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EDITORIAL

Com a truculência dos atos inoportunos, a 
Portaria PGFN nº 33/2018 afetou a Cobrança 
Administrativa Especial no âmbito da Receita. 
Abruptamente, reduziram o tempo de cobran-
ça da RFB pela metade. Sinal de balbúrdia. Tal 
manobra perniciosa lembra isto: um dia, faz 
muito tempo, alguns bichos resolveram atacar 
o Leão, que já era o Rei dos Animais. Forte e 
corajoso, o Leão despertava inveja, sobretu-
do nos conspiradores da vez. Estes, porém, ti-
nham uma arma secreta: a participação dos 
homens. Decidiram que, no lugar do Leão, 
colocariam o macaco. E assim foi. Armas der-
rubaram o Leão. E deixaram o novo Rei dos 
Animais fazendo macaquices. Então entraram 
em cena os verdadeiros interessados no imbró-
glio: as hienas. Elas é que haviam engendra-
do tudo nos bastidores. Devoraram o macaco, 
que era apenas um inocente útil. E devoraram 
também os bichos invejosos, que dependiam 
do Leão muito mais do que podiam imaginar.

Da mesma forma, a Receita Federal sofreu 
um ataque planejado. Ou alguém acha que 
bombas se lançam ao acaso? Nada justifica 
tamanha agressão. Tanto que a portaria da 
PGFN versa sobre cobrança especial sem ne-
nhuma necessidade, porque a Portaria RFB 
1265/2015 já disciplina a questão.

Olho vivo ainda sobre determinados artigos 
que foram acrescentados no que chamam 
de novo modelo de cobrança da Dívida Ati-
va da União, vindo pela Lei 13.606/18. Pegue-
mos o artigo 20-D, que foi incluído no texto da 
lei sem que o “trabalho silencioso” da cúpula 
da Receita Federal identificasse o movimento, 
vetado pelo Poder Executivo, mas que teve o 

veto derrubado 
pelo Congresso 
Nacional. Repare 
no conteúdo. O 
artigo dá pode-
res à PGFN para 
a responsabiliza-
ção de terceiros, 
sócios, adminis-
tradores, pesso-
as relacionadas 
e demais respon-
sáveis, o que, nos 
termos do CTN, é 
inerente à constitui-
ção do crédito tribu-
tário, atribuição dos 
Auditores Fiscais da 
Receita Federal do 
Brasil, em caráter pri-
vativo (ver págs. 6 a 10).

Em março passado, outro ataque, com a  Re-
ceita Federal sendo vilipendiada durante even-
to da Procuradoria, realizado na FGV/Direito em 
São Paulo, para discutir as alterações introduzidas 
pela lei supracitada. Houve uma sucessão de 
ataques contra as atribuições da Receita.

É hora de a Receita Federal reagir e atuar 
contra a forte movimentação que acontece 
debaixo de sua venerabilis juba, porque polí-
tica em nada se assemelha a jogo de damas. 
É como jogo de xadrez. Move-se uma peça 
e toda a defesa do adversário é derrubada, 
por mais intocável que se julgue. Não impor-
ta a peça. Basta um cavalo. Ela serve para 
derrubar o rei.

As manobras da PGFN
contra a Receita Federal

DIRETORIA

Painel
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O presidente Kleber Cabral participou, 
em 4/4, de ato público contra a fra-
gilização da Aduana brasileira reali-

zado no Aeroporto Internacional de São Paulo 
(Cumbica), em Guarulhos/SP, um dos maiores 
e mais movimentados do País. O evento fez 
parte da Semana do Canal Vermelho, promo-
vida pelo sindicato.

Diante de mais de cem Auditores Fiscais, 
além dos passageiros que circulavam pelo sa-
guão do aeroporto, Kleber Cabral expressou 
integral apoio à mobilização dos Auditores, 
aos comandos locais e ao Comando Nacional 
de Mobilização (CNM). A Unafisco está muito 
atenta e atuante nas questões específicas dos 
Auditores lotados nas Aduanas, como os adi-
cionais de periculosidade e noturno, e agora 
mais recentemente em relação à Portaria RFB 
310, que determinou contingentes extrema-
mente reduzidos para o plantão noturno. Em 
Cumbica, está previsto o máximo de dois Au-
ditores Fiscais para os terminais de passageiros 

internacionais, por onde passam, no período 
das 21 às 9 horas, cerca de 20 mil passagei-
ros. “Precisamos defender a Aduana brasileira, 
precisamos de unidade e de força nas nossas 
ações”, disse Kleber.

A Unafisco Nacional impetrou mandado 
de segurança contra a alteração da jornada 
especial de trabalho promovida pela Secre-
taria da Receita Federal, por meio das por-
tarias RFB 6.451/17 e 310/18, que derrubam o 
plantão 24x72 horas.

