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Assessor econômico do PT afirma apoio à RTS

A

Fenafisco, em parceria com a ANFIP e o Sindifisco Nacional, recebeu no dia 27 de junho, o assessor
econômico do PT, Guilherme Mello, para
o primeiro debate organizado pelas entidades, com o objetivo de discutir o modelo de reforma tributária adequado para
o desenvolvimento do país.
O bate papo é parte da série de debates previstos com os principais candidatos à presidência da República e suas respectivas assessorias econômicas para tratar do tema.
Na oportunidade, Mello afirmou que o
partido tem um compromisso com a Reforma Tributária Solidária e defendeu
uma estrutura que visa a tributação direta
e que permita que os mais ricos paguem,
proporcionalmente, mais impostos que
os pobres.

O economista destacou que a desigualdade tem se tornado um tema central para
o Brasil e o mundo, e que a taxação de
grandes fortunas é um caminho debatido
como solução para o problema em vários
países. Ele defendeu a mudança na tributação sobre patrimônio, como o ITR, o
IPTU e o IPVA, passando pela tributação
de heranças e até de grandes fortunas.
Mello afirmou que o PT quer uma reforma tributária que preveja o aumento da
tributação dos super ricos e a redução
dos tributos sobre o consumo que, segundo ele, impactam a vida do trabalhador
e das pessoas mais vulneráveis, do ponto
de vista econômico.

Marlúcia Paixão critica
aprovação do PLP 18/22

Fenafisco discute PLP 04/22
com Rodrigo Pacheco

19º Conafisco será na Bahia, em
novembro
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EVENTOS

Encontro Jurídico reúne especialistas e dirigentes
do Fisco em Brasília

A

Fenafisco realizou nos
dias 21 e 22 de junho,
em Brasília, V Encontro Jurídico e o XIII Encontro
dos Assessores Jurídicos do
Fisco Estadual e Distrital, em
formato híbrido, com o tema
“Desafios jurídicos e novas
tecnologias”.
Na abertura do evento, os
diretores Marco Couto (Jurídico) e Celso Malhani (Administrativo), agradeceram a
participação dos sindicatos e
destacaram a importância da
promoção do intercâmbio de
experiências para o fortalecimento da categoria. “É um grande
prazer para a Fenafisco realizar o nosso tradicional Encontro. Espero que
possamos compartilhar conhecimentos e promover um debate enriquecedor sobre as questões que permeiam o
cotidiano político, jurídico e sindical
da classe fiscal.”, pontuou Couto.
A advogada da entidade e organizadora do Encontro, Caroline Sena, abriu
os trabalhos da mesa, que contou com
a participação dos especialistas: Saul
Tourinho, responsável pela Palestra
Magna: “O STF e a Administração Fa-
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ou política de Estado”; Guilherme Diniz, que tratou “Da
sociedade de dados: o desafio
da mudança cultural”, e Thais
Riedel, que falou sobre o “Planejamento Previdenciário”
para os servidores.

zendária”; Antonio Rodrigo Machado, que abordou o “Home office nas
carreiras do Fisco: discricionariedade

Além de oportunizar um espaço de diálogo, mapeamento
das demandas e peculiaridades comuns aos sindicatos filiados, o Encontro viabilizou
a aproximação das assessorias
jurídicas, a fim de aperfeiçoar
a prestação jurisdicional aos
departamentos jurídicos das
entidades em cada unidade
federada, em defesa dos pleitos dos
servidores públicos fiscais tributários.

