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QUEM SOMOS

O QUE REALIZAMOS

A Chapa 1 - UNIDADE E CRESCIMENTO é com-
posta em sua maioria por diretores da atual 
gestão, com o ingresso de 8 (oito) novos as-
sociados 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 tam-
bém bastante salutar para a entidade.

A atual diretoria vem empreendendo esforços, 
sempre visando o bem-estar do associado e 

A aplicação criteriosa das receitas da entidade 
tem garantido a manutenção de uma mensali-
dade bastante reduzida (R$ 60,80), e que ainda 
assim permitiu significativos investimentos nos 
departamentos de assuntos jurídicos, de comu-
nicação, tecnologia/ informática, convênios e 
serviços. Efetuamos uma completa reforma da 
sede em Recife, bem como finalizamos a refor-
ma da sede no Rio de Janeiro.

Primamos pela aplicação zelosa dos recursos 
da entidade, exclusivamente em favor dos 
associados, focando os objetivos maiores da 
Unafisco, integrando a defesa dos nossos inte-
resses corporativos com eventos de confrater-
nização, de lazer, e a obtenção de convênios 
e serviços de qualidade no dia a dia do asso-
ciado e de seus familiares.

Por meio dos representantes regionais/locais 
por todo o território nacional, ampliamos nos-
sa capilaridade no intuito de aproximar o as-
sociado da Direção Nacional. Aumentamos o 
repasse de recursos para propiciar eventos de 
qualidade, tanto de cunho profissional quanto 
recreativo, que alcancem o maior número de 
associados país afora. Foram organizadas no 
último triênio a Unafisco Regional RS e Unafisco 
Regional MG.

Reafirmamos nosso compromisso de promover 
a defesa e a manutenção das prerrogativas e 

de seus familiares, para estruturar a entidade 
nos seus diversos setores, tendo em vista o cres-
cente número de associados. Para dar prosse-
guimento 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, gran-
de experiência administrativa e técnica, que 
engrandecerão o nosso quadro dirigente, ga-
rantindo aperfeiçoamento e incremento das 
nossas atividades, buscando sempre UNIDADE 
E CRESCIMENTO.

garantias especiais do cargo de Auditor Fiscal, 
suas atribuições legais, autonomia e indepen-
dência funcional, tendo em vista sua condi-
ção 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 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 Una-
fisco Nacional.

Continuaremos envidando todos os nossos es-
forços na defesa dos direitos dos aposentados e 
pensionistas, não apenas pela via judicial, mas 
também pela via política, em parceria com ou-
tras entidades de classe dos Auditores-Fiscais e 
das demais carreiras do funcionalismo público.

Para darmos prosseguimento a esse exitoso tra-
balho, contamos com seu APOIO e seu VOTO 
para a nossa CHAPA 1 – UNIDADE e CRESCI-
MENTO, nas eleições do dia 19 de abril.

Não deixe de participar.
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DIRETORIA DE COORDENAÇÃO DAS 
REPRESENTAÇÕES REGIONAIS

DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Em contato com os 84 (oitenta e quatro) Repre-
sentantes Regionais, procura dar todo apoio 
às demandas dos associados das bases, com 
frequentes visitas, atendendo os mais diversos 
questionamentos trazidos à Associação. São 
encontros com palestras, cafés da manhã, 
almoços, jantares ou coquetéis. Esses eventos 
permitem uma fundamental interação entre 
os diretores e os associados participantes nas 
suas cidades de origem.

A atual diretoria construiu um sólido elo entre 
os diversos representantes regionais/locais, 
promoveu reuniões regionais com apoio das 

Os candidatos da Diretoria Jurídica da cha-
pa 1 tem por compromisso dar continuida-
de ao excelente trabalho desenvolvido até 
agora, com resultados alvissareiros. O traba-
lho sério e competente desenvolvido pela 
diretoria e escritórios contratados, há mais 
de uma década, tem permitido vislumbrar 
resultados e bom termo às diversas ações ju-
diciais.  Exemplo disso são os andamentos de 
ações como incorporação da GAT ao venci-
mento-básico, a integralidade da GIFA aos 
aposentados, a dedução integral das despe-
sas com instrução no cálculo do IR, o reajuste 
de 10% dado aos Técnicos em 2004, dentre 
outras. Estamos constantemente propon-
do novas ações cuja gênese são sugestões 
de colegas, sempre autorizadas por nossas 
assembléias.  Continuaremos a ouvir os co-
legas, de forma que o trabalho da diretoria 
reflita os verdadeiros e imediatos anseios dos 
associados, fazendo de nossa entidade um 
reflexo de suas expectativas.

diretorias de convênios e serviços e diretoria 
jurídica, propiciando esclarecimentos e uma 
melhor percepção das demandas locais, fa-
cilitando, assim, o seu pronto atendimento.