O ato público foi conduzido pelo Auditor 
Fiscal Marcus Dantas, membro do Comando 
Nacional de Mobilização e coordenador do 
comando da 8ª RF (CRM 8ª Região), com a 
presença do presidente da DEN do Sindifisco 
Nacional, Cláudio Damasceno. Além dos Au-
ditores Fiscais da própria Alfândega de Gua-
rulhos, participaram Auditores da capital e do 
interior de SP, diversos presidentes de Delega-
cias Sindicais, e também membros do CNM e 
da DEN, de outros locais do País.

EM ATO PÚBLICO, KLEBER CABRAL DEFENDE 
FORTALECIMENTO DA ADUANA BRASILEIRA

AEROPORTO DE CUMBICA/SP
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A Receita Federal tradicionalmente en-
xerga a área de fiscalização como 
sua grande vitrine. Externamente, vei-

cula, mês a mês, os dados de arrecadação do 
órgão, sem, contudo, transmitir adequadamen-
te o quanto dessa arrecadação decorre do es-
forço dos Auditores que atuam na cobrança 
administrativa.

Em 21/3, o presidente da Unafisco Nacio-
nal, Kleber Cabral, se reuniu com Auditores 
da área em Brasília, para melhor compreen-
der as dificuldades e desafios vivenciados 
por eles. De uma perspectiva macro do cré-
dito tributário, sem cobrança administrativa 
não há efetividade, sobretudo quando se tra-
ta dos maiores devedores. Um planejamento 
que envolva aumentos sucessivos de autua-
ções, ano após ano, pode revelar insucesso 
de estratégia. A sonegação e a inadimplên-
cia não serão reduzidas se não houver meios 
coercitivos efetivos que forcem os maiores 
devedores a se regularizarem com o Fisco.

Grupo Estratégico. Essas e outras reflexões 
vêm sendo discutidas no âmbito do gru-
po estratégico de cobrança administrativa, 
composto por Auditores Fiscais de diferentes 

unidades ligados a essa ativi-
dade. Mesmo sem portaria es-
pecífica, esse grupo se reúne 
com frequência, desde 2013, 
com objetivo de aprimorar a 
atividade de cobrança admi-
nistrativa no âmbito da RFB. 
Foram criados subgrupos es-
pecializados nas áreas de le-
gislação, tecnologia, procedi-
mentos e treinamentos.

Conceitualmente, não se 
pode falar em arrecadação 
espontânea, mas sim em ar-
recadação estimulada ou in-

duzida. Com esse foco, e com a 
clareza de que a cobrança é atividade fim 
da Receita Federal, esses Auditores vêm ten-
tando mudar, apesar das dificuldades, a cul-
tura do órgão.

Das discussões desse grupo nasceu a con-
solidação das 25 medidas coercitivas previs-
tas na Portaria RFB 1265/15, aplicáveis para 
a denominada Cobrança Administrativa Es-
pecial. Entre as medidas, estão a represen-
tação aos bancos públicos para fins de não 
liberação de créditos oriundos de fundos 
públicos, repasses e financiamentos, como 
os do BNDES; proibição de contratar com o 
Poder Público, inclusive como concessionário 
ou permissionário de serviços públicos; exclu-
são de benefícios e/ou incentivos fiscais, rela-
tivos a tributos administrados pela RFB, bem 
como os concedidos pela Administração Pú-
blica Estadual ou Municipal; exclusão do su-
jeito passivo do Programa de Recuperação 
Fiscal (Refis) e Parcelamentos Especial (Paes) 
e Excepcional (Paex); dentre outras medidas. 
Nos casos de apropriação indébita, que re-
presentam algo em torno de 7 a 8 bilhões de 
reais/ano, são elaboradas representações fis-
cais para fins penais, para apuração criminal 

Cobrança Administrativa na Receita Federal sob ameaça
ARRECADAÇÃO
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Da esq. para dir.: Marcos Rodrigues, Márcio Gonçalves (chefe da Divisão de Classificação e 
Acompanhamento da Arrecadação), Ellis Leite (chefe da Divisão de Cobrança de Créditos Tribu-
tários Constantes de Processos Fiscais), Sara Silva (chefe da Divisão de Normas de Arrecadação e 
Cobrança), Marcos Flores (coordenador de Cobrança), José Figueiroa, Mariana Araújo e Pedro Dias
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pelo Ministério Público Federal.
Atualmente, os Auditores Fiscais levantam 

dados a partir de sistemas esparsos (seis tipos) 
e consolidam em um único banco de dados, 
aplicando-se os critérios da Cobrança Admi-
nistrativa Especial para os con-
tribuintes com dívida tributária 
exigível total a partir de R$ 10 mi-
lhões. A partir de critérios objeti-
vos, há uma classificação do de-
vedor quanto à expectativa de 
sucesso (A a F) da cobrança. Em 
média, encontram-se nesse rol 
cerca de 1.300 empresas, com 
total de dívida tributária federal 
em torno de R$ 120 bilhões, sobre 
as quais são aplicadas as medi-
das de Cobrança Administrativa 
Especial, pelo prazo de 180 dias. 
Passado esse período, os créditos 
tributários são enviados, no prazo 
de mais 90 dias, à Procuradoria 
da Fazenda Nacional.

