


2   |   Retrospectiva 2019 - Unafisco Nacional



Retrospectiva 2019 - Unafisco Nacional    |   3

conteúdo

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

REFORMA TRIBUTÁRIA

REFORMA ADMINISTRATIVA

MÍDIA

JURÍDICO

DEFESA DA CLASSE

ASSUNTOS TÉCNICOS

INSTITUCIONAL      

CONFRATERNIZAÇÕES

06

14

16

17

20

24

26

30

32



 

4   |   Retrospectiva 2019 - Unafisco Nacional



 

Retrospectiva 2019 - Unafisco Nacional    |   5

Ano de muitas lutas  
pela valorização da Classe  

e da Receita
Preparamos para você esta edição especial a fim de relembrar 
as principais iniciativas da entidade ao longo de 2019, tanto 
no decorrer da gestão anterior como durante a atual gestão, 

empossada em junho.

Dividimos a coletânea em nove seções para facilitar a visualização 
das atividades de destaque no período, um ano marcado por 
importantes momentos de confraternização entre os associados, 
mas também por muitas lutas da Unafisco Nacional em prol da 

valorização dos Auditores Fiscais e do órgão.

Boa leitura!

Diretoria 

Triênio 2019/2022
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A Unafisco Nacional  
realizou um inten-
so trabalho, den-

tro e fora do Congresso Na-
cional, durante a tramitação 

da Reforma da Previdência 
(PEC 6/2019) para tentar cor-

rigir as injustiças que afetam os 
servidores. 

Participação em audiências pú-
blicas na Câmara e no Senado, 

lançamento de campanha na mí-
dia e de notas técnicas relaciona-

das ao tema foram algumas inicia-
tivas da entidade com objetivo de 

conscientizar parlamentares e alertar 
a população sobre os malefícios da  

reforma previdenciária. 

Reforma da Previdência

Foto: Cristiano Eduardo
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pública da Comissão de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa do Senado sobre a Reforma da 
Previdência. Ele ressaltou, entre outros pontos, que 
uma das metas do governo para justificar as mu-
danças na Previdência era arrecadar mais de R$ 1 
trilhão em dez anos, mas que isto viria à custa da 
penalização dos servidores públicos e dos trabalha-
dores da iniciativa privada, se caracterizando como 
um massacre de direitos. Mauro Silva apontou que 
era possível arrecadar o trilhão com o fortalecimen-
to do combate à sonegação e a boa gestão dos 
recursos públicos.

ADESÃO À FRENTE PARLAMENTAR MISTA 
EM DEFESA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

O Auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados 
ficou lotado no relançamento da Frente Parlamen-
tar Mista em Defesa da Previdência Social. A Una-
fisco estava lá como uma das entidades que aderi-
ram diretamente à Frente, que visava interromper o 
massacre dos direitos previdenciários dos servidores 
promovido pela Reforma da Previdência. Marcaram 
presença o então diretor de Defesa Profissional e 
Assuntos Técnicos, Auditor Fiscal Mauro Silva, e o, 
à época, primeiro secretário, Luiz Bomtempo.

Na gestão 2016/2019 

Fevereiro 

AUDIÊNCIA NO SENADO SOBRE 
PREVIDÊNCIA E TRABALHO 

Representada pelo então primeiro secretário, que 
atualmente é secretário-geral, Auditor Fiscal Luiz 
Bomtempo, a Unafisco esteve na audiência pública 
Previdência e Trabalho, com foco na Proposta Go-
vernamental de Reforma Previdenciária, realizada 
pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa do Senado. Na ocasião, entidades aponta-
ram que a PEC 6/2019 era altamente prejudicial aos 
servidores. Além disso, afirmaram que o déficit da 
Previdência Social é fruto de uma manobra contábil 
que não leva em conta a legislação, nem os proble-
mas de gestão do sistema de Seguridade Social.

Março

COMBATE À SONEGAÇÃO É COMPONENTE 
PRINCIPAL PARA GERAR R$ 1 TRILHÃO EM 
DEZ ANOS, SEGUNDO MAURO SILVA 

O então diretor de Defesa Profissional e Assuntos 
Técnicos da Unafisco, atual presidente da entidade, 
Auditor Fiscal Mauro Silva, participou de audiência 

Fotos: Divulgação
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Abril 

NOTA TÉCNICA DA UNAFISCO APONTA 
FATURAMENTO DOS BANCOS EM  
R$ 388 BILHÕES POR ANO COM REGIME 
DE CAPITALIZAÇÃO FINANCEIRA 

A entidade apresentou a Nota Técnica nº 12/2019, 
intitulada Estimativa do tamanho do mercado (fa-
turamento) para as instituições financeiras num re-
gime de capitalização financeira para a Previdên-
cia. O estudo concluiu que, nos próximos 70 anos, 
o faturamento médio anual para as instituições fi-
nanceiras, num sistema de capitalização financei-
ra, conforme pretendido até então pelo governo, 
seria estimado em R$ 388 bilhões.  

Maio

CAMPANHA NA MÍDIA CONTRA 
MASSACRE DOS DIREITOS 
PREVIDENCIÁRIOS

Campanha da Unafisco Previdência sustentável, sim! 
Massacre de Direitos, não! é lançada com objetivo 
de apresentar alternativas para o corte agressivo de 
direitos dos servidores públicos e trabalhadores da 
iniciativa privada. Três vídeos, com os temas  susten-
tabilidade da Previdência, capitalização e falacioso 
discurso de privilégios dos servidores públicos, foram 
exibidos no canal GloboNews. Eles estão disponíveis 
no canal da Unafisco no YouTube. 

UNAFISCO LANÇA ESTUDO SOBRE 
CONTROVERSO SISTEMA DE 
CAPITALIZAÇÃO FINANCEIRA

Na Nota Técnica nº 13/2019, PEC 6/2019: O Contro-
verso Sistema de Capitalização Financeira, a Una-
fisco explica que o regime brasileiro de Previdência 

Social, de repartição simples, fundamentado no 
princípio da solidariedade intergeracional, no caso 
do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), vi-
nha sendo colocado em xeque por causa do en-
velhecimento populacional, do grande número de 
desempregados e daqueles que trabalham na in-
formalidade, entre outros fatores. Por isso, debatia-
se a substituição por um sistema de capitalização 
no qual forma-se um fundo, administrado por fun-
dos de pensões privados. As contribuições são in-
vestidas em aplicações financeiras, sujeitando-se, 
por conseguinte, aos respectivos riscos que acom-
panham tais movimentações.

NOTA TÉCNICA DA ENTIDADE ALERTA 
SOBRE DRÁSTICA REDUÇÃO DA PENSÃO 
POR MORTE 

A Unafisco lançou a Nota Técnica nº 14/2019, in-
titulada A drástica redução da pensão por morte 
e da aposentadoria por incapacidade perma-
nente na PEC 6/2019. Inconstitucionalidade por 
violação ao princípio da proporcionalidade, que 
alerta acerca da drástica redução da pensão por 
morte, bem como do valor da aposentadoria por 
incapacidade permanente prevista na Reforma 
da Previdência. 