Podemos afirmar que a proatividade e dina-
mismo dessa diretoria e dos representantes re-
gionais em muito contribuiu para o incremen-
to do número de associados no último triênio 
2013/2016. Nossa Chapa tem o compromisso 
de continuar incentivando os representantes 
a participar com intensidade do dia a dia da 
Unafisco, refletindo esse interesse na partici-
pação de todos os associados.

Estamos aprimorando e continuaremos bus-
cando melhor qualidade no atendimento 
dos associados, visando mantê-los sempre 
bem informados, seja pelos meios impressos 
ou eletrônicos. Sempre atentos às novas teses 
jurídicas a Diretoria Jurídica envidará esfor-
ços para:

 - Realizar reuniões periódicas com os associa-
dos, nas diversas regiões, sobretudo nas cida-
des onde estão mais concentrados.

- Finalizar o processo – já iniciado - de im-
plementação das consultas on line do an-
damento das ações coletivas patrocina-
das pela Unafisco, bem como um extrato 
atualizado de todas as ações judiciais que 
cada associado participa, por meio do site 
da entidade.

- Aprimorar o atendimento e a célere res-
posta às consultas e demandas individuais 
dos associados. 
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DIRETORIA DE EVENTOS ASSOCIATIVOS, 
RECREATIVOS E CULTURAIS

DIRETORIA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS

A organização dos eventos nacionais e re-
gionais vem tendo grande aceitação entre 
nossos colegas ativos, aposentados e pen-
sionistas, com destaque para o 4º Encontro 
Nacional de Aposentados e Pensionistas em 
Maceió (Set/14), os Encontros Regionais em Te-
resópolis/RJ (Out/13), Barra Bonita/SP (Nov/13), 
Pirenópolis/GO (Mai/14), Bento Gonçalves/
RS (Out/14), Tijucas do Sul/PR (Jun/15), Caldas 
Novas/GO (Ago/15) e Campos do Jordão/SP 
(Mar/16).

Nossa proposição será dar continuidade às 
programações para o ano de 2016: Encon-
tro Regional em Canela/RS (Set/16), Encontro 
Regional da Bahia e Encontro Nacional de 

Aposentados e Pensionistas previstos para o 
segundo semestre de 2016. Para os próximos 
anos deverá ser elaborada uma programa-
ção dos Encontros Regionais em parceria 
com as respectivas Representações, na pro-
porção de dois por semestre.

Além dos eventos essencialmente recreati-
vos, promoveremos toda infraestrutura para 
os eventos técnicos promovidos pela Direto-
ria de Defesa Profissional e Assuntos Técnicos, 
palestras e seminários voltados aos interesses 
corporativos da nossa Classe, de cunho téc-
nico, atinentes às atividades funcionais do 
Auditor Fiscal.

Durante o triênio 2013/2016 alcançamos 
aproximadamente 400 convênios em diver-
sas áreas de atuação. Nossa parceria com 
as operadoras VIVO e TIM  possui 2000 linhas 
telefônicas corporativas com preços extre-
mamente favoráveis. Os planos odontológi-
cos UNIODONTO e ODONTOPREV têm 586 
usuários e o plano médico UNAFISCO/UNI-
MED atingiu quase 3 mil vidas. Em Fev/2016, 
em negociação surpreendente, consegui-
mos reajuste de apenas 6,5%. 

Nosso seguro de vida junto a seguradora 
MAPFRE conta com cerca de 400 segurados 
com valores muito acessíveis. Completamos 
23 grupos do nosso Consórcio de Automó-
veis, 4 deles em andamento, o que significa 
um total de mais de 2200 veículos/associa-
dos contemplados.

