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BAHIA SEDIA O 19º CONAFISCO 
E 8º ENAPE
Servidores fiscais tributários 
de todo o Brasil prestigiaram 
a abertura do 19º Congresso 
Nacional do Fisco Estadu-
al e Distrital – Conafisco, e 
do 8º Encontro Nacional de 
Aposentandos, Aposentados e 
Pensionistas do Fisco Estadual 
e Distrital – Enape, em 6/11. 

Com o tema “Tributação, 
Justiça Social e Inovação – 
Por um país menos desigual”, 
o tradicional evento foi re-

alizado nas instalações do 
Costa do Sauípe Resort, na 
Bahia.

Tendo início com uma apre-
sentação musical local do 
grupo “Bira Jackson e Kan-
nibais Baile”, a abertura do 
Congresso contou com a 
presença de parlamentares, 
economistas, secretários 
de Fazenda e convidados, 
oportunidade em que, além 
de discutir temas afetos à 

classe fiscal, os congressistas 
puderam debater assuntos 
voltados ao fortalecimento 
do serviço público, reforma 
tributária e justiça social.

O presidente da entidade, 
Charles Alcantara, agradeceu 
a diretoria do Sindsefaz-BA, 
sindicato anfitrião do evento, 
pela parceria, enalteceu o 
importante trabalho desen-
volvido pela fazendária Mar-
lúcia Paixão durante o pe-
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ríodo em que esteve à frente 
da presidência da Fenafisco, 
e destacou a importância do 
sindicalismo.

“O movimento sindical tem 
que ter um compromisso ir-
renunciável com a questão 
social, lutando por melhores 
condições de vida e de tra-
balho para todos. O sindical-
ismo do setor público tem a 
obrigação de defender mais 
recursos para saúde, edu-
cação e lutar por um país 
melhor”, disse Alcantara.

Afonso Florence (Deputa-
do Federal – Bahia), Daniel 
Almeida (Deputado Fed-
eral – Bahia), Alice Portugal 

(Deputada Federal – Bahia), 
Josenildo Abrantes ( Secre-
tário de Fazenda e Deputa-
do Federal do Amapá), José 
Amarísio Freitas (Secretário 
de Fazenda do Acre), Júlio 
Edstron (Secretário de Fa-
zenda do Tocantins), Olívia 
Santana (Deputada Estadual 
da Bahia), Robson Almeida 
(Deputado Estadual da Ba-
hia), Valdemar Junior (Depu-
tado Estadual do Tocantins), 
Eli Sosinho Ribeiro (Sub-
secretário de Administração 
Tributária do Pará) e Ademir 
Furlanetto (Chefe de Gabi-
nete da Receita Estadual do 
Paraná) foram algumas das 
autoridades que prestigiaram 
o evento. 

O movimento 
sindical tem que 

ter um compromisso 
irrenunciável com a 
questão social, lutando 
por melhores condições 
de vida e de trabalho 
para todos.
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CHAPA ELEITA CONSOLIDA 
UNIÃO DA CLASSE FISCAL

Delegados sindicais marcaram 
forte presença no processo elei-
toral da Fenafisco, realizado em 
7/11/2022, durante o 19º Con-
gresso Nacional do Fisco Esta-
dual e Distrital – Conafisco, para 
preenchimento dos cargos eletivos 
de Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal da entidade, gestão do 
triênio 2023-2025.

A Federação terá como presidente 
pelos próximos três anos, o audi-
tor fiscal Francelino Valença, que 
sucederá o paraense Charles Al-
cantara. 

Com 159 votos a chapa “FE-
NAFISCO, PELO FISCO, PELO 
BRASIL” assume o compromisso 
de manter a união da categoria, 
trabalhar pelo aperfeiçoamento 
da Administração Tributária e do 
serviço público, tendo como pre-
missa o perfil de gestão colegiada.

Segundo Valença, a grande mo-
tivação do grupo eleito é dar 
continuidade ao trabalho de-
senvolvido pela gestão do atual 
presidente, Charles Alcantara, e 
construir novos projetos pelo for-
talecimento da carreira e em prol 
de uma sociedade menos desigual, 
e de bem-estar social.

Ao final, em nome da diretoria 
eleita, Francelino Valença agrade-
ceu a participação dos delegados 
no processo eleitoral e os votos re-
cebidos, e parabenizou o trabalho 
realizado pela Comissão Eleitoral 
na condução de todo o processo 
de votação e apuração.

Na avaliação de Newton Flávio, 

membro da Comissão Eleitoral, o 
processo foi muito tranquilo.