COMBATE ÀS INCONSTITUCIONALIDADES 
DA REFORMA PREVIDENCIÁRIA

A entidade realizou trabalho parlamentar em diver-
sos espaços da Câmara dos Deputados por meio 
do então diretor de Defesa Profissional e Assuntos 
Técnicos e do primeiro secretário, respectivamente, 
Auditores Fiscais Mauro Silva e Luiz Bomtempo, que 
atualmente ocupam as funções de presidente e se-
cretário-geral da Unafisco Nacional. Junto do asses-
sor parlamentar da entidade, Adalberto Valentim, 
eles não mediram esforços para explicar a parla-
mentares a importância de subscreverem as suges-
tões de emendas à Reforma da Previdência, elabo-
radas em conjunto pelas entidades que compõem 
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o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), 
da qual a Unafisco faz parte.

‘SISTEMA PREVIDENCIÁRIO COM BANCOS E SEM 
EMPREGADOR CONDENA TRABALHADOR A VIVER NA 
MISÉRIA’, AFIRMA MAURO SILVA

Durante audiência da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa do Senado, o então diretor de Defesa Profissional e Assuntos 
Técnicos da Unafisco, Auditor Fiscal Mauro Silva, enfatizou que o siste-
ma de capitalização financeira apresentado na reforma previdenciá-
ria, sem a contribuição do empregador, nos moldes chilenos, era total-
mente inviável. Ele destacou que, com raríssimas exceções, os países 
com capitalização financeira têm a participação do empregador. 

UNAFISCO CONTESTA FALHAS E ARGUMENTOS FALSOS DO 
SECRETÁRIO DA PREVIDÊNCIA

Em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa do Senado estavam o, à época, diretor de Defesa Profis-
sional e Assuntos Técnicos da Unafisco Nacional, Auditor Fiscal Mauro 

Silva, que atualmente preside 

a entidade; e o então secretá-

rio de Previdência do Ministério 

da Economia, Leonardo José 

Rolim Guimarães. Este último, 

em dois momentos cruciais, 

falhou ao defender a propos-

ta da reforma previdenciária. 

Primeiro, apresentou núme-

ros falsos, ao dizer que “um 

servidor público, com uma 

média salarial em torno de  

25 mil reais, que vai se aposen-

tar com o seu último salário, o 

subsídio que esse servidor pú-

blico recebe do sistema previ-

denciário é em torno de 4,5 mi-

lhões de reais.” Estes números 

não existem, de acordo com 

Mauro Silva.

O segundo deslize do secre-

tário foi de cunho conceitual. 

Num dado momento, ele defi-

niu déficit atuarial da seguinte 

maneira: “comparamos nas 

próximas décadas receitas e 

despesas, a gente traz isso ao 

valor presente e vê quanto 

está faltando no sistema para 

ele ser equilibrado.” O exercí-

cio de analisar a sustentabili-

dade de um sistema de pre-

vidência pegando somente o 

resultado de contas do futuro e 

arrastar para o tempo presente 

é chocante, pois ignora contri-

buições e superávits do pas-

sado que foram consumidos 

pelos governos. 

Foto: Cristiano Eduardo
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Na gestão 2019/2022

Julho

TRABALHO PELA APROVAÇÃO DE 
DESTAQUES DE INTERESSE DA CLASSE

A Unafisco Nacional trabalhou intensamente no Con-
gresso Nacional em busca de apoio dos deputados 
para apresentação e aprovação de destaques a fa-
vor dos servidores públicos, na votação do relatório 
na Comissão Especial da Reforma da Previdência. O 
assessor parlamentar da Unafisco, Adalberto Valen-
tim, e a Auditora Fiscal Maíra Giannico, associada 
da entidade, acompanharam reuniões da Comissão 
Especial da reforma e buscaram a sensibilização dos 
parlamentares sobre temas de interesse da Classe.

EM PALESTRA, PRESIDENTE DA UNAFISCO 
ALERTA SOBRE RISCO DA REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA ACABAR COM RPPS

Mais de cem associados assistiram ao vivo pela in-
ternet a palestra sobre Aspectos da Reforma da Pre-

vidência (PEC 6/2019) para Ativos, Aposentados e 
Pensionistas, ministrada pelo presidente da Unafisco 
Nacional, Auditor Fiscal Mauro Silva. Outros 30 asso-
ciados também acompanharam o evento na Sede 
Social da Unafisco, em SP.

Mauro alertou, entre outros pontos, sobre a previsão 
de existir uma lei complementar, inserida no texto-ba-
se da PEC, que poderia extinguir o Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS). Em trabalho parlamentar 
na Câmara, diretores da Unafisco questionaram os 
deputados sobre a previsão dessa lei complementar. 
Os parlamentares justificaram que ela havia sido feita 
para municípios, e não para a União. 

MOBILIZAÇÃO CONTÍNUA NO 
CONGRESSO NACIONAL 

O presidente da Unafisco, Auditor Fiscal Mauro Silva, 
e o secretário-geral, Auditor Fiscal Luiz Bomtempo, 
também marcaram presença no Congresso para 
conscientizar parlamentares a respeito das pautas 
dos Auditores Fiscais, no momento em que deputa-
dos discutiam destaques à então proposta de refor-
ma previdenciária. Esteve ainda presente o assessor 
parlamentar da Unafisco, Adalberto Valentim. 

Fotos: Divulgação
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Agosto

GOVERNO ‘PESOU A MÃO’ 
CONTRA OS SERVIDORES NA 
REFORMA DA PREVIDÊNCIA, DIZ 
PRESIDENTE DA UNAFISCO 

Durante audiência pública da Comissão 
de Direitos Humanos do Senado, o presi-
dente da Unafisco Nacional, Auditor Fiscal 
Mauro Silva, destacou que o governo “pe-
sou a mão” contra os servidores na Refor-
ma da Previdência com lei complementar 
que pode extinguir o Regime Próprio de 
Previdência Social, drástica redução das 
pensões por morte e por incapacidade, 
pedágio de 100% sobre o tempo que faltar 
para ter direito à aposentadoria integral, 
idade mínima para se aposentar, mudan-
ça das alíquotas de contribuição previden-
ciária, instituição por lei de contribuição 
extraordinária para servidores federais se 
o regime próprio demonstrar déficit atua-
rial e redução do abono de permanência. 
Na ocasião, o texto-base da reforma havia 
sido aprovado em dois turnos na Câmara e 
seguia para votação no Senado.

SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA É DE R$ 180 
BILHÕES POR ANO

O presidente da Unafisco Nacional, Au-
ditor Fiscal Mauro Silva, fez explanações 
em duas audiências públicas da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania 
do Senado sobre a proposta de Reforma  
da Previdência. 

Ele salientou que antes de realizar mudan-
ças na Previdência seria preciso fazer toda 
a lição de casa para avaliar se ela era re-
almente necessária. Ou seja, era preciso 

combater a sonegação, parar de lançar um Refis atrás do 
outro, assim como combater fraudes, entre outros pontos dos 
quais viriam recursos para os cofres públicos. Mauro disse que 
há R$ 600 bilhões de sonegação por ano, sendo R$ 370 bi-
lhões só da União. Destes, R$ 180 bilhões se referem à contri-
buição previdenciária. 