O grupo vem trabalhando no desenvol-
vimento de um sistema denominado Regu-
lariza, que consolidará os bancos de dados 
e será alimentado por várias fontes de infor-
mação: quais empresas gozam de benefícios 
fiscais, são concessionárias de serviços públi-
cos, possuem empréstimos com bancos pú-
blicos, contratos com o governo, etc.

Nessa linha, já foram desenvolvidos pro-
cedimentos para obrigar o BNDES e bancos 
públicos a adotarem as medidas previstas na 
legislação, impedindo que devedores con-
tumazes continuem fruindo de empréstimos 
e juros subsidiados. Há ainda, mensalmente, 
bloqueio do Fundo de Participação dos Es-
tados ou dos Municípios, caso o devedor seja 
um ente federado, hipótese comum no caso 
das contribuições da seguridade social.

Outra área de atuação importante é a 
garantia do crédito tributário, que visa o 
acompanhamento patrimonial do devedor, 

evitando seu esvaziamento, por meio do ar-
rolamento de bens e proposições de medi-
das cautelares junto do Poder Judiciário. No 
período de 2012 a 2017, houve um aumento 
de quase 500%, passando de R$ 29 bilhões 
para R$ 172 bilhões, conforme gráfico abaixo.

Não obstante os avanços evidentes na efe-
tividade da cobrança administrativa no âm-
bito da Receita Federal, o órgão foi surpreen-
dido pela edição da Portaria PGFN nº 33/18, 
que, dentre outras inovações, pretendeu pôr 
fim ao trabalho especializado desenvolvido 
pelos Auditores Fiscais. Por mais esdrúxula que 
seja a hipótese da PGFN estipular prazo a ser 
cumprido pela RFB, a malfadada portaria as-
sim o fez, reduzindo o período para cobrança 
pela Receita Federal a apenas 30 (trinta) dias. 
Ou seja: a Portaria RFB 1265/15 dispõe prazo 
de 180 dias para a Cobrança Administrativa 
Especial, enquanto a Portaria PGFN 33/18 es-
tabelece prazo de 30 dias para a cobrança, 
além dos 90 dias para envio à PFN (Decreto- 
Lei nº 147/67), em ambos os casos.

A referida portaria da PGFN, na prática, 
tenta inviabilizar a Cobrança Administrativa 
Especial realizada pela Receita Federal, en-
quanto mimetiza os meios coercitivos já ado-

EVOLUÇÃO DOS ARROLAMENTOS - BRASIL EM R$ BILHÕES
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tados sob a coordenação da Codac/RFB, 
como se observa nos incisos V a XVII do art. 7º 
da Portaria PGFN 33/18. A adoção dos mes-
mos procedimentos não faz nenhum sentido, 
do ponto de vista da eficiência que se espe-
ra do Estado, mas revela o reconhecimento, 
pela PGFN, do acerto quanto aos procedi-
mentos de cobrança adotados pela RFB no 
âmbito da Portaria RFB 1265/15.

Segundo os Auditores do grupo estraté-
gico de cobrança administrativa, uma das 
principais razões para o prazo mais alargado 
definido na portaria da RFB é o tempo de va-
lidade das CND (certidões negativas), que é 
de 6 meses. Enquanto o contribuinte tem sua 
CND válida, ele não sofre as constrições esta-
belecidas na legislação.

Qual impacto para o Estado caso preva-
leça essa medida? Em termos de eficiência, 
os números falam com eloquência em favor 
da cobrança administrativa levada a cabo 
pelos Auditores Fiscais da RFB.

Em 31/12/2016, a RFB possuía uma carteira 
de ativos recuperáveis para cobrança no va-
lor de R$ 189,4 bilhões. Durante o ano de 2017, 
recuperou o montante de R$ 96,4 bilhões de 
arrecadação efetiva, alcançando o percen-
tual de 51% de recuperação. Enquanto isso, 
a PGFN possuía uma carteira de ativos recu-

peráveis para cobrança no valor de R$ 350 
bilhões em 31/12/2016, recuperou durante o 
ano de 2017 apenas R$ 26,1 bilhões, alcan-
çando o percentual de 7% de recuperação. 

