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QUEM SOMOS
A Chapa 1 – CAMINHO CERTO é composta em sua
maioria por diretores da atual gestão, com o ingresso de 9 (nove) novos associados que se dispuseram a colaborar com seu tempo e dedicação a
essa nobre missão de trabalhar em prol da nossa
Classe. Com isso queremos assegurar a continuidade dos bons serviços prestados aos associados,
além de uma considerável renovação, o que é
também bastante salutar para a entidade.
A formação obedece ao que foi estabelecido
na alteração estatutária de 2018 que criou uma
nova diretoria – Assuntos de Previdência Complementar – e eliminou um diretor suplente.

A atual diretoria vem empreendendo esforços,
sempre visando o bem-estar do associado e de
seus familiares, para estruturar a entidade nos
seus diversos setores, tendo em vista o crescente
número de associados. Para dar prosseguimento a esse desafio, somaram-se novos colegas
candidatos com um amplo histórico de serviços
prestados aos Auditores Fiscais por meio de suas
entidades da classe, grande experiência administrativa e técnica, que engrandecerão o nosso
quadro dirigente, garantindo aperfeiçoamento e
incremento das nossas atividades, mantendo a
entidade no CAMINHO CERTO.

O QUE REALIZAMOS
A aplicação criteriosa das receitas da entidade permitiu significativos investimentos nos departamentos de Assuntos Jurídicos, de Comunicação, Tecnologia/Informática, Convênios e
Serviços. Efetuamos a aquisição de uma nova
sede para Recife, promovemos a fusão com a
Unafisco/Santos e realizamos uma completa reforma na sede santista.
Primamos pela aplicação zelosa dos recursos
da entidade, exclusivamente em favor dos associados, focando os objetivos maiores da Unafisco, integrando a defesa dos nossos interesses
corporativos com eventos de confraternização,
de lazer, e a obtenção de convênios e serviços
de qualidade no dia a dia do associado e de
seus familiares.
Por meio dos representantes regionais/locais
por todo o território nacional, ampliamos nossa
capilaridade no intuito de aproximar o associado da Direção Nacional.

Reafirmamos nosso compromisso de promover a
defesa e a manutenção das prerrogativas e garantias especiais do cargo de Auditor Fiscal, suas
atribuições legais, autonomia e independência
funcional, tendo em vista sua condição de autoridade administrativa-tributária e aduaneira da
União. Consideramos de grande relevância elevar a imagem do Auditor Fiscal e da Receita Federal junto à sociedade, o que temos feito em diversas oportunidades junto à mídia, participando
de audiências públicas, organizando palestras e
seminários pertinentes às nossas atividades.
Estamos cientes de que o futuro da entidade e
da Receita Federal dependerá das novas gerações de Auditores Fiscais e para eles dedicaremos projetos especiais que evidenciem a importância da continuidade do fortalecimento
da nossa Classe e da Unafisco Nacional.
Providenciamos uma modernização no estatuto e criamos uma nova diretoria: Diretoria de
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Assuntos de Previdência Complementar. Somos
agora a primeira e única entidade dos Auditores Fiscais com uma diretoria específica para
tratar de previdência complementar. Isso vai
permitir que um diretor fique focado exclusivamente em garantir que os recursos do Funpresp
sejam bem aplicados.

das demais carreiras do funcionalismo público.

Realizamos em 2018 um seminário denominado “Os Desafios para o Próximo Governo” que,
dada a grande repercussão positiva entre os
associados, buscaremos usar como inspiração
para promover outros eventos similares.

Para darmos prosseguimento a esse exitoso trabalho, contamos com seu APOIO e seu VOTO
para a nossa CHAPA 1 – CAMINHO CERTO, nas
eleições dos dias 16 de abril (urnas e correspondência); e 23 e 24/4 por meio eletrônico (internet).

Continuaremos envidando todos os nossos esforços na defesa dos direitos dos aposentados e
pensionistas, não apenas pela via judicial, mas
também pela via política, em parceria com outras entidades de classe dos Auditores Fiscais e

Enfrentaremos com todas as nossas forças todas
as ameaças a direitos dos associados, especialmente a Reforma da Previdência, as tentativas de
enfraquecer a Receita Federal e as tentativas de
usurpação de atribuições dos Auditores Fiscais.

Não deixe de participar e mostrar a força e vivacidade de nossa entidade.

DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Os candidatos da Diretoria Jurídica da Chapa 1
- Caminho Certo - têm por compromisso com
os seus associados dar plena continuidade ao
excelente trabalho desenvolvido pelo Departamento Jurídico até a presente data, com resultados exitosos, buscando sempre amparar o
direito prejudicado ou a sua ameaça.
O trabalho sério e competente desenvolvido
pela atual diretoria e os escritórios contratados, há mais de uma década, tem permitido
vislumbrar excelentes resultados e bom termo às diversas ações judiciais que a Unafisco
é parte, substituindo seus associados. Como
grandes exemplos, podemos citar a ação de
incorporação da GAT ao vencimento básico,
que teve o seu trânsito em julgado em 2017,
cuja execução está sendo iniciada para os
domiciliados na capital paulista e região, a
integralidade da Gifa aos aposentados, a dedução integral das despesas com instrução no
cálculo do Imposto de Renda, dentre outras.
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No âmbito do STF, há em curso uma ação direta
de inconstitucionalidade, proposta pela Unafisco Nacional, que pleiteia a inconstitucionalidade dos programas de parcelamentos especiais
por ofensa à capacidade contributiva, à livre
iniciativa e ao novo regime fiscal.
Vamos aperfeiçoar a Assistência Jurídica individual nas suas duas formas, assuntos funcionais
e extrafuncionais, para melhor atender as demandas dos associados, objetivando facultar a
todos a prestação de serviços jurídicos em diversas áreas do Direito, primando pela assistência jurídica imediata e de qualidade.
Vamos continuar acompanhando as decisões governamentais e administrativas do Órgão, na intenção de demandar sempre que
estes atos firam direitos de nossos associados,
buscando em juízo, ou fora dele, a reparação
do direito ferido ou simplesmente ameaçado.
Vamos continuar sempre propondo ações,
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previamente autorizadas pelas assembleias
nacionais.
Estaremos sempre em contato com nossos associados tirando suas dívidas no curso das ações
em andamento, além de ouvir as suas sugestões para proposição de novas ações. O que
desejamos é que nossa entidade seja um real
reflexo das expectativas de nossos associados.
Daremos continuidade ao aprimoramento e à
busca da melhor qualidade no atendimento de
nossos associados, visando mantê-los sempre
bem informados, seja pelos meios impressos ou
eletrônicos, ou mesmo pessoalmente.
Estaremos sempre atentos às novas teses jurídicas, e a Diretoria Jurídica envidará sempre esforços para:

• Realizar reuniões periódicas com os associados, nas diversas regiões, sobretudo nas cidades onde existem uma maior concentração de
associados, como partes de um determinado
processo;
• Manter informações atualizadas no site de todas as ações judiciais tramitando, que a Unafisco é parte, substituindo seus associados;
• Primar pelo pronto atendimento, com respostas céleres, às consultas e demandas individuais ou de grupos de nossos associados.
Por fim, esta Diretoria Jurídica estará sempre em
busca de diálogo com as diretorias jurídicas da
entidade sindical dos Auditores Fiscais e, também, das outras entidades associativas, tanto
nacional quanto regionais.

• Agilizar a execução da GAT com responsabilidade, celeridade e segurança;

DIRETORIA DE COORDENAÇÃO
DAS REPRESENTAÇÕES REGIONAIS,
REPRESENTANTES ESTADUAIS E LOCAIS
Tem como missão manter permanente contato
com as atuais 37 (trinta e sete) Representações
Regionais, sempre no sentido de dar apoio ao
desenvolvimento de suas atividades, bem como
atender às demandas dos associados em suas bases, com a promoção de frequentes visitas locais,
sejam em forma de palestras, almoços e jantares,
ocasião em que os associados têm a oportunidade de interagir com a diretoria, respondendo a todos os questionamentos trazidos pela base.
O trabalho constante da diretoria tem despertado o interesse dos representantes em conhecer
em profundidade a nossa Unafisco, oferecendo
valiosas sugestões e empenho na realização dos
seus objetivos.

Esses encontros, em sua maioria, têm a participação de outras diretorias nacionais, com ênfase
para Convênios e Serviços e Assuntos Jurídicos,
propiciando um melhor entendimento dos anseios de nossos associados.
Nossa chapa mantém o compromisso de estreitar o convívio permanente com os associados, por intermédio das Representações Regionais e Locais, bem como promover reuniões
nacionais das representações, quando então
terão a oportunidade de dialogar com toda a
diretoria nacional.
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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Para o próximo triênio, continuaremos no CAMINHO CERTO de trabalhar em sintonia fina com
todas as demais diretorias da Entidade, administrando a Unafisco tanto interna como externamente. Internamente, desenvolveremos uma
maior integração com todos os departamentos
e empregados, ressaltando a estes a sua impor-

tância para o alcance dos objetivos da Organização. Externamente, tendo como objetivo
precípuo que nossos associados se sintam cada
vez mais orgulhosos e cientes de que são a parte mais importante da Associação, buscaremos
oferecer um ambiente cada vez mais prazeroso
e acolhedor.

DIRETORIA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS
Durante o triênio 2016/2019, alcançamos mais
de 400 convênios em diversas áreas de atuação. Nossa parceria com as operadoras VIVO
e TIM disponibilizaram, aproximadamente, 3 mil
linhas telefônicas corporativas com preços extremamente favoráveis. Os planos odontológicos
UNIODONTO e ODONTOPREV têm 968 usuários
e o plano médico UNAFISCO/UNIMED atingiu
mais de 4 mil vidas. Em fev/2019, em negociação
surpreendente, conseguimos manter reajuste de
apenas 6,5%.
Nosso Seguro de Vida junto à seguradora MAPFRE conta com cerca de 750 segurados, que
usufruem de valores muito acessíveis. Completamos 25 grupos do nosso Consórcio de Veículos, quatro deles em andamento, o que significa
um total de mais de 2.300 veículos/associados
contemplados.

6

Muitas parcerias foram abertas neste triênio,
principalmente nos segmentos de educação,
seguros de automóveis e residências, financiamento bancário, turismo, compras e lazer. Pretendemos qualificar os nossos parceiros valorizando aqueles que mais propiciam vantagens
econômicas, apresentar alternativas de planos médicos, incrementar e diversificar o nosso
leque de conveniados, atendendo também as
demandas locais de nossos associados.
Almejamos melhorar a comunicação visual,
no site da entidade e em nossos informativos,
visando agilizar a interação entre o associado e a área de Convênios, criando, inclusive,
possibilidade de o associado avaliar os convênios firmados com as diversas empresas.
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DIRETORIA DE EVENTOS ASSOCIATIVOS,
RECREATIVOS E CULTURAIS
Nos próximos três anos, vamos CONTINUAR os
Encontros e Eventos Nacionais e Regionais –
que têm como objetivo informar o associado
e promover a integração entre todos, – e que
têm grande aceitação entre nossos associados ativos, aposentados e pensionistas, desde
o Primeiro Encontro Nacional de Aposentados
em Fortaleza (2009), e nos demais em Florianópolis (2010), Gramado (2012), Foz do Iguaçu
(2016), com destaque para o Encontro Nacional
em Maceió (2014) e Comandatuba (2018). Os
Encontros Regionais são promovidos de Norte
a Sul, desde Araxá/MG (2011), Porto de Galinhas/PE (2011), Gramado/RS (2012), Termas de
Jurema/PR (2013), Natal/RN (2013),Teresópolis/
RJ (2013), Barra Bonita/SP (2013), Pirenópolis/GO
(2014), Bento Gonçalves/RS (2014), Tijucas do
Sul/PR (2015), Caldas Novas/GO (2015), Campos
do Jordão/SP (2016), Canela/RS (2016), Bahia
(2017) e Rio de Janeiro (2018).