“A equipe composta por Sérgio 
Dantas (secretário), Maria do So-
corro (mesária) e eu, tivemos uma 
ótima sintonia desde o início, e a 
ampla colaboração da gerente da 
Fenafisco, Heula Tadano, facilitou 
o nosso trabalho. Avaliamos o 
processo eleitoral como maduro, 
limpo e transparente como deve 
ser. Parabenizamos os vencedores, 
e destacamos o brilhante trabalho 
de unificação da categoria capi-
taneado pelo atual presidente da 
Federação, Charles Alcântara e 
pelo presidente eleito Francelino 
Valença”, disse.

QUANTITATIVO DE VOTOS 
PARA DIRETORIA EXECU-
TIVA:

Foram 159 válidos, 20 em bran-
co e 6 nulos

QUANTITATIVO DE VOTOS 
PARA O CONSELHO FISCAL:

Anatal de Jesus Pires (SINDIFIS-
CO-AP): 132

Leyla Maria Alves (SINDIFISCO-
AC): 120

Mauro Roberto Silva (SINDAFIS-
CO-RO): 124

José Caetano Mello (SINAFFE-
PI-PI) :82

Com 159 votos a 
chapa “FENAFIS-

CO, PELO FISCO, PELO 
BRASIL” assume o com-
promisso de manter a 
união da categoria 
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DISCURSO DE POSSE
Gostaria de saudar os colegas 
que tiveram o denodo de assumir 
como integrantes da junta eleitoral 
a missão de tocar todo o processo 
eleitoral, os colegas de diretoria 
que encerram o mandato neste 
ano, alguns por sinal, já não são 
mais colegas, tornaram-se amigos, 
as demais autoridades presentes, 
os integrantes deste auditório, os 
que estão nos assistindo por meio 
das redes sociais e, especialmente, 
os novos dirigentes que também 
tomam posse nesta data e os 
integrantes do conselho fiscal.

Saudação especial aos integrantes 
do Sindifisco-PE, especialmente 
alguns colegas e amigos que 
nos trouxeram até aqui, nas 
pessoas de Alexandre Moraes, 
presidente, e Paulo Ricarte 
saúdo todos os integrantes da 

delegação pernambucana.

Não poderia deixar de citar, os 
colegas do Sindsefaz que nos 
acolheram tão gentilmente e, além 
disso, compartilharam maravilhosos 
momentos musicais e etílicos. Nas 
pessoas de Cláudio e Marlúcia 
saúdo todos os integrantes deste 
aguerrido sindicato.

Para finalizar as saudações, uma 
saudação especial ao amigo 
Charles, pelos anos de convívio e 
aprendizado.

Queria o destino que tomássemos 
posse na Mata de São João, 
talvez em decorrência das nossas 
raízes históricas e da nossa 
ancestralidade. A cultura baiana 
é rica e variada, a começar pela 
culinária, “Entre as danças e os 
ritmos característicos, temos 

a capoeira e o maculelê. Ainda 
na música, nomes de projeção 
nacional e estilos variados têm suas 
raízes na Bahia, como Gilberto Gil, 
Caetano Veloso, Raul Seixas, Maria 
Bethânia, Ivete Sangalo, Gal Costa, 
Dorival Caymmi e muitos outros. 
João Gilberto, considerado pai da 
bossa nova, também nasceu no 
estado. Na literatura, destacam-se 
autores como Jorge Amado e João 
Ubaldo Ribeiro. O geógrafo Milton 
Santos é de origem baiana.”

A Bahia é um Estado com histórico 
de luta e resistência, a exemplo 
da Conjuração Baiana, também 
conhecida como Revolta dos 
Alfaiates, ocorrida em Salvador, 
em 1798, influenciada pela 
independência do Haiti. Outro 
movimento de destaque foi a 
“Revolta do Malês, que aconteceu 
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Por oportuno, não poderia deixar 
de mencionar a colega e nova 
conselheira fiscal eleita, Leila Alves, 
mais um reforço da participação da 
mulher na estrutura federativa.

No plano nacional teremos imensos 
desafios, a começar pela proposta 
de Reforma Administrativa que 
do jeito que está visa, nada 
mais do que cooptar de forma 
legal, no sentido estritamente 
formal, jamais no sentido 
material, a administração pública 
pela iniciativa privada e por 
interesses nada republicanos, 
haja vista, diversos dispositivos 
que permitem o aparelhamento 
do serviço público por interesses 
escusos e por determinados 
grupos de pressão que, se 
formalizada a proposta de 
emenda, poderá se tornar uma 
das maiores aberrações em um 
Estado Constitucional de Direito.