Para alcançar a eficiência da cobrança 
da RFB, a PGFN teria que multiplicar por sete 
os seus resultados. Dentro da lógica de uma 
administração pública eficaz, não faz senti-
do em nenhum lugar do mundo que o órgão 
menos eficiente pretenda normatizar proce-
dimentos do órgão mais eficiente.

A perda de arrecadação decorrente do fim 
da Cobrança Administrativa Especial atingiria 
não apenas a União, mas também Estados e 
municípios, por meio de redução das transfe-
rências aos Fundos de Participação (FPE e FPM).

Não se pode esquecer que as procuradorias 
funcionam como corpo jurídico da administra-
ção pública, em todos os entes federados. No 
caso da Receita Federal, os procuradores da 
Fazenda Nacional exercem esse papel. O fato 
de estarem lotados em órgão distinto não de-

veria jamais permitir que houvesse ta-
manha subversão dos objetivos insti-
tucionais. É como se o departamento 
jurídico interno estabelecesse prazos 
e critérios vinculando a administra-
ção da empresa, ou se o escritório de 
advocacia passasse a definir quan-
do e quais casos devem ser enviados 
pelo cliente aos seus cuidados. Se a 
cobrança administrativa é exitosa 
em boa parte dos casos, porque a 
empresa abandonaria essa ativida-
de e encaminharia tudo ao escritó-
rio de advocacia? Quem, além dos 
próprios advogados, ganharia com 
essas medidas?

Quanto custará ao contribuinte 
caso essa medida prevaleça? Uma das ra-
zões da Cobrança Administrativa Especial ser 
realizada pela Receita Federal é o fato de 
ser não onerosa ao contribuinte. Segundo o 
Auditor Fiscal e coordenador de Cobrança, 
Marcos Hubner Flores, “do ponto de vista do 

Fonte: Nota Codac n° 80, de 23 de março de 2018.

EFICIÊNCIA DA COBRANÇA 2017

%
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Audiência Pública em SP
PORTARIA PGFN Nº 33

O presidente da Unafisco, Auditor Fiscal 
Kleber Cabral, esteve em 5/4 na audiência 
pública realizada na Escola da AGU, em São 
Paulo/SP, sobre o denominado novo modelo 
de cobrança da Dívida Ativa da União (DAU), 
baseado nas alterações trazidas pela Lei 
13.606/18, que acrescentou os artigos 20-B, 
20-C, 20-D e 20-E à Lei nº 10.522/2002.

A polêmica Portaria PGFN nº 33/18 foi edita-
da com o objetivo de regulamentar os novos 
artigos 20-B e 20-C, embora tenham sido cria-
das normas totalmente desatreladas da referi-
da base legal, a exemplo da redução do prazo 

de envio pela Receita Federal 
à Procuradoria da Fazenda Na-
cional dos débitos definitivos, 
ignorando e desrespeitando a 
Portaria RFB 1265/15, que disci-
plina a Cobrança Administrati-
va Especial.

O superintendente da RFB 
na 8ª Região Fiscal, o Auditor 
Fiscal José Guilherme Antunes 
de Vasconcelos, participou 
da mesa de abertura, a con-
vite do procurador-geral da 

Fazenda Nacional Fabrício Da Soller, com os 
presidentes do Sinprofaz, Achilles Frias, e da 
Anafe, Marcelino Rodrigues, entidades de 
classe representativas dos procuradores da 
Fazenda e dos advogados públicos. Bastante 
conciso, o superintendente pontuou que há 
algumas divergências, especialmente em re-
lação ao artigo 3º, que estão sendo tratadas 
pelas respectivas equipes da RFB e da PGFN, 
buscando uma solução. Em sua fala, frisou 
que estavam presentes mais de vinte delega-
dos da Receita Federal no Estado 
de São Paulo, capital e interior.

Estado, a cobrança deve ocorrer onde for 
mais econômico ao contribuinte, onde hou-
ver estrutura e atendimento adequados aos 
contribuintes”. A Coordenação de Cobrança 
tem a função de gerenciar as atividades rela-
tivas ao controle e à cobrança administrativa 
do crédito tributário, cobrança especial de 
grandes devedores, atuação na garantia do 
crédito tributário, dentre outras atividades.

De fato, a Procuradoria da Fazenda Nacio-
nal (PFN) não tem estrutura própria de aten-
dimento, e não há justificativa para espelhar 
a estrutura de cobrança já existente na Re-

ceita Federal. Na Procuradoria da Fazenda 
Nacional, o contribuinte terá que arcar, além 
da dívida tributária, com os chamados en-
cargos legais, no percentual de 10% a 20% 
sobre o total da dívida, dependendo se o 
montante for pago antes ou depois do início 
da cobrança judicial.