EM VÍDEO, UNAFISCO ALERTA PARA DRÁSTICA 
REDUÇÃO DA PENSÃO POR MORTE

O vídeo lançado pela Unafisco, em parceria com o Sindifisco 
Nacional, tratou da drástica redução do valor das pensões 
por morte com a aprovação da PEC 6/2019. O objetivo foi aler-
tar aqueles que acreditaram na reforma, mas mudariam de  
ideia ao se tornarem pensionistas. O vídeo adverte que, nas 
eleições futuras, milhões de brasileiros lembrarão quais fo-
ram os parlamentares que os prejudicaram. 

UNAFISCO PARTICIPA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
CCJ DO SENADO 

O presidente da Unafisco Nacional, Auditor Fiscal Mauro 
Silva, participou de duas audiências públicas promovi-
das pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do 

Foto: Cristiano Eduardo
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Senado para debater a Reforma da Previdência. A proposta estava em análise na CCJ antes de ser en-
viada para votação no Plenário da Casa. Na ocasião, Mauro disse que os senadores poderiam suprimir 
parágrafos do texto-base da reforma sem precisar devolver para aprovação na Câmara. 

Outubro

PARTICIPAÇÃO DA UNAFISCO EM DEBATE 
NA CDH DO SENADO 

A Comissão de Direitos Humanos do Senado(CDH)  
reuniu especialistas em audiência pública para de-
bater a Reforma da Previdência, aprovada em pri-
meiro turno pela Casa. A reunião foi proposta pelo 
presidente do colegiado, senador Paulo Paim (PT/
RS), que defendeu alterações no texto da reforma 
durante votação da proposta no segundo turno.  
O secretário-geral da Unafisco Nacional, Auditor 
Fiscal Luiz Bomtempo, participou da discussão re-
presentando a entidade.

Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

RISCO DOS SENADORES INCLUÍREM 
CAPITALIZAÇÃO NA REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA 

A Unafisco Nacional falou sobre o risco de os senado-

res incluírem o regime de capitalização na Reforma 

da Previdência, durante audiência pública organi-

zada pela Comissão de Direitos Humanos e Legisla-

ção Participativa do Senado. O secretário-geral da 

entidade, Auditor Fiscal Luiz Bomtempo, disse que o 

tema da capitalização estava sempre presente no 

debate entre parlamentares e poderia voltar tanto 

como emenda no Senado como na PEC Paralela. 
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Dezembro

PROPOSIÇÃO DE ADI PARA COMBATER A 
REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

A Unafisco informou que vai propor Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI) questionando pon-

tos da EC 103/2019 (Reforma da Previdência) pre-

judiciais para os associados.

CONTRATAÇÃO DE RENOMADO 
JURISTA E DE PROFESSOR DA USP PARA 
ELABORAÇÃO DE PARECERES

A Unafisco contratou o renomado jurista, dr. Ingo 

Sarlet, e o professor da USP, dr. Elival da Silva Ra-

mos, para elaboração de pareceres sobre dispo-

sições constantes na EC 103/2019 (Reforma da 

Previdência) que trazem prejuízos aos associados, 

tais como majoração da alíquota previdenciária, 

previsão de aplicação de alíquotas extraordiná-

rias, regras de transição e de pensão por morte, 

dentre outros pontos. Dr. Ingo Sarlet tem um vasto 

currículo e é extremamente respeitado no meio ju-

rídico, de modo que os ensinamentos constantes 

de suas obras já foram citados em mais de cem jul-

gados do Supremo Tribunal Federal, inclusive por 

vários ministros que integram o STF atualmente. Dr. 

Elival também tem exímio conhecimento jurídico, 

de modo que, além de ser mestre e doutor em 

Direito do Estado, possui o título de livre-docente 

em Direito Constitucional pela USP. É ainda au-

tor de muitas obras bibliográficas.

NA JUSTIÇA CONTRA 
PONTOS NOCIVOS DA 

REFORMA  
PREVIDENCIÁRIA

Após intenso trabalho durante o pe-

ríodo em que a Reforma da Previdên-

cia  tramitou na Câmara e no Senado, 

para barrar e tentar corrigir as injustiças 

que afetam os servidores públicos, o 

texto-base foi aprovado no Senado em 

segundo turno com redução de bene-

fícios e duras regras de acesso à apo-

sentadoria e pensões. A Unafisco estu-

dou por meses toda a tramitação da 

matéria para propor medidas jurídicas 

pertinentes em relação aos pontos da 

reforma que encontrasse viabilidade, 

sem prejuízos de atuação como amicus 

curiae.  

Novembro

PALESTRA TRATA DE ESTRATÉGIAS 
JURÍDICAS 

Na palestra da Unafisco Nacional, Reforma da 
Previdência e os Reflexos na Classe, o presidente 
da entidade, Auditor Fiscal Mauro Silva, explicou 
como será a estratégia jurídica da Unafisco para 
combater os malefícios causados pela reforma. A 
explanação foi realizada em SP e teve transmissão 
on-line, com mais de 200 visualizações.
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Na gestão 2019/2022

julho

GRUPO DE WHATSAPP 
DA UNAFISCO PARA 
DISCUTIR O TEMA 

A entidade criou um grupo de 
discussão no WhatsApp exclusi-
vamente para debater a Refor-
ma Tributária com os associados. 
No aplicativo de mensagens 
instantâneas, os participan-
tes podem trocar mensagens 
e compartilhar arquivos sobre  
o assunto.

Agosto

REUNIÃO COM 
ASSOCIADOS PELA 
INTERNET 

A Reforma Tributária foi tema de 
reunião promovida pela Unafisco 
com associados. Os diretores da 
entidade, Auditores Fiscais Mauro 
Silva (presidente), Virgilio Fordelo-
ne Neto (adjunto de Comunica-
ção Social) e Antônio Márcio de 
Oliveira Leão (Defesa Profissional e 
Assuntos Técnicos) discutiram pon-
tos importantes sobre o tema com 
associados dos Estados de Goiás, 
Santa Catarina e São Paulo. 

Na gestão 2016/2019

Maio

PELO COMBATE À SONEGAÇÃO 

O presidente da Unafisco Nacional, Auditor Fiscal Mauro Silva, à épo-

ca diretor de Defesa Profissional e Assuntos Técnicos, foi um dos pa-

lestrantes do seminário Reforma Tributária da Perspectiva da Admi-

nistração Tributária, realizado em SP pela Associação Brasileira de 

Direito Financeiro, em parceria com a Fundação Instituto de Pesqui-

sas Contábeis, Atuariais e Financeiras. 

No encontro, Mauro defendeu a importância de combater a sonega-
ção fiscal antes de simplificar o complexo sistema tributário brasileiro 

e a necessidade de regras para a concessão de “privilégios fiscais”. 

