidas tributárias 
emergenciais

Ainda em repercussão do pacote de dez 
medidas emergenciais no campo tributário 
para superação da crise ocasionada pela 
pandemia do novo coro-
navírus, o Jornal Opção di-
vulgou notícia, no dia 7/4, 
em que comentou sobre as 
alternativas apresentadas pela Unafisco Na-
cional, em conjunto com outras entidades. 
“As medidas propõem desoneração para os 
setores mais fortemente afetados pela crise 

e imposição tributária para os contribuintes 
e segmentos econômicos com capacidade 
contributiva, seja em razão do patrimônio 

acumulado, seja porque, a 
despeito da crise, tenham 
as atividades mantidas. O 
conjunto dessas propostas 

representa um impacto positivo na arreca-
dação estimado em R$ 234 a R$ 267 bilhões 
no período de 12 meses.”

Contribuição técnica para superação da crise econômica gerada pela pandemia

JORNAL OPÇÃO
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Artigo do presidente da Unafisco Nacional, Auditor Fiscal 
Mauro Silva, divulgado no Blog Fausto Macedo (Estadão) 
em maio de 2020.

O Brasil é aquele sujeito que está na areia 
movediça até o pescoço. Precisa pensar em 
um jeito de sair urgente dali, mas quanto mais 
se mexe, mais afunda. Basta um pouco de his-
tória e uma pesquisa básica no noticiário dos 
últimos cinco anos para nos darmos conta de 
que todas as medidas reformistas, em particu-
lar aquelas que removem pilares constitucio-
nais, mantiveram o manjado roteiro de retirar 
direitos e de sobrepesar pobres e trabalhado-
res, na medida inversa em que aliviaram o topo 
da pirâmide socioeconômica do País sem que 
as previsões, ou promessas, de melhorias para 
o povo e para a economia se cumprissem. Em 
poucas palavras, mui-
to do modelo pensado 
para o País precisa de 
ajustes, e o sistema fiscal 
não é diferente. Mas ini-
ciar a discussão da refor-
ma tributária, como vem 
sendo anunciado pelo presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia — em meio a 
uma tragédia sanitária e econômica, com per-
da de milhares de vidas e de empregos, por 
causa da Covid-19 —, cheira ao velho método 
de aproveitar a desatenção da opinião públi-
ca para passar uma boiada em assunto tão re-
levante para o País.

Não bastasse a hora inadequada, momen-
to em que todas as instituições democráticas 
do País deveriam unir esforços dentro de suas 
competências para enfrentar um inimigo co-
mum, de dimensão global, que é a pandemia, 
desengavetar agora a proposta da reforma tri-
butária não apenas passa a mensagem de in-
sensibilidade humana por parte do parlamento 
brasileiro como a de oportunismo desclassifica-

do. Discutir a reforma do sistema fiscal do País 
tem repercussões em várias frentes. Interfere na 
autonomia de estados e municípios. Afeta as 
estruturas da máquina arrecadatória e da au-
toridade tributária. Redesenha doutrinas do di-
reito tributário. Repensa formas de simplificar o 
recolhimento e a arrecadação. Estabelece alí-
quotas que, a depender das escolhas feitas, po-
dem ou não institucionalizar privilégios, podem 
ou não alterar a direção do regime tributário 
rumo à justiça fiscal com adoção do princípio 
da progressividade, olhando para a capacida-
de contributiva dos brasileiros.

A reforma tributária não é apenas uma ex-
pressão, é uma escolha que define o destino 
do País, afeta a economia, os entes federati-
vos, a empregabilidade, o custeio da máquina 
estatal, o dia a dia das pessoas. Por isso, é um 

tema que merece respei-
to e deve ser debatido 
profundamente, à luz do 
dia, de maneira transpa-
rente, com serenidade e 
senso de patriotismo.

Cabe ao presidente da Câmara dos Depu-
tados estar à altura de seu posto e deixar a dis-
cussão da proposta para um momento menos 
tóxico, num ambiente de normalidade, não 
de instabilidade e de comoção, como agora. 
Mesmo porque, sequer a equipe do ministro da 
Economia mandou sua proposta ao Congresso 
Nacional. Sob um olhar republicano, não se jus-
tifica o afogadilho.