Portanto, evidente que o fim da Cobrança 
Administrativa Especial empreendida pela 
Receita Federal não interessa ao Estado, que 
sofrerá perda arrecadatória relevante, e nem 
ao contribuinte devedor, que terá aumento 
de custo para sua regularização fiscal.
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A audiência foi mediada por Cristiano Lins 
de Morais e Daniel de Saboia Xavier, respec-
tivamente procurador-geral adjunto de Ges-
tão da DAU e coordenador-geral de Estra-
tégia de Recuperação de Créditos, e pelos 
procuradores da Fazenda Nacional Rogério 
Campos e Rita Dias Nolasco.

O evento contou com a presença de Au-
ditores Fiscais, procuradores, juízes, desem-
bargadores, acadêmicos e advogados. O 
formato adotado permitiu falas de apenas 
cinco minutos, de representantes da advo-
cacia pública, magistratura, contribuintes e 
advocacia privada, o que não permitiu um 
maior aprofundamento dos temas. Os parti-
cipantes — entre eles a Fiesp, a Fecomércio, 
a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), as 
associações de advogados — teceram duras 
críticas à falta de diálogo prévio para a apro-
vação das medidas no Congresso e à edição 
da Portaria PGFN nº 33, inclusive em relação 
ao processo legislativo que levou à alteração 
da Lei 10.522/2002, mediante emenda “jabu-
ti” na Lei 13.606/18, que tratava do PRR (Refis 
do Funrural). É de se estranhar que a PGFN 
primeiro publique a portaria para depois se 
dispor a ouvir, em audiência pública, suges-
tões da sociedade civil.

Os mediadores defenderam o teor da 
Portaria nº 33 no tocante à averbação pré- 
executória, e justificaram a publicação “às 
pressas” em razão da forte reação da OAB 
Nacional e da ADI proposta pelo PSB, ques-
tionando o bloqueio de bens sem ordem ju-
dicial, no STF.

Sobre o mérito da questão que aflige os 
Auditores Fiscais, relativa à cobrança ad-
ministrativa no âmbito da RFB, praticamen-
te nenhuma palavra foi dita durante toda 
a audiência. O clima foi totalmente diverso 
do evento ocorrido em 16/3, na FGV/Direito 
em São Paulo/SP, destacando que estavam 
ali praticamente os mesmos atores, tanto 
da procuradoria quanto da magistratura. A 
Receita Federal, quando citada, foi tratada 

como órgão irmão e parceiro da Procurado-
ria da Fazenda Nacional (PFN), ou “nossos ir-
mãos da Receita Federal”.

Cabe ressaltar a fala do diretor jurídico da 
Fiesp, Helcio Honda, que destacou a redução 
do prazo de envio da RFB à PFN como algo 
prejudicial ao contribuinte, uma vez que, ao 
chegar na PFN, há incidência de 10% de en-
cargos legais. A nova sistemática de cobran-
ça foi criticada também pela Procuradoria 
do Estado de SP, que disse não entender o 
porquê de se levar toda a cobrança para 
dentro das procuradorias. Segundo a Procu-
radoria, quem litiga quer honorários, é com-
preensível, mas em primeiro lugar deve estar 
o interesse público.

Por fim, os representantes da Procurado-
ria-Geral da Fazenda Nacional se compro-
meteram a aperfeiçoar pontos da referida 
portaria, acolhendo as sugestões e críticas 
recebidas.

Os Auditores Fiscais devem permanecer vi-
gilantes em relação ao comportamento da 
PGFN, não apenas no que se refere ao artigo 
3º da mencionada portaria, que afeta a Co-
brança Administrativa Especial no âmbito da 
RFB, mas a outras frentes, ainda mais agora 
que o veto ao art. 20-D foi derrubado pelo 
Congresso, na bacia dos vetos do Refis do 
Simples e do Funrural (ver pág. 12). O referido 
artigo dá poderes à PGFN para a responsabi-
lização de terceiros, sócios, administradores, 
pessoas relacionadas e demais responsáveis, 
o que, nos termos do CTN, é inerente à cons-
tituição do crédito tributário, atribuição dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, 
em caráter privativo.