Fenafisco participa de Fórum Fiscal na Bélgica

A

convite da Internacional do
Serviço Público - ISP, a Fenafisco,
por meio do diretor Francelino
Valença, participou nos dias 8 e 9
de junho, do Fórum Fiscal – Construindo força de trabalho para
combater a evasão de impostos das
grandes corporações, realizado em
Bruxelas, na Bélgica, oportunidade em que foram discutidos temas
como: justiça fiscal, reforma tributária, movimento sindical, entre
outros.
Na ocasião, Valença apresentou os
pilares da Reforma Tributária Solidária, com foco na reestruturação do sistema tributário brasileiro
para um modelo progressivo.
O encontro teve como objetivo
avaliar o cenário tributário global
e elaborar uma agenda de trabalho
conjunta, tendo como foco o combate à sonegação, além de fomentar o intercâmbio de experiências.
O evento reuniu entidades repre2

sentativas do setor público de diversos países, e, dentre outras pautas, debateu também a criação do
imposto global mínimo, apoiado
pelos líderes do G-20, com o objetivo de dificultar a remessa de lucros das grandes empresas para paraísos fiscais, com baixa tributação.
Em outubro de 2021, a OCD anunciou o acordo estabelecido entre
136 países, (incluindo o Brasil),
para a instituição de um imposto
mínimo global, com taxa de 15%,
para corporações com receita acima de 750 milhões de euros. Durante o Fórum, os sindicatos representativos das Administrações
Tributárias da América Latina defenderam o aumento dessa alíquota, de 15%, para 25%.
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CLASSE FISCAL

CD avalia cenário político e discute estratégias
de trabalho parlamentar

F

oi realizada nos dias
21 e 22 de junho, em
Brasília, a 214ª reunião
extraordinária do Conselho Deliberativo da Fenafisco, em formato híbrido.
Na pauta, estratégias de enfrentamento aos projetos que
ameaçam o serviço público,
andamento do Atlas da Dívida Ativa, projeto de participação política, Conafisco 2022,
entre outros assuntos de ordem sindical.
PEC 63/2013
Ricardo Bertolini, destacou que
a Fenafisco contactou diversos
senadores em busca de apoio à
emenda nº 15, específica, que
visa incluir os auditores e fiscais tributários dos estados e do
Distrito Federal na proposta, de
modo a recuperar parte das perdas salariais destes servidores.
PLP 17/2022

PLP 18/2022
Cloves Silva informou que
a Fenafisco emitiu nota de
repúdio à proposta, classificada como eleitoreira e
imediatista, cujos impactos na entrega dos serviços
públicos são imensuráveis.
PEC 32/2020
Francelino Valença apresentou um
resumo dos trabalhos realizados
pela Federação, em parceria com
outras entidades, para enfrentar o
“Código de Defesa do Sonegador”.
Entre as ações, Valença elencou o
“corpo a corpo” junto aos parlamentares, agendamento de audiências públicas, realização de seminário para debater os prejuízos ao
bom contribuinte, além de campanha de mídia. Na ocasião, destacou
que treze emendas, sendo nove supressivas, já haviam sido protocoladas ao projeto.

Celso Malhani alertou que
o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), prometeu
submeter a PEC 32/2020 à votação
ainda em 2022, após as eleições de
13 de outubro.
REFORMA TRIBUTÁRIA
Francelino Valença, lembrou que
o Pacto de Brasília construiu um
texto de consenso como sugestão
de Emenda à PEC 110/19, contemplando a Administração Tributária, mas que a perspectiva de
votação da proposta para esse ano
é baixa.

Pensar Brasil: Fenafisco marca presença em evento sobre
o desenvolvimento econômico do país

A

presidente da Fenafisco, Marlúcia
Paixão, acompanhada pelos diretores
Celso Malhani e Cloves
Silva, participou, nos
dias 12 e 13 de maio, do
Pensar Brasil, congresso idealizado para tratar de questões voltadas
ao mundo do trabalho,
crescimento econômico
e desenvolvimento do
país, diante das novas
tecnologias, mudança do
perfil populacional e necessidade de
mobilidade e flexibilidade.
O evento realizado no Museu do
Amanhã, no Rio de Janeiro, contou
com a participação de grandes nomes
da política, do comércio, da educação

dades do nosso país. O
mundo tem mudado,
ainda mais com a pandemia, e é preciso alinhar os ponteiros para
um desenvolvimento
real e menos desigual”,
explicou a presidente.