Muitas parcerias foram abertas neste triênio, 
principalmente nos campos de educação, 
seguros de automóveis e residências, finan-
ciamento bancário, turismo, compras e lazer.

Pretendemos qualificar os nossos parceiros 
valorizando aqueles que mais propiciam 
vantagens econômicas, apresentar alter-
nativas de planos médicos, incrementar e 
diversificar o nosso leque de conveniados, 
atendendo também as demandas locais de 
nossos associados.

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, possi-
bilidade de o associado avaliar os convênios 
firmados com as diversas empresas.
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A assistência jurídica integral a todos os as-
sociados seguirá sendo uma forte marca da 
gestão. Todas as ameaças à integridade fun-
cional dos associados terão tratamento priori-
tário com os melhores profissionais disponíveis.

Trabalharemos para realizar eventos que 
atendam as necessidades profissionais dos 
Auditores-Fiscais em todas as fases de sua 
carreira, desde os recém-ingressantes até os 
aposentados. 

Continuaremos com o estímulo à produção 
de trabalhos técnicos e acadêmicos na 
área tributária e aduaneira, propiciando o 
necessário aprofundamento em assuntos 
de interesse da classe. Entre os assuntos que 
pretendemos aprofundar estão: 1) o alcan-
ce do sigilo fiscal, que tem servido por vezes 
para a proteção de sonegadores e como 
instrumento inibidor da divulgação junto à 
população dos relevantes trabalhos realiza-
dos pelos Auditores Fiscais, inclusive no com-

bate à corrupção e lavagem de dinheiro; 2) 
os efeitos danosos ao país decorrentes da 
extinção da punibilidade dos crimes contra 
a ordem tributária com o pagamento/par-
celamento, bem como dos repetidos par-
celamentos com anistias (REFIS); alterações 
legislativas em prol de uma tributação mais 
justa; 3) o necessário acompanhamento pa-
trimonial e financeiro dos políticos e agentes 
públicos denominados PPE - Pessoas Politi-
camente Expostas pela RFB; 4) e a tributa-
ção como instrumento no estímulo ao surgi-
mento de uma economia verde, tendo em 
vista os compromissos assumidos pelo Brasil 
nas últimas conferências internacionais so-
bre as mudanças climáticas.

Além de envidar esforços nos novos desafios 
que a conjuntura nos apresenta, não perde-
remos nosso foco das lutas de sempre: ma-
nutenção da área aduaneira no âmbito da 
Receita Federal e a defesa firme de nossas 
atribuições e prerrogativas.

DIRETORIA DE ASSUNTOS DE 
APOSENTADORIA, PENSÕES E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL
A experiência acumulada em diversos anos 
de trabalho dos Auditores Fiscais aposenta-
dos deve ter sua importância reconhecida, 
bem como o fundamental papel desen-
volvido na vida associativa e em todas as 
deliberações referentes à categoria. Para 
estimular a integração entre os aposenta-
dos, promoveremos mais eventos voltados 
aos seus interesses específicos, seminários, 
palestras, além do já conhecido “Encontro 
Nacional dos Aposentados e Pensionistas 
da Unafisco Nacional”.

Acompanhando a tramitação da PEC 555/06, 
a Unafisco tem buscado parcerias com outras 
entidades de classe do funcionalismo público 
e com o FONACATE, a fim de que possamos, 
juntos, erradicar do ordenamento jurídico bra-
sileiro essa malfadada e injusta contribuição 
de 11%, que vem penalizando nossos aposen-
tados 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 temos feito no caso da GIFA 45% e 

DIRETORIA DE DEFESA PROFISSIONAL E 
ESTUDOS TÉCNICOS
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DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

GIFA 95%, da não incidência do abate-teto, 
e da isenção do Imposto de Renda para os 
aposentados que adquirirem doença grave, 
liberando-os também das perícias periódicas 
impostas pela Administração.

Propomos a realização de cursos de informá-
tica junto às representações da Unafisco Na-

cional nos estados, a fim de facilitar o acesso 
dos aposentados e pensionistas à informa-
ção digital. Ainda, a criação de uma “Car-
tilha de Orientação aos Familiares”, a fim de 
promover a assistência social e dar conheci-
mento aos pensionistas das regras atinentes 
em caso de falecimento de associados.