Para os próximos anos, a programação dos
Encontros Regionais, em parceria com as respectivas representações, terá continuidade
na proporção de dois por semestre e os Encontros Nacionais de Aposentados e Pensionistas ocorrerão a cada dois anos. Além disso,
organizamos toda infraestrutura para os eventos técnicos, com destaque para “Combate
à Lavagem de Dinheiro” e “Os Desafios para
o Próximo Governo” (2018), promovidos pela
Diretoria de Defesa Profissional e Assuntos Técnicos, palestras e seminários técnicos voltados
aos interesses da nossa Classe, atinentes às atividades funcionais do Auditor Fiscal.
O retorno de todo o esforço dessa diretoria em
desempenhar com esmero a sua missão se traduz na satisfação transmitida por todos aqueles
que participaram dos eventos promovidos na
gestão de 2016/2019.

DIRETORIA DE DEFESA PROFISSIONAL E
ASSUNTOS TÉCNICOS
O cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal
vem vivenciando, nos últimos anos, ataques
contra suas atribuições e prerrogativas legais, o
que vêm exigindo forte atuação das entidades
representativas dos Auditores Fiscais para reafirmar a importância do cargo para o Estado e
junto à sociedade. Neste sentido, efetua-se o
compromisso de dar continuidade ao excepcional trabalho desenvolvido pelo Departamento de Defesa Profissional e Assuntos Técnicos da gestão anterior, que são integrantes da
Chapa 1 – Caminho Certo.

Compete à Diretoria de Defesa Profissional, em
conjunto com as demais diretorias, efetuar o
combate aos desvios de função e atuar sistematicamente contra o assédio moral e demais
formas de discriminação dos Auditores Fiscais.
Deve também agir no sentido de revogar atos
administrativos que atentam contra a autoridade administrativa, tributária e aduaneira; ou
ainda de medidas ou projetos governamentais
que implicam na redução das atribuições legais ou no enfraquecimento institucional, envolvendo questões como o porte de arma, o
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acesso franqueado na área de atuação e o
fortalecimento da aduana, o ponto eletrônico
e o teletrabalho, etc.
A Defesa Profissional tem ainda o compromisso de buscar melhorias nas condições de trabalho do Auditor Fiscal, e, em conjunto com o
Jurídico, orientar na adoção de medidas preventivas visando permitir a defesa adequada
em relação a eventuais arbitrariedades cometidas por gestores.
No campo dos estudos técnicos na seara tributária, é essencial aprofundar assuntos de estrema relevância para o cargo, dentre os quais,
destacam-se: 1) a inobservância da precedência constitucional do Auditor Fiscal da Receita
Federal; 2) as normas infralegais que delimitam
as prorrogativas e a autonomia funcional do
Auditor Fiscal; 3) o alcance do sigilo fiscal e a repercussão no reconhecimento social dos trabalhos efetuados por Auditor Fiscal; 4) a extinção
da punibilidade dos crimes contra a ordem tri-

butária por meio de parcelamentos especiais;
5) o necessário acompanhamento patrimonial
e financeiro dos políticos e agentes públicos
denominados PPE - Pessoas Politicamente Expostas - pela RFB; 6) modelo de administração
tributária e repercussão na eficiência institucional; e 7) a tributação como instrumento para
estímulo ao surgimento de uma economia verde, tendo em vista os compromissos assumidos
pelo Brasil nas últimas conferências internacionais sobre as mudanças climáticas.
A elaboração e publicação de notas técnicas,
além de servir como subsídio para atuação das
demais diretorias, irão contribuir para abertura ou manutenção de espaços na mídia, bem
como junto aos parlamentos que necessitam
de dados técnicos para fomentar a discussão
política. Para tanto, é essencial a participação
dos Auditores Fiscais, seja no desenvolvimento
como na disseminação da produção científica
na área tributária.

DIRETORIA DE ASSUNTOS DE
APOSENTADORIA, PENSÕES E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
A experiência de vida acumulada nos anos
de trabalho dos Auditores Fiscais hoje aposentados é o legado de essencial importância a
ser continuamente reconhecido, bem como o
fundamental papel desenvolvido na vida associativa e em todas as deliberações referentes à categoria. Para estimular a integração
entre os aposentados, promoveremos eventos
voltados aos seus interesses específicos, seminários, palestras, além do já conhecido “Encontro Nacional de Aposentados e Pensionistas
da Unafisco Nacional”. Daremos continuidade
ao acompanhamento da tramitação da PEC
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555/06, buscando parcerias com outras entidades de classe do funcionalismo público e com
o FONACATE e MOSAP, a fim de que possamos,
juntos, erradicar do ordenamento jurídico brasileiro essa malfadada e injusta contribuição de
11%, que vem penalizando nossos aposentados
desde a EC 41/03. Além da atuação política,
nós usaremos de todas as ferramentas jurídicas na defesa dos interesses dos aposentados
e pensionistas, como já tem sido feito no caso
da Gifa 45% e Gifa 95%, da não incidência do
abate-teto, e da isenção do Imposto de Renda
para os aposentados que adquirirem doença
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grave, liberando-os também das perícias periódicas impostas pela Administração. Paridade
do Bônus de Eficiência. Luta pelo restabelecimento do pagamento dos direitos adquiridos
(anuênios, etc.) Propomos a realização de cursos de informática junto às representações da
Unafisco Nacional nos Estados, a fim de facili-

tar o acesso dos aposentados e pensionistas à
informação digital. Ainda, a criação de uma
“Cartilha de Orientação aos Familiares”, a fim
de promover a assistência social e dar conhecimento aos pensionistas das regras atinentes em
caso de falecimento de associados.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
A Diretoria de Comunicação da Unafisco Nacional tem por missão aproximar, por intermédio dos diversos canais de comunicação hoje
existentes, a entidade e seus associados de
todo o País.
Em tempos de constantes transformações e
criação de novas tecnologias de informação
nos meios digitais, entendemos ser necessário o constante aprimoramento nas técnicas
de difusão de informações, notícias, projetos,
eventos e vantagens aos associados, por meio
da utilização cada vez mais eficiente das redes sociais, e-mail marketing, sms, dentre outras ferramentas.
A presença constante na grande imprensa, projeto iniciado no segundo semestre de 2015, deve
permanecer e ser ampliado. Para isso, será necessário monitorar e acompanhar diariamente
o que a grande imprensa publica ou comenta,
direta ou indiretamente, a respeito dos Audito-