Estiveram no evento as Auditoras Fiscais 
Maíra Giannico e Assunta Bergamasco, res-
pectivamente diretoras de Assuntos Parla-
mentares (adjunta) e Defesa da Justiça Fiscal 
e da Seguridade do Sindifisco Nacional (titu-
lar); e o diretor de Assuntos Parlamentares da 
Delegacia Sindical de São Paulo, Auditor Fis-
cal Walter Cestaro.
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Estudo da Unafisco citado pelo ministro Lewandowski 
foi crucial

MP 805/17 PERDE VALIDADE

Em 8/4, a malfadada MP 805/17 edita-
da pelo governo perdeu a validade. 
Ela penalizava duplamente os servido-

res federais. Primeiro ao adiar o reajuste dos 
servidores do Executivo. E, segundo, porque 
aumentava a contribuição previdenciária de 
11% para 14%.

De acordo com o governo, a medida provi-
sória economizaria R$ 4,4 bilhões com o adia-
mento do reajuste e obteria a receita de R$ 
2,2 bilhões com o aumento da alíquota previ-
denciária. Entretanto, a Unafisco revelou que, 
somente em 2017, foram editadas pelo gover-
no outras três medidas provisórias com parce-
lamentos especiais e anistias tributárias (MP 
783, 793 e 795) que, juntas, custarão aos cofres 
públicos aproximadamente R$ 256 bilhões. O 
contraste não poderia ser maior.

O estudo da Unafisco contra a MP utilizou 
dados obtidos por meio da Lei de Acesso à 
Informação (LAI). Ele serviu, com sucesso, na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
5809 ajuizada pelo Psol contra a MP. A rele-
vância da participação da Unafisco na dis-
cussão é tão expressiva que a entidade foi 
aceita como amicus curiae, na menciona-
da ADI, e citada nominalmente pelo ministro 
do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo 
Lewandowski, em sua decisão liminar que sus-
pendeu o adiamento do reajuste e o aumen-
to da contribuição previdenciária.

Na liminar, o ministro fez questão de desta-
car os argumentos da Unafisco ao afirmar que 
“vale  registrar  a  contundente  iniquidade  das  
medidas abrigadas  na  MP  aqui  contestada,  
que  fazem  com  que  os  servidores públicos  
arquem  indevidamente  com  as  consequên-
cias  de  uma  série  de verdadeiras  prebendas  
fiscais,  que  beneficiaram  setores  privilegia-
dos  da economia, conforme sugere a petição 
de ingresso na ação, como amicus curiae, da 
Unafisco Nacional, entidade representativa da 
classe dos Auditores Fiscais da Receita Federal 
do Brasil, na qual se lê o que segue:

‘Durante 2017, foram editadas ao menos 
três Medidas Provisórias que criaram bene-
fícios fiscais e, se analisadas com minúcia, 
conclui-se que em nada contribuíram para o 
aumento na arrecadação, tendo justamente 
o efeito contrário.

As medidas Provisórias 783/2017 e 793/2017 
instituíram os programas de refinanciamento 
de dívidas. Com o PRR (Programa de Regula-
rização Tributária Rural), criado pela Medida 
Provisória 793/2017, o Governo estimou uma 
renúncia de mais de R$ 1 bilhão, entre os anos 
de 2018 a 2020, apenas com o parcelamen-
to. Considerando a redução da alíquota da 
contribuição rural para a Seguridade Social, 
proposta na Medida Provisória, o montante 
chega a R$ 5 bilhões, em três anos. [...]

O cenário torna-se mais insensato quando 
se analisa o custo do PERT (Programa Especial 
de Regularização Tributária), instituído pela 
Medida Provisória 783/2017 e convertida na 
Lei 13.496/2017.

Segundo informações de parecer oficial 
do governo obtido pela Unafisco Nacional 
por meio da LAI, o PERT tinha previsão inicial 
de custar aos cofres públicos cerca de R$ 63 
bilhões, entre os anos de 2017 e 2020; porém, 
após ser enviado para o Congresso, o projeto 
foi desfigurado e, nos moldes em que foi con-
vertido em lei, o custo do programa a poderá 
atingir mais de R$ 220 bilhões, de acordo com 
o levantamento da Receita Federal e da Pro-
curadoria-Geral da Fazenda Nacional anexos. 
Há, ainda, uma terceira Medida Provisória, a 
MP 795/2017, que trata de benefícios tributá-
rios na exploração de petróleo e gás natural. 
De acordo com a exposição de motivos da re-
ferida MP, a renúncia de receita para os anos 
de 2018 e 2020, passa dos R$ 31 bilhões. […]

As três medidas provisórias citadas acima 
custarão aos cofres públicos cerca de R$ 256 
bilhões.’

Portanto, esse montante de R$ 256 bilhões, 
apresentado pelo estudo da Unafisco, aca-
bou por desconstruir os capciosos argumentos 
do governo voltados pela adoção da MP 805, 
cuja desculpa seria contribuir para o ajuste fis-
cal em 2018, o que inviabilizaria o pagamento 
do reajuste dos servidores.”