A Diretoria de Comunicação da Unafisco Na-
cional tem por missão aproximar, através dos 
diversos canais de comunicação hoje exis-
tentes, a entidade e seus associados de todo 
o País. Em 2014 iniciamos o Projeto “Comuni-
cando”, cujo objetivo é modernizar e agilizar 
o acesso a informação por nossos associados.

Modernizamos o tradicional boletim impres-
so mensal, transformado-o na revista UNA-
FISCO INFORMA, periódico que em seu novo 
formato mais objetivo tornou-se de leitura 
mais interessante e agradável. 

Os meios digitais, através das redes sociais, 
e-mail marketing, sms e hotsites, também es-
tão sendo utilizados de forma mais eficiente 
na divulgação de projetos e vantagens aos 
associados. 

Nestes tempos de constantes transformações 
e criação de novas tecnologias de informa-
ção, é preciso avançar mais. Nesta próxima 
gestão, iremos elaborar e divulgar um com-
pleto “Guia de Convênios Nacionais”, com 

versões regionais; uma nova Newsletter, com 
temas de abrangência nacional e conteú-
dos mais específicos para cada região; uma 
nova versão do sítio da entidade, integrada 
às plataformas mobile e com novas funcio-
nalidades, sendo a mais importante o acesso, 
em área restrita do site, à situação das ações 
judiciais das quais o associado faz parte.

No segundo semestre de 2015, passamos a in-
vestir na atuação junto à imprensa, como fer-
ramenta de valorização do cargo de Auditor 
Fiscal da Receita Federal do Brasil, ação que 
pretendemos continuar e ampliar. Hoje a Una-
fisco Nacional está inserida nas principais mí-
dias, trazendo à sociedade o reconhecimento 
das atribuições de competência do nosso car-
go, sendo hoje referência para os órgãos de 
imprensa para se manifestarem em questões 
nacionais onde está presente o trabalho do 
Auditor-Fiscal: legislação tributária, combate à 
lavagem de dinheiro e  à corrupção (Opera-
ção Zelotes, Operação Lava Jato etc).

UNINDO FORÇAS
E CRESCENDO JUNTOS
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INTEGRANTES DO GRUPO
UNIDADE E CRESCIMENTO

Concurso de 1994
Formação Acadêmica
- Bacharel pela Faculdade de - 
Direito do Largo São Francisco (USP)
- Graduado em Engenharia 
Mecatrônica pela Escola 
Politécnica (USP)
Atividades funcionais
- Inspetoria da Receita Federal em 
São Paulo (1997/2000)
- Espei08 (2000/2002)
- Alfândega do Aeroporto 
Internacional de São Paulo em 
Guarulhos (2002/2003)
- Delegacia Especial de Assuntos 
Internacionais - DEAIN/SP 
(2003/2010)

Auditor-Fiscal aposentado/PR 
Concurso de 1980.
Formação Acadêmica 
- Graduado em Matemática 
e Física e pós-graduado em 
Comércio Exterior
Atuação em Associação
- Atual Presidente da Unafisco 
Nacional (2013/2016)
- Presidente da Unafisco Regional 
do Paraná (2011/2013);
- Diretor de Coordenação das 
Representações Regionais na 
gestão (2010/2013); 
- Diretor de Eventos Associativos na 
gestão (2007/2010);

PRESIDENTE

1º VICE PRESIDENTE

KLEBER CABRAL

AMILTON PAULO LEMOS

- Delegacia Especial de Maiores 
Contribuintes – DEMAC/SP (lotação 
atual)
Atuação em Associação
- Atual 1º vice-presidente da 
Unafisco Nacional (2013/2016)
- Diretor Adjunto de Assuntos 
Jurídico, Estudos Técnicos e Defesa 
Profissional nas gestões (2010/2013);
- Diretor de Assuntos Jurídico, 
Estudos Técnicos e Defesa 
Profissional nas gestões (2007/2010) e 
(2005/2007).
Atuação Sindical
- Diretor Adjunto de Assuntos 
Jurídicos da DEN (2007/2009);
- Ocupou cargos na diretoria da 
DS/SP.