e do empreendedorismo, além da presença dos pré-candidatos à Presidência da República.
Para Marlúcia Paixão, o debate é de extrema relevância. “Não é de hoje que
a Fenafisco preza pelas reais necessi3

O Pensar Brasil foi organizado pelo Sindicato
dos Servidores do Poder Legislativo Federal
e do Tribunal de Contas
da União (Sindilegis),
Sindicato dos Servidores do Poder
Judiciário e do MPU no DF (Sindjus), Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ) e Federação dos
Comerciários do Estado de São Paulo
(Fecomerciário-SP).
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Marlúcia Paixão discute o impacto
dos preços dos combustíveis

A

pre s i d e nte
da Fenafisco, Marlúcia
Paixão, participou
em 14 de junho,
do seminário: O
impacto social da
política de preços
dos combustíveis,
evento organizado
pelas bancadas da
minoria na Câmara
dos Deputados e no
Senado Federal.
Os parlamentares e representantes
de movimentos sociais presentes,
rechaçaram o texto-base do projeto
que, na prática, cria um teto de alíquota do ICMS sobre combustíveis,
energia elétrica, telecomunicações e
transporte público (PLP 18/2022),
aprovado pelo Senado.
O objetivo, segundo os governistas, é
reduzir o valor dos combustíveis na
bomba, do gás de cozinha, da conta
de luz e outros serviços, argumento

C

“Estudos da Confederação Nacional
dos Municípios, do
Comsefaz e de consultorias financeiras apontam perda
de 60 a 100 bilhões
de reais na principal fonte de arrecadação de estados e
municípios, que é o
ICMS,”.

descontruído pelos debatedores, que
apontaram os prejuízos na arrecadação de estados e municípios.

Marlúcia ainda ressaltou que os entes
federativos estão tentando se recuperar de uma grave crise sanitária,
e que não podem arcar novamente
com uma perda de arrecadação.

Na oportunidade, Marlúcia criticou
o PLP 18/2022, por não atacar o real
motivo do aumento do preço dos
combustíveis, atrelado à atual política de reajustes da Petrobras, que, por
sua vez, é vinculada ao preço internacional do barril de petróleo e ao
valor do dólar.

“O PLP 18/2022 impõe aos Estados
uma nova perda de receitas, e quem
certamente irá pagar é a população
mais pobre, que verá escasseada a
prestação de serviços essenciais,
como educação, saúde, assistência
social e segurança pública.” – afirmou.

Trabalho parlamentar garante emenda à PEC 63
que contempla o Fisco

elso Malhani
e
Francelino Valença,
acompanhados pelos representantes
do Sindifisco-AM,
Eliezer Batista de
Aquino, Eli Sena
e Roberto Geraldo,
participaram
de reunião em 31
de maio, com o senador Omar Aziz
(PSD-AM), ex-governador do Amazonas, em busca de
apoio para a autoria
de emenda à PEC
63/2013, que garante às carreiras jurídicas (magistrados e membros do
Ministério Público), a percepção de
quinquênios.

O grupo apresentou ao senador uma
proposta de emenda específica, que

De pronto, Aziz, que é
parceiro do Fisco Amazonense, compreendeu
a necessidade de tratar
de forma equilibrada
os servidores e, fazendo seus ajustes, posicionou-se no sentido
de assumir a autoria da
emenda, que insere os
servidores de carreira
essencial ao funcionamento do Estado, dos
Fiscos estaduais e distrital, na PEC em questão.
visa incluir os auditores e fiscais tributários dos estados e do Distrito Federal
nas previsões da proposta, de modo a
recuperar parte dos ganhos dos servidores públicos.
4