Se a intenção é encontrar fontes para custear 
o combate a essa crise sem precedentes, Rodri-
go Maia e o ministério da Economia não preci-
sam ir muito longe. A imprensa divulgou algumas 
boas contribuições de estudiosos e autoridades 
no campo tributário que mostraram o caminho 
para o enfrentamento emergencial tributário. 
Não faz muito tempo, a Unafisco Nacional, em 

Em tempos de covid, querem 
passar uma boiada na 
reforma tributária

ARTIGO MAURO SILVA
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conjunto com outras entidades do Fisco, apre-
sentou à sociedade um pacote sóbrio e factível 
de dez medidas tributárias com o propósito de 
fazer frente ao grande desafio do Estado em 
conciliar o aumento expressivo de demandas 
da sociedade com a inevitável queda de arre-
cadação, proveniente da abrupta redução da 
atividade econômica, garantir a empregabili-
dade dos brasileiros por mais tempo e reativar a 
economia, no curto e médio prazos.

Não há muito segredo para sua implementa-
ção, além de ser socialmente justa. O conjunto 
de proposta está sentada na desoneração tribu-
tária para os segmentos mais afetados da eco-
nomia e ao incremento da arrecadação, atra-
vés de setores que, favorecidos pela crise e com 

maior capacidade contributiva, mantiveram ou 
aumentaram suas atividades. Propõe a regula-
mentação do Imposto sobre Grandes Fortunas, 
que tem previsão constitucional e já dispõe de 
robusto embasamento doutrinário sobre seus 
impactos. O que há são poderosas forças con-
trárias que querem manter privilégios e ganhos 
mesmo em tempo de calamidade pública.

É preciso que se diga que o único objetivo 
até o momento da reforma tributária, a simplifi-
cação, pode ser obtido de maneira infracons-
titucional, sem, portanto, interferir no Pacto 
Federativo e sem a necessidade de reformas 
constitucionais profundas em um cenário con-
turbado e imprevisível.

Auditor Fiscal Ramiro Dutra, um referencial ontem e hoje
EXPERIÊNCIA

Trajetória

Quem vê o senhor dirigindo perfeitamente 
ou estacionando o carro no supermercado 
nem imagina que de trás daquela máscara 
branca, usada para se proteger da Covid-19, 
está o Auditor Fiscal aposentado Ramiro Wan-
derley Dutra, que completa no dia 5 de agosto 
90 anos de idade.

 Com o automóvel, ele circula pela cidade 
onde mora, Governador Valadares/MG. “Só não 
dirijo na estrada, parei.” Mas as memórias não 
param e parecem não ter limites. Nasci e cres-
ci em Itinga/MG. “Lembro-me da primeira vez 

que votei para presidente da República. Votei 
em Getúlio Vargas.” Este voltaria ao poder pelos 
meios democráticos, mas aí são outros 500.

 No entanto, foi outro presidente do Brasil, 
Juscelino Kubitschek, que nomeou Ramiro, em 
19 de agosto de 1957, para exercer o cargo de 
escrivão da Coletoria do Quadro Permanente 
do Ministério da Fazenda lotado no Estado de 
Minas Gerais. Segundo Dutra, ele ainda teve o 
privilégio de instalar em Itinga, naquele mes-
mo ano, o que seria a Delegacia da Receita 
Federal na cidade (na época denominada 
Coletoria Federal), criada pela Lei nº 2.584, de 
1º de setembro de 1955. “Tomei posse em Belo 
Horizonte/MG, fiz estágio em Araçaí/MG e, em 
seguida, instalei a Delegacia.”

 Chegaram os anos de 1960. “Quando eu 
trabalhei na Receita, no Setor de Arrecada-
ção, fui chefe de Débitos e Processos Fiscais, 
que fazia cobrança e parcelamento de dé-
bitos [tributários] (...). Hoje modificou tudo. 
Tem tantos processos que você tem que pe-
gar uma senha para ser atendido.” Com essa 
experiência, qual seria a opinião de Ramiro 
sobre a criação exacerbada de Refis? Por-
que no fim das contas esses parcelamentos 
acabam deseducando o contribuinte e be-
neficiando quem não cumpre obrigações tri-
butárias. Ele não poderia ser mais 
direto: “um absurdo!” continua 
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A Unafisco Nacional lamenta o fale-
cimento da Auditora Fiscal Massumi 
Takeishi, aos 68 anos de idade, que 

ocorreu no dia 22/4, em São Paulo. 
Massumi entrou na Receita Federal no con-

curso de 1985 e foi uma referência da Classe 

em São Paulo. Ela participou da fundação 
da Defis na capital paulista. Exemplo de ser-
vidora, chegou a ocupar cargos de chefia no 
órgão. Lutou em várias frentes em favor das 
causas da categoria.