- Diretor de Coordenação das 
Repres. Seccionais da Unafisco 
Regional (2006/2007);
- Diretor de Aposentados da 
Unafisco Regional do Paraná 
(2005/2007);
- 3º Vice-Presidente da Unafisco 
Regional de Santa Catarina 
(1988/1989).
Atuação Sindical
- 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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Aposentado desde Jul/2010
Formação Acadêmica
- Ciências Contábeis, Ciências 
Jurídicas e Pós Graduação em  
Auditoria e Controladoria.
Vida Profissional
- Ingresso no concurso de Agente 
Fiscal do Imposto de Consumo e do 
Imposto de Renda em 1967 e 1970
- Assessor do Secretário da Receita 
Federal até sua mudança para 
Brasília.
- Na 7ª Região Fiscal, exerceu 
diversos cargos de Assessoria da 
Superintendência, participou 
ativamente da criação da SRF, 
pela extinção dos 4 departamentos 
existentes, sendo o 1º Chefe de 
Fiscalização Da SRRFB-7ª RF e Chefe 
da Arrecadação.

Auditor-Fiscal aposentado/RJ
Concurso de 1976
Formação Acadêmica
- Graduado em Ciências Econômi-
cas e Ciências Contábeis.
 Atuação Associativa e Sindical
- Atual Secretário - Geral da UNAFIS-
CO NACIONAL (2013/2016)
- 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;

2º VICE PRESIDENTE

SECRETÁRIO GERAL

ANTONIO DIAS DE MORAES

EDUARDO ARTUR N. MOREIRA

- Coordenou a chamada Operação 
Bandeirantes para todo o Brasil.
- Foi Instrutor do CETREMFA,  Atual 
ESAF.
Atuação Associativa
- Atual presidente da Unafisco 
Rio (2013/2016), alavancou 
a representação com novas 
atividades e eventos, com grande 
adesão de novos associados 
(atualmente 1500 associados no RJ)
- Diretor Adjunto da Unafisco Rio 
(2010/2013), promoveu viagens 
internacionais: China, Dubai e 
Uruguay (Enoguaios)
- Informalmente chamado “Ministro 
do Turismo”, inaugurou no meio 
da classe as excursões turísticas e 
implantou as degustações de vinho, 
desde 2006.  

- 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 Adu-
aneiro da DRF em Nova Iguaçu;
- Chefe do Serviço de Informações 
Econômico-Fiscais, do Serviço de Ba-
gagem 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 Repú-
blica Portuguesa (2001/2004);
- Presidente e vice-presidente em 
Fundação, Federação e Conselho 
das Comunidades Portuguesas.
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Auditora-Fiscal aposen-
tada/SP
Concurso de 1985.
Formação Acadêmica
- Graduada em Direito
Atuação em Associação
- Atual Diretora de 
Finanças e Contabilida-

de da Unafisco Nacional (2013/2016)
- 1ª Secretária na Unafisco Associação Nacional 
(2011/2013);

Ingresso na RFB
Junho/1984
Formação Academica
- Bacharel em Admi-
nistração de Empresas 
pela UEL ( Universida-
de Estadual de Lon-
drina)

Atividades Anteriores de Relevancia
- Diretora Financeira de empresa de médio porte 

Formação Acadêmica 
- Bacharel em Ciên-
cias Contábeis e em 
Direito, com espe-
cialização em Direito 
Público. 
- Mestre em Direito 
Tributário. 

Atuação na Receita Federal
- Alfândega do Porto de Manaus, posse em 1996
- Coordenação - Geral de Administração Adua-
neira (COANA)

1º SECRETÁRIO

DIRETORA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

DIRETORA ADJUNTA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

LUÍZ GONÇALVES BOMTEMPO

MASSUMI TAKEISHI

MARIA APARECIDA GEROLAMO

- 1º 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);

em Londrina no ramo de construção civil
Atividades na RFB 
- Titular da DRF/Londrina e Defis/São Paulo
- Participou de equipes especiais junto a Cofis
Atividades Sindicais
- Participou do Conaf 2000
- Realizou trabalho parlamentar na reforma da 
previdência em 2003

- DRF Brasília
- Coordenação Geral de Acompanhamento do 
Contencioso Administrativo e Judicial (COCAJ)
Atuação Sindical
- Diretor de Finanças da DEN (2007/2009)
- Diretor Adjunto de Relações Intersindicais da 
DEN (2009/2011)
- Conselheiro Fiscal Nacional (2014/2015)
- Vice-Presidente da DS Brasília (2007/2009)
- Secretário-Geral DS Brasília (2009/2011)
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Auditor-Fiscal lotado 
na Derpf/SP 
Concurso de 1994.
Formação Acadêmica
- Graduado em 
Engenharia Elétrica e 
Mestre em Administra-
ção de Empresas.