res Fiscais. É por meio deste trabalho de monitoramento constante que a Unafisco Nacional
continuará a fazer a construção da imagem
social do Auditor Fiscal, com a inserção de artigos de opinião, a realização de entrevistas e
a divulgação de estudos técnicos na grande
mídia, de modo a alertar e a influenciar a opinião pública sempre que a defesa do cargo e
dos valores a ele intrínsecos se fizerem necessários, a exemplo da atual defesa que está sendo
efetuada pela Unafisco Nacional no caso das
fiscalizações das chamadas PPE (Pessoas Politicamente Expostas), de combate às alterações
na legislação tributária que intencionem favorecer maus contribuintes, de estudos que viabilizem uma melhor arrecadação tributária em
detrimento do mantra de unicamente atacar
as despesas públicas, além de dar maior visibilidade nas grandes operações de combate à
lavagem de dinheiro e da sonegação fiscal nas
quais o cargo de Auditor Fiscal participe, cujo
símbolo maior é a Operação Lava Jato.
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Diretoria de Assuntos de
Previdência Complementar
Os novos Auditores Fiscais, desde 2013, estão
submetidos ao Regime de Previdência Complementar (RPC) e muitos outros optaram por este
regime voluntariamente. Como consequência,
todos estes servidores estão hoje limitados ao
teto do RGPS para fins contributivos ao RPPS. Os
valores de pensões acima do teto só serão devidos, para estes casos, por aqueles que fizerem
suas próprias reservas.
A alteração estatutária de 2018 que criou a
Diretoria de Assuntos de Previdência Complementar tornou a Unafisco Nacional a primeira
e única entidade de Auditores Fiscais com uma
diretoria focada exclusivamente no interesse
dos associados submetidos ao RPC.
A UNAFISCO deve atuar em três frentes mais
amplas para atender às demandas dos Auditores Fiscais da Receita Federal submetidos ao
RPC: preservação e segurança do benefício

especial; acompanhamento da FUNPRESP; e
procurar outras entidades capazes de trazer
alternativas de investimento e seguros aos associados.
As propostas são:
- Buscar ampliar os meios legais que asseguram
o pagamento do benefício especial segundo
as regras vigentes no momento da migração
dos associados;
- Solicitar dados e realizar visitas na FUNPRESP
para acompanhar seu desempenho, cobrar
melhorias e divulgar atos importantes; e
- Formar parcerias com Entidades Abertas de
Previdência Complementar e seguradoras para
ofertar aos associados produtos alternativos à
FUNPRESP nas áreas de investimentos e seguros.

Conselho de gestão
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Como forma de permitir que a entidade se beneficie do trabalho e da experiência de outros
associados com disposição para colaborar, a
Chapa 1 – Caminho Certo assumiu o compromisso de criação de um Conselho de Gestão
com três conselheiros titulares e três suplentes.
Três conselheiros serão convidados a participarem das reuniões da diretoria, nas quais terão
assento e direito a voz.

Titulares:

Os componentes do Conselho de Gestão são
os seguintes:

José Armando Ribeiro/BA

Eduardo Artur Neves Moreira/RJ
Massumi Takeishi/SP
Roberto Bueno/RO

Suplentes:
Hugo de Oliveira/MS

Marcos Cândido Ferreira/SC
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INTEGRANTES DO GRUPO
UNIDADE E CRESCIMENTO
PRESIDENTE

MAURO JOSÉ SILVA
Auditor Ativo – Julgador protempore na DRJ/SP com lotação na
DRF/Alf/Santos/SP

Nacional na gestão 2016-2019

Concurso de 1994.

- Vice-presidente da Unafisco
Associação nas gestões 1999-2001 e
2001-2003

Formação Acadêmica
- Doutor em Direito pela
Universidade de São Paulo

- Diretor de estudos técnicos da
Unafisco Associação na gestão
2003-2005

- Mestre em Direito pela Universidade - Membro do Conselho Deliberativo
Presbiteriana Mackenzie
do Instituo Brasileiro de Direito
Tributário (IBDT) – 2011-2014 Atuação
- Bacharel em Direito pela
sindical:
Universidade de São Paulo
- Pós-graduado em Administração
pela Fundação Getúlio Vargas/SP
- Engenheiro Civil pela Universidade
Federal do Espírito Santo
Atuação em Associação
- Diretor de Defesa Profissional e
Assuntos Técnicos da Unafisco

- Diretor de Comunicação do
Unafisco Sindical - 1999-2001

- Diretor adjunto jurídico do Unafisco
Sindical – 2001-2003
- Diretor jurídico do Unafisco Sindical
- 2003-2004

1º VICE PRESIDENTE

AMILTON PAULO LEMOS
Auditor Fiscal aposentado/PR
Concurso de 1980.

- Diretor de Eventos Associativos na
gestão (2007/2010);

Formação Acadêmica
- Diretor de Coordenação das
- Graduado em Matemática e Física Repres. Seccionais da Unafisco
e pós-graduado em Comércio Exterior Regional (2006/2007);
Atuação em Associação
- Presidente da Unafisco Nacional
(2019);

- Diretor de Aposentados da
Unafisco Regional do Paraná
(2005/2007);

Presidente da Unafisco Nacional
(2013-2016);

- 3º Vice-Presidente da Unafisco
Regional de Santa Catarina
(1988/1989).

- Vice-presidente da Unafisco
Nacional (2016-2018);
- Presidente da Unafisco Regional
do Paraná (2011/2013);
- Diretor de Coordenação das
Representações Regionais na
gestão (2010/2013);

- Diretor-Adjunto de Assuntos de
Aposentadoria e Pensões da DEN
(2007/2009);
- Conselheiro de Gestão da DEN
(2003/2005);
- Presidente da DS de Joaçaba/SC
(1989/1991).
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2º VICE PRESIDENTE

MARCO AURÉLIO B. DE AZEVEDO
Auditor Fiscal aposentado/RS
Concurso de 1961.

- Tesoureiro da Regional do Rio
Grande do Sul na gestão (2003/2005);

Formação Acadêmica
- Graduado em Ciências Econômicas
em 1975, pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul.