Reforma Tributária



Novembro

DEBATE NA CAE DO SENADO SOBRE FIM 
DA ISENÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS

Durante audiência pública para discutir o projeto de 
lei que elimina a isenção do imposto de renda sobre 
lucros e dividendos por pessoas jurídicas a sócios ou 
acionistas (PL 2015/2019), organizada pela Comis-
são de Assuntos Econômicos do Senado (CAE), o  
presidente da Unafisco, Auditor Fiscal Mauro Silva, 
defendeu o aumento da tributação sobre a renda, 
lucro e ganho de capital e a redução dos impos-
tos sobre bens e serviços.  

Setembro

UNAFISCO APRESENTA SEIS EMENDAS À REFORMA TRIBUTÁRIA

A entidade apresentou seis emendas fundamentais à proposta de Reforma Tributária 
(PEC 45/2019), na ocasião em que era analisada pela Comissão Especial da Câmara dos 

Deputados. Os diretores da entidade, Auditores Fiscais Mauro Silva (presidente) e Luiz Bom-
tempo (secretário-geral); e o assessor parlamentar Adalberto Valentim, se empenharam 

para sensibilizar os deputados com os temas das emendas, todos voltados à justiça fiscal.

Outubro

UNAFISCO E OUTRAS ENTIDADES 
ELABORAM EMENDA 

A Unafisco Nacional, o Sindifisco Nacional e outras 
entidades dos fiscos federal, estaduais e municipais 
elaboraram texto para disciplinar regime jurídico da 
administração tributária. A proposta foi apresentada 
pelo senador Roberto Rocha (PSDB/MA) como emen-
da à Reforma Tributária, em tramitação no Senado 
e na Câmara dos Deputados. O secretário-geral da 
Unafisco, Auditor Fiscal Luiz Bomtempo, representou 
a entidade nas reuniões de elaboração do texto.
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Na gestão 2016/2019

Fevereiro 

ALTERAÇÕES À MP 870/2019 EM PROL DOS AUDITORES 

A Unafisco propôs duas alterações para o texto da Medida Pro-
visória 870/2019, que estabelece a organização básica dos  
órgãos da Presidência da República e dos ministérios. As mudan-
ças foram apresentadas como emendas pelos senadores Jean 
Paul Prates (PT/RN), Major Olimpio (PSL/SP) e Paulo Paim (PT/RS), 
que reproduziram ipsis litteris o texto elaborado pela entidade. A 
primeira se referiu à retirada do artigo 64, relacionado à permis-
são de não servidores da Receita ocuparem cargos em comissão 
e funções de confiança de assessoramento direto e do gabinete 
do secretário especial da Receita Federal. A segunda trata da 
Escola de Administração Fazendária do Ministério da Fazenda 
(Esaf), que, no texto original seria incorporada pela Escola Nacio-
nal de Administração Pública (Enap) do Ministério da Economia. A 
Unafisco, entretanto, solicitou a revogação dessa incorporação. 

Reforma administrativa

Na gestão 2019/2022

Outubro

GRUPO DE WHATSAPP SOBRE 
ASSUNTO É CRIADO PELA 
UNAFISCO 

A entidade criou um grupo de dis-
cussão no WhatsApp para debater 
a Reforma Administrativa. A ideia 
é que o grupo contribua na pro-
dução de conhecimento sobre o 
tema, que pode afetar direitos e 
atribuições da Classe.g

Foto: Eduardo Coutinho/Wikipédia
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mídia

Na gestão 2016/2019

Fevereiro 

MAURO SILVA FALA AO JN SOBRE 
NECESSIDADE DE MAIOR RIGOR 

FISCAL ÀS PPE

No Jornal Nacional, o presidente da Unafisco Na-
cional, Auditor Fiscal Mauro Silva, à época diretor 
de Defesa Profissional e Assuntos Técnicos, falou 
sobre a necessidade de o Fisco utilizar maior rigor 
fiscal no caso das pessoas politicamente expostas 
(PPE). Segundo ele, autoridades como o ministro do 
Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, demais 
ministros e o presidente da República, por exem-
plo, “devem ser submetidas a um rigor fiscal maior 

porque elas estão, na definição do tratado inter-
nacional, expostas mais fortemente à corrupção.”

Em contrapartida, o presidente da entidade repu-
diou o vazamento de relatório do sigilo fiscal do 
ministro Gilmar Mendes.

ENTREVISTA SOBRE CAMADA EXTRA DE 
PROTEÇÃO AO SIGILO FISCAL 

Em entrevista à revista Época, o presidente da Una-
fisco Nacional, Auditor Fiscal Mauro Silva, à época 
diretor de Defesa Profissional e Assuntos Técnicos, 
também falou do posicionamento da entidade de 
que pessoas politicamente expostas (PPE) devem 
ter maior vigilância da Receita Federal. 

Segundo Mauro, se “sistema em que, se eu acessar 
o CPF de uma PPE, vai um e-mail para meu chefe 
e ele vem me perguntar por que estou acessando. 
Isso cerceia o trabalho.”

Março

ARTIGO A RESPEITO DA REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA NO ESTADÃO

Em artigo publicado no Estadão, o presidente 
da Unafisco Nacional, Auditor Fiscal Mauro Silva, 
à época diretor de Defesa Profissional e Assuntos 
Técnicos, fala de outras fontes socialmente mais 
justas para o ministro da Economia, Paulo Gue-
des, conseguir alcançar a pretendida meta de  
R$ 1 trilhão com a Previdência, sem massacrar 
direitos dos trabalhadores.

Imagem: Reprodução
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Segundo o presidente da Unafisco, a mais urgente pro-

vidência é combater firme e duramente a sonegação 

da casta empresarial e financeira do País.

Maio

MAURO SILVA É ENTREVISTADO POR 
HERÓDOTO BARBEIRO SOBRE MP QUE 
LIMITA ATUAÇÃO DA RECEITA

O presidente da Unafisco Nacional, Auditor Fiscal 

Mauro Silva, então diretor de Defesa Profissional e As-

suntos Técnicos, falou ao jornalista Heródoto Barbeiro, 

no Jornal da Record News, sobre a MP 870/2019 que 

limita atuação da Receita Federal.

Na referida MP, que trata da organização da Presi-

dência da República e dos ministérios, o relator do 

parecer, senador Fernando Bezerra Coelho (MDB/

PE), incluiu trecho limitando a atuação dos Audi-

tores Fiscais da Receita sobre crimes tributários.  

Para Mauro, o parecer é uma tentativa de enfraque-

cer a Receita no combate à lavagem de dinheiro e 

à corrupção.

JN: APURAÇÕES DOS AUDITORES ‘TÊM 
SIDO FUNDAMENTAIS NA CONDENA-
ÇÃO POR CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE 
DINHEIRO’, AFIRMA MAURO SILVA

O presidente da Unafisco Nacional, Auditor Fis-
cal Mauro Silva, à época diretor de Defesa Pro-
fissional e Assuntos Técnicos, foi entrevistado pelo 
Jornal Nacional sobre a aprovação da Medida 
Provisória 870/2019 pela Comissão Mista do Con-
gresso. A MP proíbe os Auditores Fiscais de comu-
nicarem ao Ministério Público Federal indícios de 
crimes não tributários sem autorização judicial.

De acordo com Mauro, a restrição ocorreu por-
que os Auditores têm feito apurações fundamen-
tais na condenação por corrupção e lavagem 
de dinheiro, que envolvem políticos.