Atuação em Associação
- Atual Diretor Administrativo da Unafisco Nacio-

Auditor Fiscal lotado 
DRF de Marília/SP
Concurso de 1991.
Formação Acadêmica
- Graduado em Ciên-
cias Contábeis, Admi-
nistração de Empresas 
e Direito.

Atuação Associativa
- Atual Diretor Adjunto de Assuntos Jurídicos da 
Unafisco Nacional (2013/2016)

Auditor-fiscal da Re-
ceita Federal 
desde 1997
Formação Acadêmica
- Formado em Direi-
to e Administração 
Pública
- Mestre em Direito 

Tributário pela PUC/SP
- Doutor em Direito Tributário pela Faculdade de 

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DIRETOR ADJUNTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

JOSÉ RICARDO ALVES PINTO

LUIZ ANTÔNIO BENEDITO

EDUARDO DE ANDRADE

Atuação Sindical
- Diretor de Estudos Técnicos na DEN nas gestões 
(2012/2013), (2009/2011) e (2007/2009);
- Presidente da DS de Marília/SP nas ges-
tões (2012/2013), (2009/2011), (2007/2009) e 
(2001/2005);
- Diretor Jurídico Adjunto da DEN do Unafisco 
Sindical (2003/2005);
- Vice-Presidente da DS de Marília/SP (2005/2007);
- Secretário da DS de Marília/SP (1999/2001).

Direito Largo São Francisco (USP)
- Supervisor de equipe de fiscalização (Defis/SP)
- Chefe da divisão de regimes e procedimentos 
aduaneiros (Coana)
- Conselheiro do Carf

nal (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).
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Auditor Fiscal aposenta-
do/MG
Concurso de 1985.
Formação Acadêmica
- Graduado em Ciên-
cias Contábeis pela 
UFMG.

Atuação em Associação
- Atual Diretor de Comunicação Social da Unafisco 
Nacional;
- Desde 2005 colabora com a Unafisco Associação 

Auditor-Fiscal lotado na 
SAFIS/Blumenau SC
Concurso de 1991
Formação Acadêmica
- Formado em Admi-
nistração de Empresas 
com pós-graduação 
em Comércio Exterior e 

Perspectivas Internacionais
Atuação Sindical
- Segundo-Secretário da Mesa do CDS (Unafisco Sindi-

DIRETOR DE DEFESA PROFISSIONAL E ASSUNTOS TÉCNICOS

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

DIRETOR ADJUNTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

MAURO JOSÉ SILVA

KURT THEODOR KRAUSE

ALCEBÍADES FERREIRA FILHO
divulgando-a junto aos auditores mineiros.
Atuação Sindical
- Vice Presidente da DS do Sindifisco Nacional em Divinó-
polis (2009/2011) e (2005/2007);
- Diretor Adjunto de Comunicação do Sindifisco Nacio-
nal na gestão (2007/2009);
- Diretor de Comunicação do Sindifisco Nacional na 
gestão (2003/2005);
- Secretário-Geral da DS do Sindifisco Nacional nas ges-
tões (2001/2003) e (1999/2001);

cal) 2007-2009
- Diretor de Comunicação Social (Sindifisco Nacional) 
2009-2011
- Diretor-Secretário (Sindifisco Nacional) 2011-2013
- Vice-Presidente da Mesa do CDS (Sindifisco Nacio-
nal) 2013-2015
- Atual Presidente da Mesa do CDS (Sindifisco Nacio-
nal) 2016-2019

Auditor Ativo – Julgador 
pro-tempore na DRJ/
SP com lotação na Alf/
Santos/SP
Concurso: 1994
Formação acadêmica:
- Doutor em Direito 
pela Universidade de 