Atualmente, Massumi fazia parte do Conse-
lho de Gestão da Unafisco Nacional. Ela ain-
da foi diretora de Finanças e Contabilidade 
da Unafisco Nacional (2016/2019 e 2013/2016); 
primeira secretária da Unafisco Associação 
Nacional (2011/2013); primeira vice-presiden-
te da Unafisco Regional (1992/1994); secretá-
ria de Contabilidade e Finanças (1990/1992); 
e secretária-geral (1988/1990).

No sindicato, foi conselheira fiscal da De-
legacia Sindical de São Paulo (DS/SP) nas 
gestões de 2007/2009, 2005/2007 e 1993/1995. 
Massumi integrou também o Conselho de 
Gestão da DS/SP de 1999 a 2003.

 É curioso como uma recordação puxa a ou-
tra. “Antigamente, eu fazia curso em Belo Ho-
rizonte [de aperfeiçoamento profissional], vol-
tava e já acionava os contribuintes com renda 
superior a cem mil cruzeiros, profissionais liberais 
com renda superior a cem mil reais, por exem-
plo, pois saía uma relação [como de sonega-
dores] e a gente acionava (...). Agora, hoje, tem 
que abrir um processo para saber por que você 
está acionando, hoje está muito mais rigoroso.”

 E a Reforma Tributária, hein? Para Ramiro, o 
atual contexto do coronavírus não é o momento 
mais adequado para falar sobre Reforma Tribu-
tária (RT), embora ele ache que a reforma seja 
necessária, pois na opinião dele o Brasil possui 
muitos tributos. “Mas as coisas vão se estabilizar, 
vai acabar esse negócio de coronavírus e aí, sim, 
vamos falar disso.” Ao comentar sobre RT, Rami-
ro aproveitou para dizer que há, no Congresso, 
uma movimentação para tributar grandes fortu-
nas. “Eles falam disso há muitos anos (...). Você 
que é assalariado, já vem descontado o imposto 

no seu contracheque, você paga mais imposto 
do que um milionário que tem avião, fazenda.”

Netos. Para incentivar os netos Felipe (14 
anos), Anne (15 anos) e Bruno (18 anos) a parti-
cipar e terem nota alta no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), Ramiro fez algo inusitado: 
ele próprio se inscreveu no Enem, no modo pre-
sencial, como seus netos. “Até lá já terei feito 90 
anos.” Bruno busca pontuação porque almeja 
ingressar no curso de medicina, e os mais novos 
“vão para ganhar experiência no exame”, diz.

Atualmente, Ramiro Wanderley Dutra é di-
retor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões 
da Delegacia Sindical de Governador Valada-
res/MG do Sindifisco Nacional.

Uma vida repleta de significados e con-
quistas. De atividades em prol do Brasil. Um 
legado maravilhoso que certamente orgulha 
não somente filhos e netos, mas a todos os Au-
ditores Fiscais e sociedade brasileira. Porque 
referenciais, sejam de ontem ou de hoje, sem-
pre dignificam uma classe, um país.

Legado de luta em favor 
das causas da Classe

MEMÓRIA
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O Auditor Fiscal, compositor e músico, Cel-
so Viáfora, se interessou pela música ainda na 
adolescência no Colégio Estadual São Pau-
lo, na capital paulista. Nas aulas de música, 
ele adorava as tarefas de compor paródias 
e descobriu que a turma da escola gostava 
das suas composições. Animado, Viáfora co-
meçou a compor as primeiras melodias e le-
tras próprias. 

A música sempre esteve presente na vida 
de Viáfora antes mesmo de descobrir a pai-
xão pela arte na escola. Ele cresceu em um 
ambiente favorável ao desenvolvimento do 
gosto pela música. O pai que era um grande 
ouvinte de discos e dois tios, um de cada lado 
da família, eram músicos. Um deles era clari-
netista e o outro violinista clássico. “Aprendi 
com eles a gostar de música”, disse.

Com o tempo, o Auditor Fiscal sentiu a ne-
cessidade de aprender a tocar algum ins-
trumento para dar suporte às criações e se 
tornou violonista. A produção musical surgiu 
mais tarde na vida de Viáfora quando come-
çou a gravar discos. Há pouco mais de dez 
anos, o compositor também se tornou escri-
tor e roteirista de teatro. Uma das peças que 
escreveu e fez trilha sonora foi o espetáculo 
Por Dentro da Bagagem, que mostra as re-
gras de bagagem aos passageiros que de-

sembarcam do exterior e o papel 
da Aduana brasileira. 