Na oportunidade, Malhani reiterou que o êxito da atividade
parlamentar foi fruto de sólido relacionamento político e do trabalho legislativo prévio realizado pelo Sindifisco-AM junto ao senador Aziz.
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Fenafisco discute PLP 04/22 com Rodrigo Pacheco

O

Diretor Jurídico e de
Defesa Profissional
da Fenafisco, Marco
Couto, esteve com o presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco, em 5 de maio, para
tratar do PLP 04/2022, de
autoria do senador Alexandre Silveira, que se encontra
em discussão naquela Casa.
Na ocasião, Couto pediu ao
senador agilidade na tramitação do respectivo projeto,
que estende a todas as categorias do funcionalismo o
efeito do PLP 150/2020, que autorizou a contagem do tempo de serviço dos servidores das áreas da segurança e da saúde durante a vigência
da pandemia (LC 173/20), para fins
de alcançar, em virtude dessa contagem, vantagens e direitos relacionados ao tempo de serviço, como anuênios, quinquênios e férias-prêmio.

Rodrigo Pacheco disse que
vai conversar com os líderes
no Senado para sentir como
está o clima na Casa em relação ao PLP 04. Ele também
disse que pretende se reunir
com o senador Alexandre
Silveira para que juntos possam definir o melhor relator
para o projeto.

Segundo o senador Rodrigo Pacheco, o Palácio do Planalto já sinalizou
que não concorda com o projeto e,
caso aprovado, pretende vetá-lo.
Como o projeto ainda não tem relatoria definida, Couto pediu ao senador celeridade na indicação de um
relator que seja favorável ao pleito.

Rodrigo Pacheco manifestou apoio ao PLP 04/2022,
considerado justo pelo senador, e reafirmou sua intenção de trabalhar pela
solução da questão com a maior
celeridade possível. Ele se colocou à
disposição do Diretor da Fenafisco,
inclusive para manter contato com
seu gabinete, a fim de buscar informações sobre os encaminhamentos
dado ao projeto no Senado.
Com ASCOM Sindifisco MG

Fisco debate a transformação digital na gestão fazendária

P

romovido pelo
ENCAT, COGEF,
GEFIN e GDFAZ, juntamente com
o COMSEFAZ, a Fenafisco participou, em 11
de maio, por meio da
sua presidente, Marlúcia Paixão, de um
debate sobre a importância da transformação digital na Gestão
Fazendária. O objetivo
foi trazer a discussão
para o centro das decisões estratégicas da
Administração Tributária.
Tema pertinente e de constante debate entre os fiscos, o avanço tecnológico tem sido pautado por algumas
questões, como a racionalização de
custos, aprimoramento de trabalho
e eliminação de processos burocráticos.

agregando e valorizando ainda mais o
trabalho e o trabalhador, além de diminuir processos repetitivos e penosos”,
pontuou Paixão.

No encontro, a presidente da Fenafisco saudou os colegas de mesa e
reiterou a importância de discutir o
tema dentro do contexto atual. “Vimos com bons olhos as transformações digitais; elas são fonte de crescimento de um trabalho árduo. Nós
sabemos como elas podem ajudar no
fisco e na Administração Tributária,
5

Marlúcia
ainda
acrescentou que a
automação não afasta o preparo e a qualificação do fazendário, e que os avanços
tecnológicos
não
podem ser usados
como desculpa para
diminuir postos de
trabalho ou concursos públicos.
Além da integração e troca de experiências entre as escolas fazendárias
do Brasil, o evento ainda contou com
palestras, que abordaram diferentes
frentes de trabalho, como fiscalização, arrecadação e gestão de pessoas.
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Fenafisco prestigia Instituto Servir Brasil