- Secretário substituto da Unafisco
Regional do Rio Grande do Sul, na
gestão (1982/1984);

Atuação em Associação
- Diretor de Coordenação das
Representações Regionais da
Unafisco Nacional (2016/2019)
- Diretor de Coordenação das
Representações Regionais da
Unafisco Nacional (2013/2016)
- Secretário Geral da Unafisco
Associação Nacional na gestão
(2011/2013);
- Vice-Presidente da Unafisco
Regional do Rio Grande do Sul nas
gestões (2010/2011) e (2012/2013);
- Presidente da Unafisco Regional
do Rio Grande do Sul nas gestões
(2007/2009) e (2005/2007);

- Secretário Geral da Unafisco
Regional do Rio Grande do Sul na
gestão (1984/1986);
- Presidente da Unafisco Regional
de Pelotas em 1970
- Fundador da Unafisco Nacional em
Fevereiro de 1970, Representando a
DRF/Pelotas
Atuação Sindical
- Presidente da DS/Porto Alegre na
gestão (2016/2018);
- Presidente da DS/Porto Alegre até
dezembro/2014;
- Vice-Presidente da DS em Porto
Alegre/RS na gestão (2013/2014)
- Vice-Presidente da DS em Porto
Alegre/RS na gestão (2011/2013).

SECRETÁRIO GERAL

LUÍZ GONÇALVES BOMTEMPO
Formação Acadêmica
- Bacharel em Ciências Contábeis
e em Direito, com especialização
em Direito Público.
- Mestre em Direito Tributário.
Atuação na Receita Federal
- Alfândega do Porto de Manaus,
posse em 1996

Atuação em Associação
- 1º Secretário da Unafisco Nacional
(2016/2019)
Atuação Sindical
- Diretor de Finanças da DEN
(2007/2009)
- Diretor Adjunto de Relações Intersindicais da DEN (2009/2011)

- Coordenação - Geral de Adminis- - Conselheiro Fiscal Nacional
(2014/2015)
tração Aduaneira (COANA)
- Vice-Presidente da DS Brasília
- DRF Brasília
(2007/2009)
- Coordenação Geral de Acompa- Secretário-Geral DS Brasília
nhamento do Contencioso Admi(2009/2011)
nistrativo e Judicial (COCAJ).
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1º SECRETÁRIO

ARMANDO DOMINGOS B. SAMPAIO
Concurso de 1982
Formação
Acadêmica
- Bacharel em Ciências Contábeis e
Direito
- Graduado em Economia pela PUC-RJ
- Ingressou na carreira por concurso público
em 1982 e aposentou-se após 30 anos de trabalho na Receita Federal, tendo trabalhado
nos últimos 25 anos na fiscalização externa da
DRF/RJ – pessoa jurídica.
Atividades em Associação
- Candidato a Presidente da Regional do Rio

de Janeiro da Unafisco Nacional para a gestão (2019/2022)
- Diretor Financeiro da Regional do Rio de
Janeiro da Unafisco Nacional para a gestão
(2016/2019)
Atividades Sindicais
- Presidente do Conselho Fiscal do Sindifisco
Nacional
- Diretor da DEN do Sindifisco Nacional
- Diretor de Finanças da DS/Rio por três mandatos
- Membro eleito do Conselho Fiscal da DS/Rio
- Diretor de Finanças e Contabilidade da Unafisco Rio

DIRETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

NARAYAN DE SOUZA DUQUE
Auditor Fiscal lotado
na Derpf/SP
Concurso de 1994.
Formação
Acadêmica
- Graduado em
Engenharia Industrial Eletrônica – CEFET/RJ.
Atuação em Associação
- Diretor Suplente da Unafisco Nacional
(2016/2019);

- Diretor de Defesa Profissional e Estudos Técnicos (2013/2016);
- Diretor de Finanças e Contabilidade
(2007/2010 e 2010/2013);
- Diretor de Administração e de Comunicação da gestão (2005/2007);
- Presidente (2003/2005).
Atuação Sindical
- Presidente da DS/SP do Unafisco Sindical
(2003/2005).

DIRETOR ADJUNTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

JORGE DO CARMO SANT’ANNA
Auditor Fiscal a partir de set/1997.
Formação
Acadêmica
- Engenheiro Mecânico/1986;
- Direito/2010;
- Pós-Graduação em Direito Tributário pela FGV.

Atividades Profissionais
- Difis-Pessoas Físicas/Defis-SPO;
- Diort/Derat-SPO; Dicat/Derpf-SPO.
Atividades Sindicais
- Conselho Fiscal/DS SP;
- Diretor de Finanças da Unafisco Nacional;
- Conselho Fiscal/Unafisco Nacional.
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DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO

IVONE MARQUES MONTE
Auditora-Fiscal aposentada.
Ingresso no MF em
1975; Ingresso na RF
em 1984
Estado: CE
Formação Acadêmica
- Ciências Contábeis
Atividades Sindicais e Associativas
- Diretora Administrativo-Financeira da Unafisco
Regional do Ceará (1985/1992);
- 1ª Vice-Presidente da Unafisco Regional do
Ceará (1992/1994);
- 2ª Vice-Presidente da DS/Ceará (1995/1997);
- 1 ª Vice-Presidente da DS/Ceará (1997/1999);
- Diretora de Administração do Unafisco

Sindical - Nacional (1993/1995; 1997/1999 e
2007/2009);
- 2ª Vice-Presidente do Unafisco Sindical Nacional (1995/1997);
- Diretora de Administração do Sindifisco
Nacional (2009/2011 e 2011/2013);
- Presidente do Conselho Fiscal da Unafisco
Nacional (2013/2016);
- Presidente do Conselho Fiscal do Sindifisco
Nacional (2014/2015);
- Diretora Suplente da Unafisco Nacional
(2016/2019).
Atividades na Receita Federal
- Supervisora da Equipe de Malha P. F.
- Inspetora do Porto e do Aeroporto Internacional de Fortaleza.

DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CARLOS RAFAEL DA SILVA
Aposentado em
novembro de 2018.
Formação
Acadêmica
- Mestrando em
Direitos Humanos
na Universidade de

Itaúna.
- Possui graduação em Direito pela UFMG Universidade Federal de Minas Gerais (2002);
- Graduação em Engenharia Elétrica (ênfase
Eletrônica) pela Escola de Engenharia Mauá
(1985).
- Foi professor de Direito Tributário na FADOM Faculdades Integradas do Oeste de Minas.
- Habilitou-se no exame de ordem em agosto
de 2002.
Atividades Funcionais
- Comércio Exterior na Exportação da DRF
Uruguaiana (1994/1995)
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- COPEI - Coordenação de Pesquisa e Investigação (1995/1996)
- Serviço de Fiscalização na DRF Santo André
(1996 a 1998)
- Serviço de Fiscalização na DRF Belo Horizonte (1999 a 2009)
- Serviço de Fiscalização na DRF Divinópolis
(2009 a 2018).
Atuação Sindical
- Presidente da DS Divinópolis (2014/2015)
- Diretor de Defesa Profissional na DEN do Sindifisco Nacional (2014/2015);
- Participação no GT do CDS – Estudo da Parcela Extra subsídio
- Participação do Grupo de Estudo com o
Governo criado pela Portaria 79, de 2013,
para estudar o Bônus de Eficiência vinculado
à Eficiência Institucional.
- 1º Diretor-Adjunto de Assuntos Jurídicos da
DEN do Sindifisco Nacional (2016 a 2018).

PLATAFORMA DE CAMPANHA

DIRETOR ADJUNTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EDUARDO DE ANDRADE
Auditor Fiscal da
Receita Federal
desde 1997.
Formação
Acadêmica
- Formado em Direito

e Administração Pública
- Mestre em Direito Tributário pela PUC/SP
- Doutor em Direito Tributário pela Faculdade
de Direito Largo São Francisco (USP).

Atividades Funcionais
- Supervisor de equipe de fiscalização (Defis/SP)
- Chefe da divisão de regimes e procedimentos aduaneiros (Coana)
- Conselheiro do Carf.
Atuação em Associação
- Diretor Adjunto de Assuntos Jurídicos da Unafisco Nacional (2016/2019).

DIRETOR DE DEFESA PROFISSIONAL E ASSUNTOS TÉCNICOS

ANTÔNIO MÁRCIO DE OLIVEIRA LEÃO

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ALCEBÍADES FERREIRA FILHO
Auditor Fiscal aposentado/MG
Concurso de 1985.
Formação
Acadêmica
- Graduado em
Ciências Contábeis pela UFMG.
Atuação em Associação
- Diretor adjunto de Comunicação Social da
Unafisco Nacional (2016/2019);
- Desde 2005 colabora com a Unafisco Associa-

ção divulgando-a junto aos auditores mineiros.
Atuação Sindical
- Vice Presidente da DS do Sindifisco Nacional
em Divinópolis (2009/2011) e (2005/2007);
- Diretor Adjunto de Comunicação do Sindifisco Nacional na gestão (2007/2009);
- Diretor de Comunicação do Sindifisco Nacional na gestão (2003/2005);
- Secretário-Geral da DS do Sindifisco Nacional nas gestões (2001/2003) e (1999/2001).
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DIRETOR ADJUNTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

VIRGÍLIO FORDELONE NETO
Concurso de 2010.
Formação
Acadêmica
- Graduado em
Engenharia Elétrica
com ênfase em eletrônica – Universidade Santa Cecília – Santos/
SP (2001).
- Pós-graduação em Direito Tributário pela
FGV-SP (2018).

- Instrutor da ESAF.
Atividades Funcionais
- DRF-São Bernardo do Campo-SP (2010/2015)
- Alfândega do Porto de Santos/SP (2015/2016)
- DRF-Santos-SP (atual lotação).
Atividade Sindical
- Diretor de Comunicação da DS-Santos/SP
(triênio 2019/2021).

DIRETOR DE ASSUNTOS DE APOSENTADORIA, PENSÕES E
ASSISTÊNCIA SOCIAL

FADEL HOLLO
Concurso de 1997 –
aposentado desde
2009
Formação Acadêmica:
- Engenheiro Mecânico pela EPUSP
– 1962
- Pós Graduado em Gestão Estratégica pela
Universidade Católica de Brasília – 2012
(2015/2018)
Atividades Funcionais:
- Chefe da EQTRE / SRRF-RF08: 1998 – 2002

- Planejamento Estratégico SRRF/RF08: DIPAV :
2008 – 2012
Atividades Sindicais:
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e
Pensão na DS-SP (2015/2018) - As atividades
foram desenvolvidas a partir de um Conselho
Consultivo formado por colegas aposentados
e ativos que geraram projetos pontificando :
*Jornal “Aposentado Sempre Ativo”; *Programa Bem Estar, com: Meditação da Atenção
Plena (equilíbrio de vida), Coaching em Resiliência; palestras e outras atividades visando
Bem Estar.

DIRETORA ADJUNTA DE ASSUNTOS DE APOSENTADORIA, PENSÕES E
ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITH ASCENÇÃO PEREIRA BENVINDO
Auditora Fiscal Aposentada/SP
Concurso de 1985.
Formação
Acadêmica
- Graduada em
letras.
Atuação Associativa
- Diretora Adjunta de Assuntos de Aposentadoria, Pensões e Assistência Social da Unafisco
Nacional (2016/2019)
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- Diretora Adjunta de Finanças e Contabilidade
da Unafisco Nacional (2013/2016).
Atuação Sindical
- Diretora de Defesa da Justiça Fiscal e
da Seguridade social na DS de São Paulo
(2012/2013);
- Conselheira Fiscal do extinto Sindifisp/SP, na
gestão (2002/2005);
- Diretoria Financeira do Sindifisp/SP, na gestão (2005/2009);
- Conselheira Fiscal da DS/SP, na gestão
(2009/2011).

PLATAFORMA DE CAMPANHA

DIRETORA DE EVENTOS ASSOCIATIVOS, RECREATIVOS E CULTURAIS

NÉLIA CRUVINEL RESENDE
Auditora Fiscal aposentada/GO
Concurso de 1980.
Formação
Acadêmica
- Graduada em
Ciências Sociais, Ciências Contábeis e Direito.
Atuação em Associação
- Diretora Suplente da Unafisco Nacional
(2016/2019);
- Diretora de Eventos Associativos e Culturais
da UNAFISCO Nacional (2013 a 2016);
- Representante da Unafisco Nacional em
Goiás desde 2009.
- Vice Presidente da Representação da Unafisco Regional de Goiás (1991/1993).