Outro grande e, possivelmente, 
será o nosso principal desafio: 
a reforma tributária, como é de 
amplo conhecimento, temos 
os estudos oriundos da nossa 
proposta de Reforma Tributária 
Solidária que, na sua concepção, 
muda a lógica perversa do 
atual sistema regressivo, fruto 
das pressões exercidas por 
poderosos grupos econômicos 
no transcorrer das últimas 
décadas. Em decorrência de 
ações políticas e, principalmente, 
do nosso estudo, tornamo-nos 
um player, estamos no jogo 
junto com algumas entidades 
parceiras, a exemplo da Anfip 
e do Sindifisco Nacional e 
pretendemos estreitar mais os 
laços com a Febrafite, afinal, 
juntos somos mais fortes.

Merece destaque o grupo 
composto por 20 juristas, 
presidido pela ministra do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) Regina Helena Costa, 
criado por ato conjunto do 
presidente do Senado e do, até 
então, presidente do Supremo 

Tribunal Federal (STF) e do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), ministro Luiz Fux, tendo 
como fruto o surgimento de 10 
Projetos de Lei, sendo 8 com 
repercussões diretas sobre as 
atividades das administrações 
tributárias e, principalmente, 
sobre a arrecadação de tributos.

Outro grande projeto que 
pretendemos efetivar é o de 
Participação Política, primeiro, 
como disse o nosso presidente 
Charles, precisamos definir o 
nosso conceito de participação 
política. Nesse diapasão, 
desejamos iniciar no início do ano 
esse debate. Para tanto, iremos 
nos socorrer do conhecimento e 
da experiência dos colegas que 
deram os primeiros passos nessa 
trilha, sem prejuízo de assessoria 
especializada.

Por fim, gostaria de destacar: 
em que pese o respeito que 
temos pelos que têm opinião 
contrária, o movimento sindical 
faz parte da estrutura de um 
ordenamento jurídico em 
que os direitos e garantias 
fundamentais são alicerces de 
uma sociedade democrática. Por 
falar em democracia, trago aqui 
uma preciosa lição de um jurista 
muito admirado, um dos que em 
qualquer discussão, puxa logo do 
bolso ou da sua brilhante mente, 
os dispositivos constitucionais 
para iniciar qualquer análise e que 
tive a honra de ser seu aluno, falo 
do Dr. Ayres Britto, ministro do 
STF aposentado que sempre nos 
lembra:

“A democracia pode tudo, menos ir 
contra ela mesma!”

Gostaria ainda de agradecer os 
votos recebidos e finalizar com as 
palavras de Milton Santos:

“A força da alienação vem dessa 
fragilidade dos indivíduos, quando 
apenas conseguem identificar o 
que os separa e não o que os une.”

em Salvador, em 1835, e mobilizou 
600 escravos em busca de sua 
liberdade”. Não poderíamos deixar 
de mencionar a Guerra de Canudos, 
que aconteceu entre os anos 1896 
e 1897, esta bem mais conhecida 
por todos devido, inclusive, ao 
filme do mesmo nome.

A nova composição da Fenafisco 
é fruto de um amplo acordo, 
envolvendo quase todas as 
lideranças das entidades sindicais 
estaduais que quiseram e puderam 
participar, somos a materialização 
dos anseios de muitas mentes, de 
intensos debates e de um processo 
que buscou contemplar, na medida 
do possível, o equilíbrio entre as 
diversas, digamos, correntes.

Nesse democrático espaço 
sindical, a divergência de opiniões 
é um poderoso ingrediente, 
diria até fundamental, para a 
elaboração de novas teses, muitas 
delas, têm ao longo do tempo se 
transformado nas nossas principais 
bandeiras, a exemplo da Reforma 
Tributária Solidária que alcançou 
corações e mentes, trazendo à 
baila temas de extrema relevância 
para a sociedade brasileira que a 
muito estavam, propositalmente, 
esquecidos. Poderíamos também 
acrescentar o Fórum Internacional 
Tributário e o Atlas da Dívida Ativa 
que desnuda o manto da estratégia 
adotada por grandes corporações 
para o aumento de lucros com 
recursos públicos.