São Paulo
- Mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie
- Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo
- Pós-graduado em Administração pela Fundação 
Getúlio Vargas/SP
- Engenheiro Civil pela Universidade Federal do Espí-
rito Santo

Atuação Associativa:
- Vice-presidente da Unafisco Associação nas ges-
tões 1999-2001 e 2001-2003
- Diretor de estudos técnicos da Unafisco Associação 
na gestão 2003-2005
- Membro do Conselho Deliberativo do Instituo Brasi-
leiro de Direito Tributário (IBDT) – 2011-2014
Atuação sindical:
- Diretor de Comunicação do Unafisco Sindical - 1999-
2001
- Diretor adjunto jurídico do Unafisco Sindical – 2001-
2003
- Diretor jurídico do Unafisco Sindical - 2003-2004



13PLATAFORMA ELEITORAL 2016-2019

Auditor-Fiscal aposenta-
do/AL
Concurso de 1976.
Formação Acadêmica
- Licenciatura Plena em 
Filosofia (1974)

- Graduado em Direito (1979) e 
- Graduado em Ciências Contábeis (1990).
Atividades na Receita Federal – 1979 a 1994 
( DRF/Maceió/AL)
- Fiscal de Tributos Federais (concurso 1976);
- Supervisor do Grupo de Fiscalização Externa
- Chefe da Divisão de Tributação
- Chefe da Divisão de Fiscalização e Controle Aduanei-
ro e Delegado da Receita Federal em Maceió/AL.

Auditora Fiscal Aposen-
tada/SP
Concurso de 1985.
Formação Acadêmica
- Graduada em letras.
Atuação Associativa

- Atual Diretora Adjunta de Finanças e Contabilidade 
da Unafisco Nacional (2013/2016)

Auditor Fiscal aposenta-
do/RS
Concurso de 1981.
Formação Acadêmica
- Graduado em Adminis-
tração de Empresas.
Atuação em Associação
-Atual 1º Secretário da 

Unafisco Nacional (2013/2016)
- Presidente da Unafisco Regional do Rio Grande do Sul 
nas gestões (2016/2019, 2013/2015, 2010/2013, 1997/2001 
e 1992/1995);

DIRETOR DE ASSUNTOS DE APOSENTADORIA, PENSÕES E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

DIRETORA ADJUNTA DE ASSUNTOS DE APOSENTADORIA, 
PENSÕES E ASSISTÊNCIA SOCIAL

DIRETOR DE EVENTOS ASSOCIATIVOS, RECREATIVOS E CULTURAIS

IVALDO HELVIO PINTO REGO

EDITH ASCENÇÃO PEREIRA BENVINDO

CESAR URBANO CORREA

- Aposentado: maio de 1994
Atuação Sindical / Associativa
- Fundador e eleito 1º Presidente da UNAFISCO – REGIO-
NAL DE ALAGOAS (1981)
- Reeleito por diversas vezes Presidente da UNAFISCO 
REGIONAL DE ALAGOAS, período de 1983 a 1990
- Fundador e 1º Presidente do UNAFISCO SINDICAL - DS/
AL (1991)
- Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões do 
SINDIFISCO NACIONAL – DS ALAGOAS, período de 2005 
até 2015
- Representante da UNAFISCO NACIONAL – Representa-
ção Alagoas desde 2010 e Diretor Suplente da UNAFIS-
CO NACIONAL gestão 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).

- Vice-Presidente da Unafisco Regional do Rio Grande do Sul 
na gestão (1995/1997);
- Participou em janeiro de 1995 da fundação da ABRAFIT – 
Associação Brasileira dos Fiscais Tributários;
- Vice-Presidente da ABRAFIT nas gestões (1997/2000 e 
1996/1997);
Atuação Sindical
- Delegado Sindical do UNAFISCO SINDICAL em Porto Alegre 
nas gestões (1997/2001 e 1992/1995);
- Diretor do UNAFISCO SAÚDE na gestão (1997/1999);
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Auditor Fiscal lotado na 
Alfândega/MG (Ae-
roporto Intl Tancredo 
Neves)
Concurso de 1991.
Formação Acadêmica
Graduado em Admi-
nistração de Empresas 

(UFMG) e em Economia (PUC/MG).
Atuação em Associação
- Atual Diretor de Convênios e Serviços, gestão 

Formação Acadêmica:
Bacharel em Ciências 
Contábeis
Atividades Associativas
- atual Secretário Geral 
da Unafisco RIO.
- Na AFIPERJ -  Asso-
ciação 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).