C

elso Malhani
participou, em 25
de maio, do almoço de fundação do
Instituto
Servir
Brasil, em Brasília,
organismo da Frente Parlamentar de
mesmo nome, cujo
objetivo é fortalecer ações de valorização do serviço
público e dos servidores, para melhor
atender à sociedade.
O evento reuniu
deputados, senadores, dirigentes sindicais e entidades
representativas do
setor público, que
na oportunidade foram recepcionados pelo coordenador da Frente,
deputado professor Israel Batista
(PV-DF).
Na ocasião, Batista relembrou a atuação da Frente Servir Brasil no enfrentamento de projetos construídos para fragilizar a administração
pública e retirar direitos dos servidores, como a Reforma da Previdência e a PEC 32/2020, que a pretexto

C

de promover uma reforma administrativa, provocava um desmonte
dos serviços públicos. Ele também
destacou os esforços empreendidos
pela Frente na elaboração de estudos e mapeamento sobre o serviço
público brasileiro, para aprimorar a
entrega destes à população e subsidiar eventuais pleitos dos servidores.
Sobre a PEC 32/20, atualmente estacionada na Câmara dos Deputados,

o parlamentar reiterou a disponibilidade da Frente para contribuir por
meio de corpo técnico, de modo a
oferecer um novo texto à Casa, que
fortaleça o serviço público e valorize
os servidores.
O almoço de fundação do Instituto
Servir Brasil ainda foi palco para
apresentação dos novos integrantes
da bancada da Frente: a deputada
Lídice da Mata (PSB-BA) e o senador Fabiano Contarato (PT-ES).

PEC 32 é pauta de reunião com o Sindifisco-PB

elso Malhani participou, em 9
de setembro, de reunião realizada pelo Sindifisco-PB, para
tratar sobre a reforma administrativa,
oportunidade em que fez uma breve
avaliação dos esforços empreendidos
na luta contra o projeto apresentado
pelo Governo (PEC 32/2020) e dos
desafios que estão por vir.
Malhani foi enfático ao destacar que
os avanços obtidos até o presente
momento, embora sejam conquistas
resultantes da luta conjunta da Fenafisco e demais entidades filiadas ao

Fórum Nacional de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), podem ser
considerados meramente redução de
danos em relação ao texto original da
PEC 32.

cargo por obsolescência, devendo ser
pago ao servidor somente uma indenização, sem os demais direitos garantidos aos trabalhadores da iniciativa privada.

Entre as conquistas, ele citou a inclusão do Fisco como carreira típica de
Estado e a retirada do fim da estabilidade para todos os servidores. Entre
as ameaças, destacou a possibilidade
do chefe do Executivo editar Medida
Provisória regulamentando a avaliação de desempenho, eventual demissão do pessoal estável e a extinção do

Malhani elogiou o estado de mobilização das bases em todo o país, a
exemplo do Sindifisco-PB, e ressaltou ser fundamental ampliar ainda
mais o nível de mobilização, a fim
de tentar atenuar os danos previstos
na PEC 32 para o serviço público.

6

(Com informações do Sindifisco-PB)
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A Bahia sediará o 19º Congresso
Nacional do Fisco Estadual e Distrital

A

Fenafisco,
em
parceria com o
Sindsefaz-BA, realizará, entre os dias 6
e 9 de novembro, a 19ª
edição do Conafisco.

de e do desenvolvimento
sindical do Fisco estadual,
além de fomentar o debate
técnico acerca de pautas de
interesse da classe fiscal e
da sociedade brasileira.

CCom o tema: Tributação,
Justiça Social e Inovação
– Por um país menos desigual, o tradicional evento acontecerá no Costa do
Sauipe Resort, na cidade de
Mata de São João-BA.