É importante destacar, o aumento 
da participação da mulher na 
composição da nova diretoria que 
em breve trará novos frutos, como 
o encontro das mulheres que 
pretendemos realizar em breve, 
tendo sido inicialmente idealizado 
pela nossa querida Marlúcia, ainda 
vice-presidente, que passará a 
ocupar a cadeira da comunicação e 
que terá, juntamente com Helena, 
Eli Sena, Karla, Michele e todos nós 
o desafio do primeiro encontro que 
passará a discutir gênero no nosso 
meio.
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ENTREVISTA

FRANCELINO 
VALENÇA

1 - COMO VOCÊ AVALIA A FORMAÇÃO 
DE UMA CHAPA DE CONSENSO PELA 
FENAFISCO?

F: O processo de construção da chapa: 
Fenafisco, pelo Fisco, pelo Brasil iniciou-se 
meses antes do próprio processo eleitoral, e 
foi antecipada em função do afastamento do 
presidente Charles, para disputar um cargo 
eletivo, como deputado pelo estado do Pará. 
Na oportunidade, a atual diretoria Executiva 
aprovou o meu nome como candidato para 
representar a Fenafisco na próxima gestão.

Trabalhamos em um processo totalmente 
aberto, em que todos os que quiseram e 
puderam, tiveram a oportunidade de se 
pronunciar.

Começamos fazendo contato com os sindicatos 
filiados à Federação, com diferentes vertentes 
ideológicas, avaliando o peso de cada grupo 
que compõe a entidade, de modo a equilibrar 
as diversas visões políticas da Fenafisco, 
em busca de um objetivo comum: que é o 
fortalecimento das instituições do Fisco, do 
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serviço público e da prestação de serviços para 
a sociedade.

2 - EM LINHAS GERAIS, COMO VOCÊ 
APRESENTA A CHAPA?

F: É uma chapa composta por colegas 
com múltiplas competências. Sua principal 
característica é a horizontalidade, em um plano 
de trabalho em que todos irão tocar a bola e 
ocupar os espaços. 

Todos que estão na diretoria são grandes 
zagueiros e pretendemos trabalhar de forma 
flexível e fluída, principalmente na questão 
política, que é aquela em que mais gastamos 
energia.

A estratégia adotada para a composição desse 
grupo de trabalho nos trouxe um ganho muito 
grande para a Federação.

3 - QUAL A SUA MOTIVAÇÃO EM LIDERAR 
A FENAFISCO E O QUE VOCÊ AGUARDA 
COMO PRESIDENTE DA ENTIDADE?

F: Uma das grandes motivações é continuar 
trabalhando por uma sociedade menos desigual, 
de bem-estar social, em um país em que as 
pessoas se sintam cidadãs, dignas de todos os 
direitos e cumpridoras de seus deveres para com 
os outros, principalmente no atual momento 
que estamos vivenciando.

Espero que nosso trabalho mostre ao povo, à 
sociedade, às instituições políticas e democráticas 
a essencialidade da Administração Tributária para 
o Estado, e a função social da Fenafisco, como 
uma grande entidade em busca não apenas 
de soluções para o corporativo, mas que atua 
pela justiça fiscal e social, a exemplo do que 
propusemos na Reforma Tributária Solidária.

4 - SUBSTITUIR CHARLES ALCANTARA NÃO 
É FÁCIL. COMO VOCÊ AVALIA A GESTÃO 
ATUAL?

F: Realmente, não é fácil substituir Charles, um 
colega que se transformou em amigo pessoal, 
ao qual tenho grande carinho. 

Charles tem uma visão de mundo muito 
avançada, progressista, e na Fenafisco ele 
iniciou um movimento bem interessante.

Nós somos uma entidade presidencialista 
por essência, e nos últimos dois mandatos de 
Alcantara, nós passamos a ser, de fato uma 
entidade colegiada, mesmo sem previsão 

estatutária.

Tomamos decisões de forma colegiada. Houve 
uma preparação para que qualquer um de nós, 
que faz parte da atual gestão tivesse condições 
para suceder a Charles, com conhecimento 
técnico e certa experiência na arena política, 
sindical e dos movimentos sociais.

Charles poderia continuar conosco, mas fez a 
opção de retornar ao Pará, onde é o presidente 
do sindicato. Vai fazer muita falta e deixará 
grandes lições para todos nós. 

5 - VOCÊ FAZ PARTE DA FENAFISCO 
COMO DIRETOR HÁ ALGUNS ANOS. QUE 
AVALIAÇÃO FAZ SOBRE A FEDERAÇÃO?

F: Houve grandes avanços na Fenafisco nos 
últimos seis anos, uma entidade com histórico 
forte em defesa dos anseios da classe fiscal, que 
tonificou sua atuação e contribuição em prol da 
sociedade, por meio da aproximação junto à 
outras entidades representativas do Fisco, e do 
setor público, no sentido de propor caminhos 
para a promoção de justiça fiscal, como 
instrumento para a redução das desigualdades.