Na gestão 2019/2022

Agosto

UNAFISCO ABORDA TEMA DAS PPE NA 
RÁDIO CBN 

Na Rádio CBN, o presidente da Unafisco Nacio-
nal, Auditor Fiscal Mauro Silva, falou acerca da 
determinação do Tribunal de Contas da União 
para que a Receita Federal informe o número de 
processos em andamento ou já encerrados nos 
últimos cinco anos que envolvam integrantes e 
ex-integrantes dos poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário, e familiares. Ele defendeu o trabalho 
de investigação da Receita Federal sobre pesso-
as politicamente expostas (PPE).

Mauro disse que o Fisco averiguar com mais  
rigor ocupantes de cargos relevantes está em 
concordância com o disposto na Convenção 
das Nações Unidas Contra a Corrupção, da qual 

o Brasil é signatário.

Imagem: Reprodução
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EDITORIAL DA UNAFISCO 
SOBRE PRESSÃO CONTRA 
AUDITORES EM BLOG DA 
FOLHA DE S.PAULO

O blog do jornalista Frederico Vas-
concelos, da Folha de S.Paulo, 
publicou na íntegra o editorial da 
Unafisco Nacional sobre a decisão 
do ministro Alexandre de Moraes, 
do STF, de suspender investigação 
da Receita contra 133 contribuin-
tes e afastar dois Auditores Fiscais. 

No editorial, a entidade afirma 
que o despacho do ministro repre-
senta “pressão indevida” sobre 
Auditores Fiscais e tem o objetivo 
de intimidar a atuação deles na 
fiscalização de autoridades públi-
cas do alto escalão.

ENTREVISTA PARA O GLOBO 
ACERCA DE ALTERAÇÕES 
NA ESTRUTURA DA RECEITA 

O posicionamento da Unafisco 
Nacional sobre a proposta de al-
terações na estrutura da Receita 
Federal saiu na capa do jornal O 
Globo. O presidente da entidade, 
Auditor Fiscal Mauro Silva, falou 
que um órgão de fiscalização tri-
butária no modelo de agência, 
podendo ter várias pessoas de 
fora da carreira, o afasta do inte-
resse público e deixa mais próxi-
mo do interesse político. “A ideia 
de trazer pessoas de fora é para 
trazer o aparelhamento do órgão. 
No meio desse tiroteio todo não 
me parece ser o momento mais 
adequado para isso”, disse Mauro.

UNAFISCO ENTREVISTA AUDITOR DO VÍDEO QUE 
VIRALIZOU NAS REDES SOCIAIS SOBRE FISCALIZAÇÃO 
DE MINISTROS DO STF

A Unafisco Nacional entrevistou o Auditor Fiscal, associado Diogo de 
Paula Moreira, que trabalha na Alfândega do Aeroporto de Brasília. 
Ele é autor de um vídeo que viralizou no YouTube sobre as razões dos 
ataques que a Receita Federal sofreu por fiscalizar empresas, ministros 
do Supremo Tribunal Federal e seus parentes. No vídeo, ele ressalta 
a importância da contribuição desses servidores para fiscalização e 
cumprimento das leis tributárias, do corpo técnico altamente qualifi-
cado da Receita, além dos sucessivos cortes orçamentários no órgão.

Setembro

PRESIDENTE DA UNAFISCO DESTACA 
COMPROMETIMENTO DA RECEITA COM COMBATE À 
CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO NO JN

No Jornal Nacional, o presidente da Unafisco, Auditor Fiscal Mauro Silva, 
falou sobre a tentativa de interferência política para substituir o Auditor 
Fiscal da Receita Federal José Alex Nóbrega de Oliveira da função de 
delegado da Alfândega do Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. 

Para Mauro, tal substituição não se coadunaria com os objetivos 
de fiscalização da Receita Federal, sobretudo considerando o 
contexto exitoso de apreensões de contrabando apresentado 
pelo porto. Ao contrário, quebrar esse movimento bem-sucedi-
do seria desastroso. 

Imagem: Reprodução
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Jurídico

Importantes vitórias 
foram obtidas pela 
Unafisco Nacional 

em favor dos associados, 
entre elas, a liminar para ga-

rantir que conste o exato va-
lor do Benefício Especial cal-

culado no momento de adesão 
ao Regime de Previdência Com-

plementar. 

Em diversos momentos, a entida-
de também atuou para defender 

as atribuições dos Auditores Fiscais, 
como ao ingressar com ação civil pú-

blica contra ilegalidades presentes em 
portaria da Procuradoria-Geral da Fa-

zenda Nacional com dispositivos que usur-
pavam competência da Classe. 
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sitado em julgado que reconheceu a natureza 

de vencimento básico da Gratificação de Ati-

vidade Tributária (GAT). A Diretoria Jurídica da 

entidade empregou todos os esforços para que 

a ação rescisória fosse julgada improcedente e 

para que não seja concedida qualquer liminar 

que impeça a tramitação das execuções em 

curso em favor dos associados. 

Agosto

ENTIDADE PROTOCOLA 2º 
LOTE DE EXECUÇÃO DA GAT

A Unafisco efetuou o protocolo do 2º lote 

da execução da Gratificação de Ativida-

de Tributária (GAT), composto por 23 gru-

pos, em favor de 986 exequentes. Os grupos 

mencionados envolvem apenas os associa-

dos que tinham domicílio na competência 

da 10ª Vara Federal de São Paulo e eram as-

sociados à entidade no dia 28/3/2007. 

ADMISSÃO COMO AMICUS CURIAE 
NA ADPF 572

O pedido de ingresso formulado pela entida-
de para atuar como amicus curiae foi deferido 
pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ed-
son Fachin, relator da Arguição de Descumpri-
mento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 572, 
proposta pelo partido político Rede Sustentabili-
dade. A ADPF combate portaria que ocasionou 
abertura de inquérito determinando suspensão 
de todos os procedimentos investigatórios ins-
taurados pela Receita ou outros órgãos, em 
relação a 133 contribuintes enquadrados 
como pessoas politicamente expostas. 

Na gestão 2016/2019

Janeiro

COMBATE ÀS ILEGALIDADES DA PORTARIA 
PGFN 690/2017 

A Unafisco ingressou com ação civil pública na 9ª Vara 
da Justiça Federal de São Paulo/SP contra ilegalidades 
presentes na Portaria 690/2017 da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional. Dispositivos da portaria usurpam 
competência dos Auditores Fiscais da Receita Federal, 
ao regular como serão tratados os recursos de contri-
buintes excluídos do Programa Especial de Regulari-
zação Tributária. A entidade também encaminhou à 
Controladoria-Geral da União e ao Ministério Público 
Federal representação por improbidade administrativa 
contra o então procurador-geral da Fazenda Nacional 
Fabrício da Soller, que assinou a referida portaria. 

REPRESENTAÇÕES CONTRA MICHEL TEMER 
E HENRIQUE MEIRELLES POR IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA

A entidade abriu uma importante trincheira para 
combater o Refis ao protocolar, no Ministério Público 
Federal e na Controladoria-Geral da União, repre-
sentações por improbidade administrativa contra o 
ex-presidente da República, Michel Temer, e o ex-
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ao descum-
prirem orientação da área técnica e instituírem Refis, 
por meio de Medida Provisória, ambos incorreram em 
conduta negligente. 