Certamente o estudo da Unafisco foi funda-
mental para sustentar a posição do ministro do 
STF, porque os dados da entidade foram ca-
pazes de silenciar a mídia e os defensores do 
mercado. A liminar, apoiada com dados da 
Unafisco, mostrou-se tão consolidada que des-
motivou o governo a fazer pressão para que a 

continua 
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matéria entrasse em pauta no plenário do Su-
premo antes de a MP perder a validade.

Merece destaque o posicionamento do 
deputado federal Rogério Rosso (PSD/DF), 
presidente da comissão mista que analisou a 
MP 805/17. O deputado, desde o início, posi-
cionou-se contra a medida. A liminar do STF 
permitiu o ambiente propício para que a tra-

mitação legislativa sequer se iniciasse.
A perda de validade da MP é fruto de uma 

conjunção de fatores, dentre os quais a parti-
cipação da Unafisco foi decisiva.  Tais resulta-
dos mostram que a Unafisco está no caminho 
certo na busca dos interesses dos Auditores 
Fiscais e da valorização da Classe.

O Congresso Nacional derrubou, em 3/4, os vetos apos-
tos pelo presidente da República à Lei 13.606/17 (Refis Ru-
ral) e ao então projeto de Refis das micro e pequenas 
empresas (PLP 171/15).

Ocorre que, antes da sanção da lei 13.606/17 e do veto 
integral do PLP 171/15, autoridades da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN) elaboraram pareceres sugerindo os vetos a alguns 
dispositivos da referida lei e o veto integral do PLP 171/15, por 
vislumbrarem violações ao interesse público, à Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal e ao Código Tributário Nacional (CTN).

Como é certo que uma derrubada de veto pelo Con-
gresso Nacional não tem o condão de retirar as ilegalidades 
apontadas pelas autoridades, a Unafisco Nacional espera 
que as autoridades que assinaram os pareceres, tanto da 
RFB como da PGFN, façam representação aos órgãos ade-
quados para que as ilegalidades que elas mesmas apon-
taram sejam afastadas do mundo jurídico em defesa do in-
teresse público e da higidez do ordenamento jurídico. Não 
é inoportuno lembrar que é dever do servidor representar 
contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder, segundo o 
art. 116 da Lei 8.112/90, bem como constitui improbidade ad-
ministrativa retardar ou deixar de praticar, indevidamente, 
ato de ofício (art.11, inciso II da Lei 8.429/92).

É inescapável que tais ilegalidades sejam, por uma via 
ou por outra, apresentadas ao Ministério Público Federal e 
ao Poder Judiciário, portanto, as autoridades que assina-
ram os pareceres não devem, para preservar sua seguran-
ça funcional, titubear quanto às representações.

Se o caminho da legalidade for seguido, sem omissão 
e negligência, a consequência natural será vermos os ór-
gãos responsáveis, entre eles a Advocacia-Geral da União 
(AGU), questionando junto ao Poder Judiciário os dispositi-
vos legais que tiveram os vetos derrubados pelo Congresso 
Nacional. Não se trata de atuação que suscita conflito de 
poderes, mas que preserva a legalidade e o interesse pú-
blico em benefício de toda a sociedade.

Unafisco espera que autoridades 
representem ao superior as 
ilegalidades que apontaram

DERRUBADA DE VETOS A BENEFÍCIOS FISCAIS

Os associados da Unafisco 
Nacional aprovaram, por am-
pla maioria, os indicativos da 
Assembleia-Geral Extraordinária 
realizada em 4/4. Os associados 
deliberaram sobre a propositura 
de quatro novas ações judiciais.

Uma delas objetiva o pa-
gamento de horas extras para 
aqueles que trabalham em regi-
me de plantão. Outro processo 
visa afastar os efeitos do artigo 5º 
da Portaria RFB nº 6.451/17, vigen-
te desde 3/4/2018, nos termos da 
Portaria RFB nº 310/18, o qual es-
tabelece que o regime de plan-
tão dos associados lotados nos 
locais alfandegados, portos e 
aeroportos, se dá, em regra, pelo 
regime 12x36 (12 horas de traba-
lho para 36 horas de descanso). 

Na ocasião também foi apro-
vada a propositura de mais 
duas ações judiciais, objetivan-
do o pagamento da indeniza-
ção de fronteira nas férias; e a 
fim de que o período referente 
ao afastamento do associado 
decorrente de licença para ati-
vidade política seja considera-
do para o cômputo do paga-
mento do Bônus de Eficiência e 
Produtividade Institucional. 