Da parceria tecida junto à Associação Nacional 
dos Auditores Fiscais da Receita Federal do 
Brasil - Anfip, surgiu o primeiro grande trabalho, 
de ampla repercussão eterna e com contribuição 
para a Academia - a Reforma Tributária Solidária, 
que consagrou a Fenafisco como uma referência 
na área tributária. Esse foi um grande marco. 
Um diferencial muito significativo desses 6 anos 
de gestão.

6 - COMO VOCÊ PRETENDE CONCILIAR 
AS PRESIDÊNCIAS DA FENAFISCO E 
SINDIFISCO-PE?

F: Presidir duas entidades em 2023 era algo 
inesperado. Tivemos várias discussões em 
Pernambuco, para que outros colegas pudessem 
assumir a entidade no próximo ano, mas devido 
a questões muito peculiares, terminei sendo 
escolhido para presidir o sindicato, a partir 
de janeiro de 2023, com chapa única, por 
aclamação.

A única forma de conciliar tamanha 
responsabilidade é contar com a contribuição 
de todos os dirigentes das duas entidades. É 
fazer uma grande gestão colegiada, como foi 
com Charles, e lá no meu estado a diretoria é de 
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direito colegiada, e implementar de forma mais 
otimizada a estrutura colegiada do Sindifisco-PE.

Não vai ser fácil, mas será possível diante da 
colaboração desses grandes parceiros, que são 
diretores tanto lá, quanto aqui.

7 - QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DESAFIOS, 
METAS E EXPECTATIVAS PARA A GESTÃO 
DO TRIÊNIO 2023-2025?

F: Os grandes desafios que temos estão em curso. 
O primeiro é enfrentar a reforma Administrativa, 
em tramitação no parlamento, com possibilidades 
de votação ainda em 2022.

O segundo desafio será colocar em discussão uma 
proposta de reforma tributária que contemple as 
premissas estabelecidas pelo projeto: Reforma 
Tributária Solidária. Há um consenso hoje no 
meio político, acadêmico e empresarial, de 
que a sociedade como um todo clama pelo 
aperfeiçoamento do sistema tributário nacional.

Temos também outros desafios, entre os quais 
o projeto de Participação Política. Definir o 
que seria essa participação, como ela deveria 
funcionar e como poderemos implementá-la. A 
Fenafisco não é uma entidade isolada do mundo. 
Queremos um projeto apartidário, uma vez que 
representamos servidores fiscais tributários que 
têm diversas vertentes ideológicas.

8 - O QUE REPRESENTA A ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA PARA VOCÊ?

F: A Administração Tributária é o coração do 
Estado. É o coração que tem a capacidade de 
oxigenar todos os órgãos, toda a estrutura, 
todas as atividades meio e fim. Todos os 
serviços essenciais. Todos os serviços públicos, 
burocráticos, inclusive, toda a estrutura 
que é montada para nos garantir um Estado 
Democrático de Direito.

O Fisco é o braço forte do Estado, porque é 
a partir dele que se pode prover, via recursos, 
todas as demandas sociais, consubstanciadas 
na Constituição Federal de 1988.

O desafio é fazer com que a sociedade entenda 
a essencialidade da função da Administração 
Tributária, quando a nossa cultura tem por 
tradição repudiar o tributo.

9 - COMO VOCÊ ENXERGA A MUDANÇA 
DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA, FRENTE 
ÀS PAUTAS TRABALHADAS PELA 
FEDERAÇÃO, EM ESPECIAL REFORMA 

ADMINISTRATIVA, TRIBUTÁRIA E PLP 
17/22?

F: Acreditamos ser o governo eleito mais 
sensível a escutar os movimentos sociais, os 
movimentos sindicais.  Então temos esperança 
de que possamos ser ouvidos e agraciados 
com alguns dos princípios que defendemos.

Não tendo sido votada em 2022, há grande 
possibilidade de a reforma Administrativa 
perder força, uma vez que historicamente 
o Partido dos Trabalhadores, (coalisão Lula e 
Alckmin), não sinaliza apoio às pautas contra o 
serviço público e contra os trabalhadores. 

Já o Projeto de Lei Complementar (PLP) 17/22, 
apelidado de Código de Defesa do Sonegador, 
ainda será debatido no Senado. Ele contém 
dispositivos que impossibilitam a cobrança e 
fiscalização tributária como nós conhecemos 
hoje. Se aprovado, os impactos do projeto 
serão refletidos em prejuízos na arrecadação, 
com efeitos negativos na saúde, educação e 
infraestrutura de todo o país.