Na gestão 2019/2022

Julho

AÇÃO RESCISÓRIA NA EXECUÇÃO DA GAT 

A União propôs ação rescisória perante o Tribunal Re-
gional Federal da 3ª Região face ao acórdão já tran-
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vo interno interposto pela União na ação judicial 
que objetiva que a União seja compelida, por oca-
sião do pagamento dos créditos atrasados devidos 
aos associados (exercícios anteriores), a fazer com 
incidência de correção monetária (desde a data 
em que devidas as parcelas) e juros de mora (des-
de a data em que foi determinado o pagamento 
dos direitos reconhecidos administrativamente).

AUTOS DA EXECUÇÃO DA GAT 
REMETIDOS À CONTADORIA JUDICIAL 

Foi proferido despacho nos autos do cumprimento 
de sentença, em trâmite perante a 10ª Vara Cível 
Federal de São Paulo, pertinente ao 1º lote/grupo 
de exequentes da Gratificação de Atividade Tri-
butária (GAT), integrado somente por associados 
maiores de 80 anos de idade.

ESCRITÓRIO MARTORELLI ADVOGADOS 
É CONTRATADO PARA ATUAÇÃO 
NAS AÇÕES DO BÔNUS PARIDADE E 
ANUÊNIOS

Por questões estratégicas do corpo diretivo da enti-
dade e dada a relevância das ações do Bônus Pa-
ridade e Anuênios, tornou-se imprescindível a con-
tratação desse renomado escritório.

DEFINIDO ESCRITÓRIO PARA PATROCÍNIO 
DA EXECUÇÃO DA RAV 8X

Para proporcionar as melhores condições aos asso-
ciados, em relação à execução da ação denomina-
da RAV 8X, a Unafisco, por intermédio dos diretores 
de Assuntos Jurídicos, diligenciou perante grandes 
escritórios de advocacia com expertise em execu-
ções decorrentes de títulos de ações coletivas.

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL 
SOBRE PROGRESSÕES NO PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL 

A Unafisco propôs ação judicial objetivando o re-
conhecimento de cursos de aperfeiçoamento e 
especialização, experiência profissional e acadê-
mica, realizados antes e durante o ciclo de avalia-
ção, referente ao Decreto nº 9.366/2018, que criou 
a exigência de que o curso de especialização seja 
realizado durante a permanência do servidor na 
Primeira Classe para a promoção à Classe Especial.

Setembro

CONQUISTA DA UNAFISCO 
EM RELAÇÃO AO BENEFÍCIO 

ESPECIAL 

A entidade conquistou importante vitória no 
que diz respeito à migração do Regime Pró-

prio de Previdência Social (RPPS) para o Regi-
me de Previdência Complementar (RPC), insti-
tuído pela Lei nº 12.618/2012. Foi obtida liminar 
garantindo que conste expressamente o exato 
valor do Benefício Especial calculado no mo-
mento da adesão ao RPC, bem como esteja 
explícito no termo de opção daqueles que já 
escolheram pela mudança de regime. 

Outubro

EXERCÍCIOS ANTERIORES: NOVA VITÓRIA 
DA UNAFISCO

A 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Re-
gião, por unanimidade, negou provimento ao agra-
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Novembro 

ESCRITÓRIO CONTRATADO 
FALA SOBRE AÇÃO DA RAV 8X

A Unafisco promoveu reunião pela in-
ternet com os associados para tratar 
da execução da RAV 8X, apresentada 
pelo dr. Antonio Carlos Guidoni Filho, 
sócio fundador do escritório de advo-
cacia VBPG, contratado pela Unafisco 
para conduzir a ação. A reunião teve, 
aproximadamente, 60 participantes e 
foi moderada pelo presidente da en-
tidade, Auditor Fiscal Mauro Silva, e 
pelo diretor de Assuntos Jurídicos, Au-
ditor Fiscal Carlos Rafael da Silva.

Dezembro

PELO DIREITO À ISENÇÃO  
DO IRPF

A entidade propôs ação coletiva ob-
jetivando o reconhecimento do direi-
to à isenção do IRPF, incidente sobre 
a remuneração dos associados que  
sejam portadores das moléstias graves 
especificadas em lei.

PASEP: AÇÃO JUDICIAL PARA 
EVITAR PRESCRIÇÃO 

Em razão da iminente prescrição para postular 
as diferenças de correção monetária do Pasep, 
especialmente em relação a parte do atual  
quadro de associados, a Unafisco propôs 
ação judicial de protesto.
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Na gestão 2016/2019

Fevereiro 

REUNIÃO COM MINISTRO DO STF GILMAR MENDES

O presidente da entidade, Auditor Fiscal Mauro Silva, à época diretor de Defesa Profissional e Estudos Técnicos, e 
o primeiro vice-presidente, Auditor Fiscal Amilton Lemos, então presidente da Unafisco, estiveram em audiência 
com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, tratando de questões relacionadas à divulgação 
pela mídia de relatório sigiloso, que envolvia o nome do ministro e de pessoas a ele ligadas, bem como de publi-
cações que traziam expressões ofensivas aos Auditores Fiscais e à Receita Federal. Também participou da reunião 
o Sindifisco Nacional. 

DEFESA DA CLASSE

Na gestão 2019/2022

Agosto 

MINISTRO DO STF ALEXANDRE DE MORAES VIOLA TRATADO INTERNACIONAL 

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu investigação da Receita Federal 
contra 133 contribuintes e determinou o afastamento de dois Auditores Fiscais. A determinação, por re-
presentar “pressão indevida” sobre Auditores envolvidos em apurações relacionadas ao combate à cor-
rupção, violou frontalmente o art. 36 da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, incorporado 
ao ordenamento jurídico brasileiro. Na ocasião, o presidente da Unafisco fez contato telefônico com os 
Auditores para assegurar a eles e respectivos familiares toda a solidariedade e apoio, asseverando que a 
entidade tomaria as medidas cabíveis em defesa de ambos. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO MINISTRO DO TCU BRUNO DANTAS

A Unafisco enviou notificação extrajudicial ao ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU), 
pedindo explicações em razão dos ataques à atuação dos Auditores Fiscais, como ocorridos durante entre-
vista a jornal e um evento.  
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Setembro 

Fotos: Divulgação

LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR 
MISTA EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO

O secretário-geral da Unafisco, Auditor Fiscal Luiz 
Bomtempo, representou a entidade no lançamen-
to da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Ser-
viço Público, na Câmara dos Deputados. O papel 
da Frente é propor um calendário de atuação em 
eventos, audiência públicas, seminários, discutir o 
papel e aprimoramento do funcionalismo e direitos 
dos servidores. 