HOSPEDAGEM

Os interessados em participar do evento deverão
efetuar a pré-inscrição pelo hotsite, que
será disponibilizado em breve, de 1º/9 a
14/10. As vagas são limitadas e a confirmação se dará mediante a homologação
de cada sindicato junto à Federação.
Este ano o Congresso englobará a realização do VIII Encontro Nacional de

O local de hospedagem
oficial do Congresso será
na Ala Terra do Costa do
Sauipe Resort, reservada
com exclusividade para o
evento.
Aposentados, Aposentandos e Pensionistas do Fisco Estadual e Distrital –
Enape.
Em 2022, o Conafisco irá eleger a nova
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da
Federação, discutir e deliberar diretrizes
para o plano de ação política da entida-

A agência oficial é a Pontual Viagens e Turismo Ltda, que estará
à disposição dos sindicatos filiados para
apresentar os pacotes de hospedagens,
passagens aéreas com desconto e outros.
Acesse:
http://www.pontualreservas.
com.br/206/hotels

PLP 17/22: Fenafisco defende a fiscalização tributária

F

rancelino Valença somou forças
ao lado do presidente do Sindifiscal-ES, Geraldo Pinheiro, durante audiência pública realizada no
dia 1º/7, na Assembleia Legislativa
do Estado do Espírito Santo (ALES).
O evento proposto pela deputada
Janete de Sá (PSB-ES), reuniu parlamentares e representantes da classe
fiscal, para, além de ampliar o debate acerca do Código de Defesa do
Contribuinte, discutir os prejuízos
do Projeto de Lei Complementar
(PLP) 17/2022, ao Estado e à fiscalização Tributária.
Na oportunidade, Francelino Valença, pontuou os malefícios do
projeto ao país, uma vez que favorece a sonegação de tributos, e reiterou que o PLP 17/22 fragiliza as
administrações tributárias, tendo
como premissa básica, a faculdade
de impedir o poder de tributar.

“Trata-se de um projeto que confronta tudo o que defendemos, que é
um Estado de bem-estar social, um
Estado em que as leis são observadas. O PLP 17/22, em sua essência,
prevê o fim do Estado, classificando
a tributação como algo ruim, nefasto, repulsivo, que deve ser retirado
do ordenamento jurídico. Impedir a
cobrança tributária ou a fiscalização
interessa a quem? Seremos lenientes
com a criminalidade?” Questionou.

7

Na ocasião, representações dos
Fiscos federal,
estadual e municipal apontaram
a complexidade da matéria e
os riscos para o
erário público,
demonstrando
que diversos artigos do projeto
limitam, e até
mesmo obstruem, as ações de fiscalização.
A Fenafisco reitera que o êxito do
debate realizado na ALES foi fruto
de sólido relacionamento político
e do trabalho legislativo prévio realizado pelo Sindifiscal-ES, junto
à deputada Janete de Sá e à Frente
Parlamentar em Defesa do Fisco Estadual.
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O

PLP 17/22 – Entidades do Fisco
mapeiam inconsistências do projeto

s diretores da Fenafisco Celso Malhani
e Francelino Valença
receberam, em 5 de julho, representantes da Anfip, Anafisco, Fenafim, Unafisco e
Febrafite, para debater ações
integradas de trabalho e estratégias de enfrentamento
ao Projeto de Lei Complementar (PLP) 17/2022, de
autoria do deputado federal
Felipe Rigoni (União/ES).
Na ocasião o grupo analisou que a terceira versão do
substitutivo,
protocolada
na Comissão de Finanças e
Tributação da Câmara, traz
avanços na relação fisco-contribuinte, busca a uniformização das normas do
contencioso administrativo, mas
apresenta ainda dispositivos altamente prejudiciais à atuação das
Administrações Tributárias.

cer critérios para a atuação
da Fazenda Pública. Aborda
ainda o processo administrativo fiscal, bem como o crédito tributário em juízo e sua
repercussão.
Além do denso estudo do documento, as entidades pretendem publicar um documento de consenso, que será
encaminhado ao relator do
PLP, deputado Pedro Paulo
(PSD-RJ), com proposta de
emendas ao projeto, que tramita em regime de urgência
na Câmara dos Deputados.
Participaram pelas demais
entidades:

O dispositivo, com 78 artigos, estabelece normas fundamentais da
relação tributária, além de estabele-

Cássio Vieira; Arthur Mattos; Rodrigo Spada; Rubens Roriz;
Marcelo Ramos de Mello; Crésio
Pereira; Eucélia Agrizzi; Adalberto
V. e Pedro Delarue.