Auditor Fiscal aposenta-
do/RS
Concurso de 1961.
Formação Acadêmica
- Graduado em Ciências 
Econômicas em 1975, 
pela Universidade Fede-

ral do Rio Grande do Sul.
Atuação em Associação
- Atual 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 

DIRETOR DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS

DIRETOR ADJUNTO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS

DIRETOR DE COORDENAÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES REGIONAIS

NICOLAU GOMES DA SILVA

CARLOS ALBERTO RAMOS G. PACHECO

MARCO AURÉLIO B. DE AZEVEDO

2010/2013 e 2013/2016
- Diretor de Coordenação das Representações Sec-
cionais 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).

Atividades Sindicais
- Delegado eleito em diversas plenárias e no último 
CONAF, efetuou por diversas vezes trabalho parla-
mentar 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 Geren-
te Substituto.
- Após a fusão dos fiscos, em 2008, passou a trabalhar 
na Diort da DEMAC/RJO.

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);
- Tesoureiro da Regional do Rio Grande do Sul na gestão 
(2003/2005);
- Secretário substituto da Unafisco Regional do Rio Grande 
do Sul, na gestão (1982/1984);
- Secretário Geral da Unafisco 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
- Vice-Presidente da DS em Porto Alegre/RS na gestão 
(2011/2013).
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Auditora Fiscal 
aposentada/GO
Concurso de 1980.
Formação Acadêmica
- Graduada em Ciên-
cias Sociais, Ciências 
Contábeis e bacharel 
em Direito.

Atuação em Associação
- Atual Diretora de Eventos Associativos e Culturais da 
UNAFISCO Nacional (2010/2013 e 2013/2016)
- Representante da Unafisco Associação Nacional em 
Goiás desde 2009.
- Vice Presidente da Representação da Unafisco Re-
gional de Goiás (1991/1993);

Auditor-Fiscal lotado na 
Derpf/SP
Concurso de 1994.
Formação Acadêmica
Graduado em Engenha-
ria Industrial Eletrônica – 
CEFET/RJ.

Atuação na Unafisco Associação
- Diretor de Defesa Profissional e Estudos Técnicos 
(2013/2016)

Auditora-Fiscal aposen-
tada.
Ingresso no MF em 1975 
Ingresso na RF em 1984 
Estado: CE
Formação Acadêmica
- Ciências Contábeis.
Atividades Sindicais

- Diretora Administrativo-Financeira da Unafisco Regio-
nal do Ceará (1985/1992); 
- 1ª Vice-Presidente da Unafisco Regional do Ceará 
(1992/1994);
- 2ª Vice-Presidente da DS/Ceará (1995/1997);

PRIMEIRA DIRETORA SUPLENTE

SEGUNDO DIRETOR SUPLENTE

TERCEIRA DIRETORA SUPLENTE

NÉLIA CRUVINEL RESENDE

NARAYAN DE SOUZA DUQUE

IVONE MARQUES MONTE

Atuação Sindical
- Atual Diretora de Aposentadorias e Pensões da DEN 
do Sindifisco Nacional (2016/2018)
- Diretora de Aposentados e Pensionista Unafisco Sin-
dical 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 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).

- 1ª Vice-Presidente da DS/Ceará (1997/1999);
- Diretora de Administração do Unafisco Sindical 
(1993/1995; 1997/1999 e 2007/2009); 
- 2ª Vice-Presidente do Unafisco Sindical (1995/1997); 
- Diretora de Administração do Sindifisco Nacional 
(2009/2011 e 2011/2013);
- Conselheira Fiscal do Unafisco Nacional (2013/2016).
- Conselheira Fiscal do Sindifisco Nacional (2014/2015). 
Atividades na Receita Federal
- Supervisora da Equipe de Malha 
- Inspetora do Porto e do Aeroporto Internacional de 
Fortaleza.