Atuação Sindical
- Diretora de Aposentadorias e Pensões da DEN do
SINDIFISCO Nacional (2016/2018)
- Diretora de Aposentados e Pensionista Unafisco Sindical DS/Goiás, nas gestões (2011/2013),
(2009/2011) e (2007/2009);
- Diretora de Assuntos Parlamentares da Diretoria
Nacional – DEN da Unafisco Sindical, nas gestões
(1997/1999) e (1995/1997);
- Vice Presidente da Unafisco Sindical DS/Goiás de
(1995/1997);
- Diretora de Relações Públicas da Diretoria Nacional – DEN da Unafisco Sindical e Sindifisco de
(1993/1995);
- Vice Presidente da DS e Representação da Unafisco; Nacional/Sindifisco em Goiás de (1993/1995).

DIRETOR-ADJUNTO DE EVENTOS ASSOCIATIVOS, RECREATIVOS
E CULTURAIS

JOSÉ RICARDO ALVES PINTO
Auditor Fiscal lotado
na Derpf/SP
Concurso de 1994.
Formação
Acadêmica
- Graduado em Engenharia Elétrica e Mestre em Administração
de Empresas.
Atuação em Associação
- Diretor Administrativo da Unafisco Nacional
(2016/2019);

- Diretor Administrativo da Unafisco Nacional
(2013/2016);
- Diretor Adjunto de Finanças e Contabilidade
na gestão (2010/2013);
- 1º Secretário na gestão (2007/2010).
Atuação Sindical
- Diretor Administrativo da DEN (2001/2003);
- Vice-Presidente da DS de Cumbica/SP
(2001/2003);
- Presidente da DS de Cumbica/SP (1999/2001).

DIRETOR DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS

CARLOS ALBERTO RAMOS G. PACHECO
Auditor Fiscal lotado
na Alfândega/MG
(Aeroporto Intl
Tancredo Neves)
Concurso de 1991.
Formação Acadêmica
- Graduado em Administração de Empresas
(UFMG) e em Economia (PUC/MG).
Atuação em Associação
- Diretor Adjunto de Convênios e Serviços da
Unafisco Nacional (2016/2019);

- Diretor de Convênios e Serviços, gestão
(2010/2013 e 2013/2016);
- Diretor de Coordenação das Representações
Seccionais na gestão (2007/2010).
Atuação Sindical
- Diretor da DS/BH gestão 2001/2003
Outras Atividades
- Conselheiro de Administração da ASSEFAZ de
(2007 a 2016)
- Conselheiro Fiscal da CREDIFISCO/MG de
(2010 a 2013).
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DIRETOR ADJUNTO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS

NICOLAU GOMES DA SILVA
Formação
Acadêmica
- Bacharel em Ciências Contábeis.
Atividades
Associativas
- Diretor de Convênios e Serviços da Unafisco Nacional (2016/2019);
- Secretário Geral da Unafisco RIO (2013/2016);
- Na AFIPERJ - Associação dos Auditores Fiscais
da Receita Federal do Brasil no Estado do Rio
de Janeiro foi membro do Conselho Deliberativo no biênio 2008/2010, Diretor de Comunicação no biênio 2013/2014 e é o atual Diretor de

Serviços Assistenciais (biênio 2014/2016).
Atividades Sindicais
- Delegado eleito em diversas plenárias e no
último CONAF, efetuou por diversas vezes trabalho parlamentar e no Comando Local de
Mobilização.
Atividades Funcionais
- Ingressou na Fiscalização Previdenciária
em 1993, trabalhando nas Gerências Campo
Grande, Méier, Copacabana. Atuando em
fiscalizações e exercendo as funções de Coordenador de Equipe Fiscal e Gerente Substituto.
- Após a fusão dos fiscos, em 2008, passou a
trabalhar na Diort da DEMAC/RJO.

DIRETOR DE COORDENAÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES REGIONAIS E
REPRESENTANTES ESTADUAIS E LOCAIS

SERGIO SANTIAGO DA ROSA
Concurso de 1971.
Formação
Acadêmica
- Ciências Econômicas e Direito.
Atividades Sindicais
- Diretor Jurídico da DEN (2016/2018)
- Diretor Jurídico da DEN (2014/2015)
- Membro da direção da Unafisco DF (1982/1984)
- Diretor Jurídico da Associação dos Auditores
Fiscais RJ em diversas gestões
- Membro e Presidente do Conselho Fiscal da
DS/RJ (2009/2011)
- Diretor Jurídico da Unafisco Rio (2010/2015)
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- Participação nos CONAFs 2011 e 2013.
Atividades Funcionais
- Coordenador do Centro de Informações
Econômico-Fiscais – CIEF –, atual COTEC
(1974/1985)
- Superintendente Regional da Receita Federal da 7ªRF (1985/1986)
- Conselheiro do 1º Conselho de Contribuintes
como representante da Fazenda (1986/1992)
- Secretário da Receita Federal Adjunto – substituto (1987/1988)
- Delegado da Receita Federal no Rio de Janeiro (1992/1998)
- Presidente do Conselho Fiscal do Sindifisco –
DS/RJ (2010/2011).

PLATAFORMA DE CAMPANHA

DIRETOR DE ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

BRUNO MARQUES RIBEIRO
Auditor Ativo
Concurso: 2010.
Formação
Acadêmica
- Licenciado em
Matemática pela

Universidade de Brasília.
Atividades Funcionais
- Delegacia da Receita Federal em Cuiabá –
2010 a 2011

- Coordenação Geral de Administração Aduaneira – COANA – 2011 a 2012
- Alfândega do Aeroporto Internacional de Brasília – a partir de 2012.
Atuação na Previdência Complementar
- Ministrou palestras sobre o Regime de
Previdência Complementar com foco na
FUNPRESP.

PRIMEIRO DIRETOR SUPLENTE

VALMIR DA CRUZ
Auditor Fiscal lotado
na DRF São José do
Rio Preto
Concurso de 1994.
Formação
Acadêmica
- Graduado em Ciências Contábeis e Direito
Especialista em Direito Tributário.

Atuação na Unafisco Associação
- Diretor de Assuntos Jurídicos da Unafisco Nacional (2010/2013).
Atuação Sindical
- Presidente da DS de São José do Rio Preto/SP nas gestões (2001/2003), (2007/2009),
(2009/2011) e (2012/2013).