A Fenafisco segue trabalhando na tentativa 
de conscientizar os senadores acerca dos 
prejuízos previstos à sociedade e ao trabalho 
das administrações tributárias, caso o PLP 
17/22 seja aprovado com o texto atual, de 
modo a impedir a votação da matéria de forma 
açodada, ainda em 2022.

Durante a campanha eleitoral muitos 
candidatos colocaram a reforma tributária 
como pauta prioritária de um eventual governo. 

A questão é: a reforma priorizará apenas a 
simplificação ou será uma reforma que irá 
modular a matriz tributária, reduzindo o 
tributo no consumo, aumentando na renda, 
no patrimônio, que irá destravar a economia, 
efetivar a justiça fiscal e tributária, em acordo 
com o que a Constituição Federal determina.

Então essa é que vai ser a grande discussão. O 
debate da essência da reforma tributária.

10 - TEMOS UM CONGRESSO ELEITO 
MUITO MAIS CONSERVADOR QUE OS 
ANTERIORES. COMO VOCÊ ACHA QUE 
SERÁ O TRABALHO PARLAMENTAR COM 
ESSE PERFIL ELEITO?

F: Existem representantes de diversas 
corporações no parlamento e com o resultado 
das eleições de 2022, o Congresso Nacional 
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ficou em tese, mais conservador. Só que em todo 
o período democrático, o núcleo denominado 
de Centrão, sempre fez aliança com todos os 
Presidentes da República eleitos, sem exceção, 
da forma política que conhecemos.

É muito possível que haja grandes pactos 
envolvendo o governo federal e o parlamento. 
Como será essa construção? Teremos que 
assistir para ver.

Acredito que a capacidade do governo federal 
de colocar uma agenda e ter o apoio do 
parlamento é uma realidade premente, desde 
que sejam construídas as respectivas alianças.

A Fenafisco, por meio da diretoria parlamentar, 
continuará atuando fortemente junto à 
senadores e deputados, em defesa de um 
Estado de bem-estar social.

O projeto de Participação Política da entidade 
também auxiliará, de modo a viabilizar a 
aproximação com os parlamentares para 
sensibilizá-los acerca de nossas demandas.

11 - COMENTE UM POUCO SOBRE SUA 
FORMAÇÃO ACADÊMICA E TRAGETÓRIA 
NO MOVIMENTO SINDICAL

F: Minha primeira formação foi em História, 
depois em Direito. Em História me especializei 
em Programação de Ensino. Fiz mestrado em 
Direito e agora estou cursando doutorado em 
Direito.

Iniciei no movimento sindical no Sindifisco-
PE, por volta de 2003/2004, como diretor 
de Formação Sindical Adjunto. Nas eleições 
seguintes atuei como secretário Geral do 
Sindifisco-PE, que corresponde ao cargo de 
vice-presidente.

Fiquei quatro anos afastado das atividades 
sindicais e retornei em 2011 como presidente 
do Sindicato, momento em que experimentamos 
um novo modelo de sindicalismo, que para 
além de greves e reivindicações propunha 
alternativas, soluções.

No final do último ano de gestão no Sindifisco-
PE, assumi como diretor de Formação Sindical 
da Fenafisco, oportunidade em que cogitei 
passar apenas um mandato, entretanto as 
discussões políticas me fizeram continuar por 
mais tempo, e para minha surpresa agora eleito 
presidente.

12 - FALE UM POUCO SOBRE O ATLAS DA 

DÍVIDA ATIVA DOS ESTADOS

F: É um projeto que vai ganhar corpo na 
Fenafisco e talvez se torne o segundo 
carro chefe da entidade, sendo o primeiro a 
Reforma Tributária Solidária. O Atlas denuncia 
um grande escândalo, em que grandes 
corporações, (algumas listadas no mercado de 
capital aberto), devem bilhões em tributos, e 
ainda assim recebem benefícios fiscais.

Possivelmente iremos publicar em 2023 um 
livro do Atlas da Dívida Ativa.

13 - QUAL É A SUA AVALIAÇÃO SOBRE OS 
COLABORADORES DA FENAFISCO?

F:  Vamos começar pela questão “colaborador”, 
não me acho colaborador do Estado, sou 
trabalhador, contratado para exercer uma 
função, então, não conceituaria o quadro de 
funcionários da Fenafisco como colaboradores, 
e sim trabalhadores.