Ao longo da carreira, Viáfora já 
gravou 11 discos e compôs mais de 
500 músicas, uma centena delas 
gravadas  nas vozes de outros can-
tores, como Ney Matogrosso e Fafá 
de Belém. Ele também é parceiro 
musical do cantor Ivan Lins. Juntos, 
compuseram várias músicas. 

Para Ivan Lins, se Viáfora tives-
se aparecido no final dos anos 60 
e 70, hoje, ele seria um ícone na 
música popular brasileira junto de 
Chico Buarque e Caetano Veloso. 
Mas ele surgiu na década de 80, 
um período considerado por Ivan 
Lins como o de maior devastação 
do mercado fonográfico e da mú-

sica brasileira. “Ele [Viáfora] é um grande re-
pórter do tempo dele”, afirmou.

Viáfora lamenta não ter composto músicas 
em parceria com o maestro Tom Jobim, uma 
de suas influências musicais, e o cantor Car-
tola. Ele também adoraria ter ouvido uma de 
suas canções na voz da cantora Elis Regina. 
“Adoro compor e adoro fazer shows. Quem 
sabe um dia, compor com o Chico Buarque, 
o [Gilberto] Gil. São tantos caras geniais que 
o Brasil produz”, falou. 

A paixão do Auditor pela música também 
foi passada para o filho, o cantor, compositor 
e violonista, Pedro Viáfora. Para o Auditor, que 
teve de conciliar a sua arte com trabalhos pa-
ralelos à música e privar-se em alguns momen-
tos do convívio com a família, é uma alegria 
grande ver o filho seguindo na música.

“Ver meu filho seguir meus passos é não 
apenas a alegria de vê-lo no melhor dos ca-
minhos (o caminho da Arte) como também 
uma resposta do tempo de que, apesar de 
tudo, valeu a pena ter feito tudo o que fiz”, 
enfatizou.

Participe desta seção! Se você tem al-
gum hobby especial, compartilhe com a 
gente. Envie e-mail para comunicacao@
unafisconacional.org.br.

ʻValeu a pena ter feito tudo o que fiz ,̓ diz o Auditor
e compositor Celso Viáfora

PAIXÃO PELA MÚSICA
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Recadastramento de 
aposentados e pensionistas 
será retomado em 3 de 
agosto com novas regras de 
prova de vida

COMPROVAÇÃO ANUAL

A Secretaria de Gestão e Desempe-
nho do Ministério da Economia re-
tomará em 3 de agosto o recadas-

tramento de aposentados e pensionistas da 
União com novas regras na comprovação de 
vida, de acordo com a Instrução Normativa 
45, publicada em 15/6. O recadastramento 
havia sido suspenso temporariamente, sem 
afetar os pagamentos de aposentadorias e 
pensões, devido a medidas de proteção para 
evitar o risco de contágio do coronavírus.

Com as mudanças, a comprovação de 
vida deverá ser feita anualmente, no mês de 
aniversário do beneficiário, como condição 
necessária para a continuidade do recebi-
mento da aposentadoria, pensão ou repara-
ção econômica.

A portaria exige o comparecimento do 
beneficiário em qualquer agência bancária 
na qual receba o provento e que seja iden-
tificado por um funcionário. Na hipótese de 
possuir mais de um benefício com recebi-
mento em bancos diferentes, a comprova-
ção poderá ser realizada em apenas uma 
das instituições bancárias e aproveitada em 
relação a todos os benefícios.

Sistema biométrico. A novidade é a au-
torização para que a comprovação de vida 
seja feita por meio sistema biométrico em ter-
minais eletrônicos de autoatendimento em 
bancos ou aplicativo de celular, desde que 
essas tecnologias estejam disponíveis.

Nos casos em que a representação legal 
for exercida por tutor ou curador, a compro-
vação de vida deverá ser realizada exclusi-
vamente na Unidade de Gestão de Pessoas 
do órgão de vinculação do beneficiário. O 
tutor ou curador deverá comparecer acom-
panhado do beneficiário com cópia simples 
do termo de sentença judicial que o nomeou, 
CPF, RG ou certidão de nascimento, no caso 
de menores de 18 anos.

Na hipótese de moléstia grave ou impossi-
bilidade de locomoção que exija permanên-
cia domiciliar, o beneficiário ou seu represen-
tante legal poderá solicitar agendamento de 
visita técnica à Unidade de Gestão de Pesso-
as, mas é exigida a apresentação de atesta-
do ou laudo que comprove a impossibilidade 
do comparecimento para fins de comprova-
ção de vida.
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