Outubro

UNAFISCO EMPLACA SETE EMENDAS À MP DA 
TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA

A entidade apresentou sete emendas para alterar o 
texto da Medida Provisória da Transação Tributária (MP 
899/2019), em prol do fortalecimento da Classe e do ór-
gão. A referida MP afeta o contencioso e as compe-
tências da Receita Federal. A estratégia da Unafisco 
foi bem bem-sucedida devido, entre outros fatores, ao 
empenho do presidente da Unafisco Nacional, Auditor 
Fiscal Mauro Silva, e do secretário-geral da entidade, Auditor Fiscal Luiz Bomtempo, que com o assessor 
parlamentar da entidade, Adalberto Valentim, abordaram incessantemente parlamentares para sensibili-
zá-los com os temas relacionados às emendas.

Novembro

REUNIÃO ON-LINE SOBRE DEMANDAS DA DRJ 

Em reunião on-line com associados, a Unafisco debateu temas que afetam o trabalho dos Auditores Fiscais 
das Delegacias de Julgamento da Receita Federal (DRJ) pelo País. O presidente da entidade, Auditor Fiscal 
Mauro Silva, e o diretor de Defesa Profissional e Assuntos Técnicos, Auditor Fiscal Antônio Leão, conversaram 
com mais de 40 participantes sobre teletrabalho, métricas, ponto eletrônico, renovação de mandato de 
julgadores, licença capacitação, entre outros assuntos.
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Na gestão 2016/2019

Março

TRABALHO PARLAMENTAR 
PELO AVANÇO DO PROJETO 
QUE PREVÊ CADEIA PARA 
SONEGADOR 

Em reunião com o senador Nelsinho 
Trad (PSD/MS), o então diretor de 
Defesa Profissional e Assuntos Téc-
nicos, atual presidente da Unafisco,  
Auditor Fiscal Mauro Silva, entregou a 
Nota Técnica da entidade intitulada 
O aumento das penas e a revoga-
ção dos dispositivos legais que permi-
tem a extinção da punibilidade dos 
crimes contra a ordem tributária, que 
aborda a tramitação do Projeto de 
Lei 423/2017, elaborado pela Unafisco 
Nacional e endossado pela Comissão 
Parlamentar de Inquérito da Previdên-
cia (CPIPREV). O projeto prevê cadeia 
para o sonegador, com penas equipa-
radas as do crime de corrupção (2 a 
12 anos), havendo redução da pena 
com o pagamento, e não mais a extin-
ção da punibilidade com o pagamen-
to (ou mero parcelamento) das dívidas 
tributárias. O parlamentar é membro 
da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ) do Senado, na qual 
se encontra o referido texto.

ASSUNTOS TÉCNICOS

Abril

EMENDAS CONTRA SONEGAÇÃO PARA PACOTE 
ANTICRIME 

A Unafisco, em conjunto com o Sindifisco Nacional, empla-

cou duas emendas ao Projeto de Lei 1.864/2019, conhecido 

como pacote anticrime. Elas foram apresentadas pelo sena-

dor Major Olimpio (PSL/SP), depois de intenso trabalho par-

lamentar das entidades. As referidas emendas objetivavam 

retirar do ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de 

extinção de punibilidade para os crimes contra a ordem tri-

butária, que atualmente ocorre com o pagamento do tribu-

to devido. 

PDI É TEMA DE REUNIÃO ON-LINE COM 
ASSOCIADOS 

A Unafisco promoveu reunião pela internet para tratar acer-

ca do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI). O presi-

dente da entidade, Auditor Fiscal Mauro Silva, explicou que 

apesar de a Lei 10.593/2002 prever regras de transição para 

progressão/promoção na categoria, havia omissão delas 

no Decreto 9.366/2018, que regulamenta critérios e proce-

dimentos específicos para o desenvolvimento dos servidores 

nos cargos das Carreiras Tributária e Aduaneira da Receita 

Federal. Também participaram da reunião, pela diretoria da 

Unafisco, os Auditores Fiscais Carlos Rafael da Silva (diretor de 

Assuntos Jurídicos) e Virgilio Fordelone Neto (diretor-adjunto 

de Comunicação Social).
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Na gestão 2019/2022

Junho

4º CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE AUDITORES FISCAIS 

Em SP, convidados nacionais e internacionais discutiram o papel dos impostos no combate 
às desigualdades, a importância da atuação do Auditor Fiscal, a Reforma Tributária e ou-

tros temas de grande relevância para o Fisco e a sociedade no 4º Congresso Luso-Brasileiro 
de Auditores Fiscais.

A Unafisco Nacional foi uma das organizadoras do evento, que teve a participação do então 
secretário da Receita Federal, Marcos Cintra; do ex-secretário de Política Econômica do Minis-

tério da Fazenda, Bernard Appy; do economista Eduardo Moreira; e do professor titular de Direito 
Financeiro e professor livre-docente de Direito Tributário da USP, Heleno Torres, entre outras. 

Presidente da Unafisco Nacional, Auditor Fiscal Mauro Silva (no púlpito), durante a abertura do evento

Foto: Bruna Serra
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Outubro

REUNIÃO COM SECRETÁRIO ESPECIAL DA 
RECEITA FEDERAL

Na reunião com o Auditor Fiscal José Barroso Tostes Neto, 
secretário especial da Receita Federal, a Unafisco Nacional 
falou sobre a MP 899/2019, que afeta as competências do 
órgão; reestruturação da Receita; ponto eletrônico; reformas 
administrativa e tributária; entre outros temas de relevância 
para a Classe, em busca da defesa e valorização dos Audi-
tores Fiscais. Representaram a Unafisco Nacional os Auditores 
Fiscais Mauro Silva (presidente) e Luiz Bomtempo (secretário-
geral). Também esteve presente o então subsecretário de 
Gestão Corporativa da Receita Federal, Marcelo Melo.

Novembro

FUTURO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

O presidente da Unafisco Nacional, Auditor Fiscal Mauro Sil-
va, se reuniu em Brasília com o Auditor Fiscal Sandro de Var-
gas Serpa, subsecretário de Tributação e Contencioso da 

Receita Federal, e com o Auditor Fiscal André 
Rocha Nardelli, coordenador-geral de Con-
tencioso Administrativo e Judicial da Receita. 
“Se a Receita não tiver propostas sobre o futu-
ro do contencioso administrativo, outras apa-
recerão”, disse Mauro Silva sobre o principal 
assunto discutido no encontro. Ainda foram 
abordados temas como regras para renova-
ção de mandato, boatos sobre o fim do tele-
trabalho e métricas utilizadas nas Delegacias  
de Julgamento. 

PONTO ELETRÔNICO EM PAUTA 

O presidente da Unafisco Nacional, Auditor 
Fiscal Mauro Silva, acompanhado do secre-
tário-geral da entidade, Auditor Fiscal Luiz 
Bomtempo, e do membro do Conselho de 
Gestão, Auditor Fiscal Roberto Machado 
Bueno, participaram de reunião em Brasí-
lia com o Auditor Fiscal Moacyr Mondardo 
Júnior, subsecretário de Gestão Corpora-
tiva da Receita Federal (Sucor); o Auditor 
Fiscal Paulo Faria Marques, coordenador-
geral de Gestão de Pessoas (Cogep); e a 
Auditora Fiscal Juliana Diniz Bolzan de Oli-
veira, coordenadora substituta da Cogep, 
sobre a incompatibilidade da implantação 
do ponto eletrônico. Outras questões tam-

Foto: Divulgação

Foto: Cristiano Eduardo
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bém foram tratadas no encontro, como  reestruturação da Receita Federal, licença ca-
pacitação e cumprimento da liminar obtida pela Unafisco Nacional sobre o valor do  
Benefício Especial.