Por ampla maioria, 
associados aprovam
novas ações 
judiciais

ASSEMBLEIA

Jurídico
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Precisamos falar sobre fake news
DISCERNIMENTO

“Uma mentira repetida mil vezes torna-se 
verdade”, teria dito Joseph Goebbels, mi-
nistro da propaganda da Alemanha nazista. 
Esta é justamente a fórmula das notícias falsas 
(fake news). Com objetivos definidos, muitas 
vezes delineados por grupos “acima de qual-
quer suspeita”, esse tipo de mensagem é lan-
çado na internet, TV, rádio e impressos para 
destruir a reputação de um inimigo, queimar 
um concorrente e assim por diante.

O pior é que andam investindo pesado na 
falsidade. Estudos da Diretoria de Análise de 
Políticas Públicas da Fundação Getúlio Var-
gas (DAPP/FGV), divulgados em agosto do 
ano passado, revelam que robôs disparam 
notícias falsas a cada dois segundos no mun-
do. Tal desempenho acaba por atingir 21% 
das redes sociais. 

No Brasil, os estragos da maledicência em 
massa já são bem visíveis. Tão logo houve o 
assassinato da vereadora do Rio de Janeiro 
Marielle Franco (Psol), em 14 de março, uma 
avalanche de fake news sobre o ocorrido 
começou a circular nas redes sociais. Até o 
dia 18 do mesmo mês, a advogada do par-
tido havia recebido 11 mil denúncias de no-
tícias falsas, conforme divulgado no jornal O 
Estado de S. Paulo. Criaram até um site para 
combater as difamações.

Em Porto Alegre/RS, a exposição Queer-
museu: cartografias da diferença na arte bra-
sileira chegou a ser cancelada porque fake 
news divulgaram que o evento era “apologia 
à pedofilia e zoofilia.” Dos 778 mil tweets pu-
blicados na época sobre o tema (por volta 
de setembro de 2017) 8,69% foram feitos por 
robôs a serviço do mal.

Reforma da Previdência. Nem sempre a 
mentira aparece facilmente. Às vezes o po-
der destrutivo está na omissão de um deta-
lhe, que faz toda a diferença do mundo. Nes-
se sentido, um dos casos mais emblemáticos 
se encontra no estudo do governo em prol 
da reforma da Previdência. Conforme apon-
tado pela Unafisco Nacional na Nota Técni-
ca nº 1/2017, intitulada Considerações sobre 
a idade mínima para aposentadoria que 
consta na PEC nº 287/2016 e sobre a susten-

tabilidade da aposentadoria integral com 35 
anos e não 49 anos de contribuição, o go-
verno fez uma barbeiragem inacreditável na 
tentativa de justificar a aposentadoria aos 65 
anos no Brasil. Disse que tinha de ser 65 por-
que a aposentadoria nos países da OCDE é 
de 64,5 anos. No entanto, omitiram um dado 
de extrema relevância: o da expectativa de 
vida saudável. Nos países da OCDE esta ex-
pectativa é de 71,5 anos, ao passo que no 
Brasil é de 65,5 anos. É preciso dizer mais al-
guma coisa?

À medida que se aproxima o período elei-
toral, o tema vai esquentando. O Projeto de 
Lei do Senado 473/2017, de 8 de dezembro 
de 2017, imputa detenção, de seis meses a 
dois anos, e multa, para quem divulgar notí-
cia que sabe ser falsa e que possa distorcer, 
alterar ou corromper a verdade sobre infor-
mações relacionadas à saúde, à segurança 
pública, à economia nacional, ao processo 
eleitoral ou que afetem interesse público re-
levante.

Na Câmara há o Projeto de Lei 6812/2017, 
que dispõe sobre a tipificação criminal da di-
vulgação ou compartilhamento de informa-
ção falsa ou incompleta na rede mundial de 
computadores e dá outras providências. Se-
gundo o texto, o descumprimento acarretará 
a aplicação de multa de R$ 50 milhões para 
cada evento às empresas responsáveis pela 
divulgação, que não apagarem em até 24 
horas as publicações de seus usuários veicu-
ladores de notícias falsas, ilegais ou prejudi-
cialmente incompletas.

Mais do que nunca, é fundamental de-
senvolver a capacidade de discernir a notí-
cia verdadeira da falsa. Absorva o noticiário 
com muita atenção e critério. Relacione o 
conteúdo com dados pertinentes que en-
volvam o tema, o que revelará contradições 
em alguns casos. Tenha curiosidade e dispo-
sição para checagem dos fatos, na medida 
do possível. Lembre-se de que notícias não 
dão em árvores. Alguém as produz com uma 
intencionalidade. Cabe a você se livrar das 
pegadinhas para não compartilhar conteú-
do suspeito. Quanto mais agirmos assim, me-
nos espaço daremos para as fake news.
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