A concepção de “colaboradores” denota a 
redução dos direitos trabalhistas, com base na 
ideia de que o colaborar seria um voluntário.

A Fenafisco tem um perfil muito interessante. 
Todos vocês trabalham na entidade há um bom 
tempo em um ambiente onde há estabilidade, 
e essa característica é muito positiva. Ao 
longo dos anos, as mudanças de diretoria não 
corresponderam a mudanças no corpo laboral 
da Federação, que se mantém, e isso chamou 
muito minha atenção, pois em algumas 
organizações acontece o inverso.

Os funcionários da Fenafisco compõem um 
grupo de excelência e fazem um trabalho muito 
bom. Alguns estão prestes a se aposentar em 
uma instituição, um sindicato, que trata a todos 
com muito respeito e consideração, bem como 
vocês fazem conosco.

Vocês são muito importantes, e continuarão 
sendo imprescindíveis, porque sem vocês 
não conseguimos fazer muita coisa. Todos os 
setores são fundamentais e eu prefiro não 
destacar nenhuma área, porque cada um tem 
uma função primordial.

Tenho muito carinho, respeito e admiração 
por todos. E é importante destacar que não 
pretendemos fazer grandes mudanças. Já 
trabalhamos com esta equipe há pelo menos 
seis anos e desejamos manter a parceria e o 
diálogo sempre franco e aberto.
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DESAFIOS DA FISCALIZAÇÃO 
TRIBUTÁRIA SUBNACIONAL

O economista Guilherme Mello 
– coordenador da equipe 
econômica do presidente 
eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, 
participou da abertura do 19º 
Conafisco e 8º Enape, em 6 de 
novembro, oportunidade em 
que apresentou alternativas 
para o aperfeiçoamento do 
sistema tributário nacional, 
durante a palestra. Mello 
defende a tributação progres-
siva para a promoção de justiça 
fiscal.

O painel, mediado pelo profes-
sor de Economia da Unicamp, 
Eduardo Fagnani, contou com a 
participação do presidente do 
Comitê Nacional de Secretários 
de Fazenda dos Estados e do 
DF (Comsefaz), Décio Padilha, 
e do economista chefe da 
Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), 
Igor Rocha.

Para Mello, o maior desafio 
do próximo governo é rever 
a tributação indireta e garan-
tir fontes de financiamento 

adequadas para os entes fede-
rados.

“A prioridade emergencial 
será recompor o orçamento 
para viabilizar a continuidade 
de programas sociais que são 
fundamentais para sobre-
vivência da população, por 
meio de um novo arranjo 
tributário, que garanta a 
equidade federativa, justiça 
social e competitividade”, disse.

O economista destacou a 
complexidade do modelo vi-
gente como um dos principais 
entraves da matriz tributária, 
refletido na elevada tributação 
do consumo (50% da carga 
tributária) e reduzida taxação 
da renda e do patrimônio (25% 
da carga).

Do ponto de vista federativo, 
ele defendeu que a reforma 
tributária garanta fontes de 
financiamento aos entes fe-
derados.

“Precisamos reformar o nosso 
arcabouço de regras fiscais, 

Possibilidade de reforma do sistema tributário
Palestrantes: 
 
Guilherme Mello – Prof. Doutor da UNICAMP 
Décio Padilha – Pres. do COMSEFAZ e Secretário de Fazenda de PE 
Igor Rocha – Economista chefe da FIESP
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que foram violadas e perderam 
credibilidade no atual governo, 
além de retomarmos a questão 
dos tributos indiretos, que 
fomentam as desigualdades, 
e por serem ultrapassados, 
afetam a competitividade da 
nossa economia, fragilizando 
o pacto federativo do nosso 
país”, disse.

INDÚSTRIA

Para Igor Rocha, a atual estrutura 
tributária do país é complexa, 
gera insegurança jurídica e 
onera desproporcionalmente 

os agentes produtivos, 
sobretudo a indústria de 
transformação. Ele reiterou 
que a sustentabilidade fiscal 
e a carga tributária são temas 
importantes para consolidar 
um ambiente macroeconômico, 
que promova o crescimento.

“O forte processo de 
desindustrialização no Brasil 
torna difícil equalizar a questão 
tributária no país. O equilíbrio 
fiscal deve ser buscado com 
medidas que proporcionem 
um ambiente econômico mais 
favorável à competitividade 
da produção, observando 
o conjunto de fatores que 

promovem o crescimento”, 
explicou

ICMS

Na oportunidade Décio 
Padilha criticou as alterações 
promovidas pelo Congresso 
Nacional no Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) e apontou 
prejuízos estimados em R$ 129 
bilhões em um único ano.