Dezembro

MUDANÇAS ESTRUTURAIS EM VISTA PARA RECEITA

A Unafisco Nacional participou de reunião promovida na sede da Receita Federal, em 
Brasília, sobre as mudanças estruturais em vista para o órgão e outros assuntos pertinentes 
à Classe. Pela entidade compareceram o presidente, Auditor Fiscal Mauro Silva; o secre-
tário-geral, Auditor Fiscal Luiz Bomtempo; e o diretor de Assuntos Jurídicos, Auditor Fiscal 
Carlos Rafael da Silva. Pela administração da Receita, estiveram presentes o Auditor Fis-
cal Moacyr Mondardo Júnior, subsecretário de Gestão Corporativa; Auditor Fiscal Jaime 
David Durra, coordenador-geral de Planejamento, Organização e Avaliação Institucio-
nal; Auditora Fiscal Juliana Diniz Bolzan de Oliveira, coordenadora substituta da Cogep; e 
o Auditor Fiscal Paulo Faria Marques, coordenador-geral de Gestão de Pessoas.

Foto: Divulgação
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Na gestão 2016/2019

Abril

ELEIÇÕES DA 
UNAFISCO NACIONAL 

Os associados da Unafisco Nacional foram às urnas 
para escolher a Diretoria Nacional da entidade e 
o Conselho Fiscal Nacional, gestão 2019/2022.  

INSTITUCIONAL

Na gestão 2019/2022

 Junho

POSSE DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DA UNAFISCO NACIONAL

A Diretoria Nacional e o Conselho Fiscal da Unafisco Nacional foram empossados  durante solenidade em 
São Paulo/SP. Na ocasião, o presidente eleito, Auditor Fiscal Mauro Silva, destacou que se faz urgente lutar 

em defesa dos interesses da Classe na proposta da Reforma da Previdência, na Reforma Tributária e nas mu-
danças na organização administrativa da Receita Federal, além de atuar no combate aos  frequentes ataques 

às atribuições e prerrogativas dos Auditores Fiscais.

Maio

PERFIL DA UNAFISCO NO TWITTER É 
NOVIDADE

A Unafisco Nacional lançou perfil oficial no Twitter 
para divulgar notícias, parcerias, eventos e cam-
panhas promovidas ou apoiadas pela entidade. 

Foto: Bruno Chagas
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Outubro

UNAFISCO LANÇA 
WHATSAPP COMO CANAL 
DE DIVULGAÇÃO

Foi lançado o canal da Unafisco 

Nacional no WhatsApp para divul-

gação de assuntos associativos e 

de valorização da Classe. Para se 

cadastrar, o associado deve adi-

cionar o número (11) 98147-0000 na 

agenda de contatos do celular e 

colocar o nome Unafisco Nacional 

para ficar fácil a identificação. Em 

seguida, deve enviar mensagem 

pelo WhatsApp informando nome e 

sobrenome, se é ativo ou aposenta-

do, cidade e Estado de residência 

e que deseja receber comunicados  

pelo aplicativo. 

Novembro

VÍDEO INSTITUCIONAL DESTACA HISTÓRIA EM DEFESA 
DA CLASSE

A Unafisco Nacional lançou vídeo institucional, disponível no ca-
nal da entidade do YouTube, sobre a história da entidade, re-
conhecida por defender os interesses dos Auditores Fiscais e sua 
contribuição para o fortalecimento da Receita Federal. 

VÍDEO APRESENTA REDE DE PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS 
AOS ASSOCIADOS

O vídeo promocional da Unafisco Nacional apresenta a rede de 
proteção e benefícios para os Auditores Fiscais ao mostrar o fa-
moso tripé da entidade, composto pelas áreas Jurídico, Con-
vênios e Eventos. O vídeo se encontra no canal da Unafisco 
no YouTube. 

Imagens: Reprodução
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Na gestão 2019/2022

Junho

ARRAIÁ DOS AUDITÔ EM SÃO PAULO 

Na gestão 2016/2019

Maio

ENCONTRO TERMAS DE JUREMA/PR: CONTATO COM A NATUREZA E LAZER

CONFRATERNIZAÇÕES

Os participantes puderam aproveitar diversas opções de lazer e descanso em meio à natureza, uma vez que 
o local é 68% composto por matas ricas em espécies animais, como lagartos, pássaros e quatis. 

A Unafisco Nacional, em conjunto com a Delegacia Sindical de São Paulo do Sindifisco Nacional (DS/SP) e 
outras entidades, promoveu o Arraiá dos Auditô, tradicional festa junina dos Auditores Fiscais da região. O 
evento reuniu, aproximadamente, 300 convidados em espaço de eventos na capital paulista. 

Fotos: Bruna Serra
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Agosto

ÁGUAS CRISTALINAS DE BONITO/MS

Outubro

CELEBRAÇÃO DA AMIZADE E PASSEIO DE BARCO NO DELTA DO PARNAÍBA/PI

No 20º Encontro Regional dos Associados da Unafisco, associados e familiares visitaram a região de Bonito/
MS,  conhecida por suas águas cristalinas. 

O clima ensolarado do Piauí recebeu associados e respectivos familiares no 21º Encontro Regional dos Asso-
ciados da Unafisco Nacional. Entre as atrações deste evento, um passeio de barco pelo Delta do Rio Parna-
íba com trajeto rico em cenários de muita vegetação típica, intercalados com dunas e até um vilarejo de 
pescadores e catadores de caranguejos.

Foto: Nascente Azul Foto: Julio Scarparo

Fotos: Bruno Chagas
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Dezembro 

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO REÚNE 
CONVIDADOS EM BRASÍLIA

Evento reuniu 275 convidados, que foram recep-
cionados pelo presidente da entidade, Auditor 
Fiscal Mauro Silva; pelo primeiro vice-presidente, 
Auditor Fiscal Amilton Lemos; e os representan-
tes da Unafisco Nacional na região. Marcaram 
presença na festa outros membros da Diretoria 
Nacional da entidade. Também prestigiaram o 
encontro administradores da Receita Federal, 
como o Auditor Fiscal José Barroso Tostes Neto, 
secretário especial, entre outros. 

MAIS DE 900 CONVIDADOS NA FESTA 
DE FIM DE ANO EM SÃO PAULO

A tradicional Confraternização de Fim de Ano 
dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Bra-
sil foi organizada pela Unafisco Nacional e pela 
Delegacia Sindical de São Paulo do Sindifisco 
Nacional. 

Foto: Cristiano Eduardo

Foto: Mayara Martins

Foto: Bruno Chagas



DIRETORIA - Triênio 2019/2022

Presidente Mauro Silva│1º Vice-Presidente Amilton Paulo Lemos│2º Vice-Presidente Marco Aurélio Baumgarten 
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