SEGUNDO DIRETOR SUPLENTE

OSVALDO GARCIA MARTINS
Auditor Ativo
Concurso de 1987.
Formação
Acadêmica
- Bacharel em Administração de Empresas – Escola de Administração de Empresas
de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas.
Atividades Funcionais
- Ingressou na carreira em 1987 como Fiscal de
Contribuições Previdenciárias, cargo depois
transformado em Auditor Fiscal da Previdência
Social
- Na fiscalização previdenciária ocupou os cargos de Chefe de Equipe, Gerente Regional de
Arrecadação e Fiscalização e Chefe de Fiscalização

- Em 2008, com a unificação dos fiscos, passou a
trabalhar na Defis, onde permanece até os dias
atuais, atuando na Divisão de Serviços daquela
Delegacia.
Atuação Sindical
- Vice-presidente da DS São Paulo em dois
mandatos, de setembro/2009 a dezembro de
2013
- Presidente da DS São Paulo no biênio
2014/2015
- Atual Diretor Suplente da DS São Paulo.
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Conselho de Gestão
TITULARES
EDUARDO ARTUR NEVES MOREIRA
Formação
Acadêmica
- Graduado em Ciências Econômicas
e Ciências Contábeis.
Atuação Associativa e Sindical
- Secretário - Geral da UNAFISCO NACIONAL
(2013/2016) e (2016/2019)
- Diretor Adjunto de Assuntos de Aposentadoria e Pensões na DEN (2012/2013);
- Diretor Suplente, respondeu pelo Diretor Adjunto do Plano de Saúde na DEN (2009/2011); Diretor de Assuntos Parlamentares do Unafisco
Sindical (2007/2009).
Funções na Secretaria da Receita Federal
- Inspetor da Receita Federal em Angra dos Reis;
Chefe do Serviço de Fiscalização de Angra
dos Reis;

- Inspetor da Receita Federal de Remessas
Postais Internacionais do Rio de Janeiro;
- Chefe do Serviço de Controle Aduaneiro
da Inspetoria da Receita Federal no Rio de
Janeiro;
- Chefe do Serviço de Controle Aduaneiro da
DRF em Nova Iguaçu;
- Chefe do Serviço de Informações Econômico-Fiscais, do Serviço de Bagagem e do Serviço de Tributação do Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro;
- Inspetor da Receita Federal no Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro.
Outras Atividades
- Deputado do Parlamento da República Portuguesa (2001/2004);
- Presidente e vice-presidente em Fundação,
Federação e Conselho das Comunidades
Portuguesas.

MASSUMI TAKEISHI
Auditora-Fiscal aposentada/SP
Concurso de 1985.
Formação
Acadêmica
- Graduada em
Direito.
Atuação em Associação
- Diretora de Finanças e Contabilidade da
Unafisco Nacional (2016/2019 e 2013/2016)
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- 1ª Secretária na Unafisco Associação Nacional (2011/2013);
- 1ª Vice-Presidente da Unafisco Regional na
gestão (1992/1994);
- Secretária de Contabilidade e Finanças na
gestão de (1990/1992);
- Secretária Geral na gestão (1988/1990).
Atuação Sindical
- Conselheira Fiscal da DS de São Paulo/SP nas
gestões (2007/2009), (2005/2007) e (1993/1995).

PLATAFORMA DE CAMPANHA

ROBERTO MACHADO BUENO
Concurso de Setembro/1994.
Formação
Acadêmica
- Bacharel em Direito
- Graduado em Engenharia Civil.
Atividades funcionais
- Delegado da Receita Federal em Boa Vista
(RR), no período de janeiro/1998 a setembro/1999
- Delegado da Receita Federal em Porto
Velho (RO), no período de setembro/1999 a

julho/2009.
Atuação Sindical
- Fundador da DS Rondônia em agosto/2011
- Presidente da DS Rondônia entre agosto/2011 e dezembro/2015 (diretoria provisória
de instalação e biênios 2012/2013 e 2014/2015)
- Vice-Presidente da DS Rondônia triênio
2016/2018
- Secretário Geral da Mesa Diretora do CDS e
representante desta instância no Comando
Nacional de Mobilização biênio 2014/2015
- Diretor do Unafisco Saúde do Sindifisco Nacional triênio 2016/2018

Suplentes
HUGO DE OLIVEIRA
Concurso: 1976.
Formação
Acadêmica
- Licenciado em
Pedagogia (Administração Escolar)
- Bacharel em Ciências Contábeis
- Bacharel em Ciências Jurídicas.

Atuação em Associação
- Representante da Unafisco Nacional em MS
desde 2007.
Atuação Sindical
- 1º Presidente da Unafisco Regional de MS
(hoje DS-MS), nas duas primeiras gestões
(1993/1994 e 1995/1996)
- Diretor de Aposentados da Unafisco Regional MS (2008/2009)

JOSÉ ARMANDO RIBEIRO
Auditor Aposentado
em 2015.
Residente: Salvador/
BA.
Formação
Acadêmica
- Técnico em Contabilidade pela Escola Técnica de Comércio Prof. José Barreto Coelho
de Mococa

- Graduado em Economia pela Pontifícia
Universidade Católica de Campinas
- Pós-graduado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo.
Atividades pós-aposentadoria em 2015
- Consultor do Fundo Monetário Internacional
para duas missões (2017 e 2018) junto ao Ministério das Finanças da República da Guiné-Bissau
(Direcção Geral de Contribuições e Impostos)
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MARCOS CANDIDO FERREIRA
Concurso 2001.
Formação
Acadêmica
- Engenheiro Mecânico pela UFSC
- Cirurgião Dentista
pela UFSC
- Especialização em Engenharia e Segurança
do Trabalho pela UFSC
- Especialização em Comércio Exterior e Perspectivas Internacionais pela UNIVALI.
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Atividades Funcionais
- Delegacia da Receita Federal em Joaçaba
(2001/2004)
- Delegacia da Receita Federal em Blumenau
desde 2004
Atuação em Associação
- Representante local da Unafisco em Blumenau e região desde 2016
Atuação Sindical
- Secretário-Geral da DS/Blumenau na gestão
2019/2021
- Ocupou cargos nas diretorias da DS/Joaçaba
e DS/Blumenau