NOTA DE REPÚDIO | Sinfazfisco-MG

A

Federação Nacional do Fisco
Estadual e Distrital (Fenafisco)
manifesta seu repúdio à iniciativa do Sindicato dos Servidores da
Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais (Sinfazfisco-MG), de acionar o Supremo
Tribunal Federal, com pedido de suspensão do concurso para auditor fiscal da Receita Estadual de Minas Gerais, cujo edital foi publicado no dia
1º de julho.
Num momento em que o serviço
público e os servidores são alvos de
ataques sistemáticos do governo federal, é lamentável ver uma entidade
representativa de servidores assumir
postura antissindical, que só contribui para enfraquecer o movimento
sindical como um todo, tornando os
servidores ainda mais vulneráveis.
Tendo em vista o contexto estadual, a

iniciativa do Sinfazfisco-MG se torna ainda
mais grave. O governo
de Minas acaba de obter autorização do STF
para adesão do Estado
ao Regime de Recuperação Fiscal da União e,
com isso, mais sacrifícios serão impostos aos
servidores, com prejuízo não só para o serviço
público, mas para toda a
sociedade.
Dada a gravidade do cenário em Minas, era de se esperar que as entidades
sindicais estivessem unidas na luta
contra a adesão do Estado ao RRF. O
Sinfazfisco-MG, entretanto, ignora
qualquer compromisso com o interesse coletivo e se aproveita da crise
para tentar jogar a população contra a
categoria fiscal e inviabilizar a realiza8

ção do concurso.
Há 17 anos Minas Gerais não realiza concurso para auditor fiscal e,
com isso, o quadro se
encontra bastante defasado. Considerando
as atribuições exclusivas do cargo, como, por
exemplo, o lançamento
tributário, a situação se
torna ainda mais preocupante, uma vez que
cerca de 45% dos auditores da ativa
já reúnem condições de se aposentar.
Quem é contra a realização de concurso para auditor fiscal está sendo,
portanto, favorável à sonegação fiscal,
e por consequência, ao enfraquecimento econômico do Estado.
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NOTA DE POSICIONAMENTO
Fenafisco posiciona-se em defesa da Democracia e do sistema eleitoral brasileiro
A Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco) – entidade que agrega os sindicatos reprsentantes dos servidores públicos fiscais tributários dos 26 estados e do Distrito Federal, os quais têm mais de
37 mil filiados em todo o País -, vem a público fortalecer a defesa da democracia brasileira e a garantia da
realização de eleições livres no país em outubro de 2022.
A Fenafisco vem se somar às manifestações de repúdio a movimentos que possam abalar a credibilidade do
sistema eleitoral brasileiro, divulgadas por entidades representativas de diversos setores da sociedade brasileira e da comunidade internacional, contra qualquer processo de desinformação que venha expor o povo
brasileiro e um dos sistemas eleitorais de maior confiabilidade no mundo.
Ações reiteradas tendentes a descredibilizar o sistema eletrônico de votação e, em consequência, as instituições democráticas responsáveis por sua adoção, sem qualquer evidência objetiva ou prova apresentada
publicamente para a sociedade brasileira, em nada contribuem com a manutenção e o respeito à democracia
brasileira, nosso bem maior como sociedade.
A Fenafisco reitera sua confiança nas instituições democráticas brasileiras e na lisura dos procedimentos
aplicados pelo TSE em todas as fases preparatórias do processo eleitoral brasileiro e no processo de apuração
das urnas.
Estamos atentos e atuantes na defesa da democracia, nosso maior patrimônio e caminho para um país mais
justo, democrático e solidário.
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