“Estamos diante de um 
desequilíbrio fiscal e tributário 
no país. As alterações na 
tributação do ICMS estão 
reduzindo a capacidade de 
financiamento dos serviços 
públicos, em especial na saúde 
e educação, por conta de 
um diagnóstico equivocado 
da causa do aumento dos 
preços dos combustíveis. As 
mudanças no ICMS não atacam 
as causas principais da inflação 
e prejudicam estruturalmente 
as políticas públicas”, disse. 

A prioridade 
emergencial 

será recompor o 
orçamento para 
viabilizar a continuidade 
de programas sociais 
que são fundamentais 
para sobrevivência da 
população
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PALESTRA 
TEMÁTICA

Nassif aponta os desafios para a 
economia e governabilidade no pós-eleição
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O jornalista Luís Nassif 
proferiu palestra durante a 
programação técnica do 19º 
Congresso Nacional do Fisco 
Estadual e Distrital – Conafisco, 
oportunidade em que fez uma 
ampla análise da conjuntura 
política e econômica, elencando 
como principais desafios 
nacionais, a reunificação do 
Estado, (atualmente dividido e 
polarizado) e o enfrentamento à 
fome e à miséria.

“O país rachou. Perdeu o senso 
de solidariedade. O que tivemos 
nos últimos anos foram as 
chagas da formação brasileira 
vindo à tona. O país carrega 
a herança da escravidão, e a 
parte que abomina os direitos 
sociais também se contrapõe às 
políticas identitárias de grupos 
vulneráveis, que se organizam 

para se defender”, disse

Nassif também criticou a larga 
distribuição de benefícios 
fiscais, sem comprovação de 
retorno, além da utilização da 
religião como um fator político.

 “Não conseguimos cumprir o 
papel central de um país, que 
é levar os direitos essenciais 
para a sua população. Diante 
de tudo isso, a nova etapa 
que se aproxima vai exigir a 
reconstrução do país”, explicou.

Segundo ele, a gradativa 
desmoralização da chamada 
democracia liberal, motivou 
ondas de ataques às eleições, 
fortemente influenciadas por 
interesses econômicos, não 
apenas no Brasil, mas também 
nos Estados Unidos e Europa, 
tendo como resultado as 

tentativas de redução do Estado, 
o desmonte de políticas sociais, 
(cortes nas aposentadorias, em 
programas de assistência social), 
bem como a demonização 
do funcionário público, e os 
múltiplos ataques a toda forma 
de tributação e regulação, para 
consolidar os anseios de grupos 
de bilionários.

Em sua análise Nassif destacou 
o Fisco como um dos principais 
protagonistas na retomada da 
política econômica do país, 
por meio do fortalecimento 
das contas públicas, atuando 
como força motriz junto a 
outros setores designados a 
impulsionar a economia.

“Vocês vão desempenhar um 
importante papel na próxima 
etapa política que vai exigir a 
reconstrução do país. Não será 
um governo do PT e sim um 
governo com arcos de alianças. 
Combater a fome e a miséria é 
uma questão civilizatória. Esse 
é o primeiro ponto. O segundo 
ponto será o uso das estatais 
para induzir o desenvolvimento”.

COMBATE À 
DESINFORMAÇÃO

Nassif trouxe à reflexão o 
impacto negativo do uso das 
redes sociais como máquina 
de manipulação de dados e 
opiniões, ao desarticular todo 
o mercado de informações, 
por afetar diretamente a 
democracia.

“Ao longo dos últimos pleitos a 
militância digital, impulsionada 
pela polarização política, atua 
desarticulando todo o mercado 
de informações, disseminando 
notícias falsas e um discurso 
de ódio capaz de desestruturar 
a democracia, os conceitos, 
regulações e valores. Enfrentar 
essa questão também é um 
desafio. 
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Legenda Foto
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BARÕES DA DÍVIDA
Empresas devem quase R$ 1 trilhão aos cofres públicos dos estados

O levantamento realizado pela Federação 
Nacional do Fisco Estadual e Distrital 
(Fenafisco) aponta que, de 2015 a 2021, 
a dívida ativa no Balanço Patrimonial dos 
estados brasileiros teve um expressivo 
crescimento, passando de R$ 682,2 bilhões 
para R$ 987,75 bilhões em 2021. A Federação 
atualizou o estudo sobre a composição dos 
débitos estaduais que conta com a lista com 
os 100 maiores devedores. Os dados foram 
apresentados no 19º Conafisco.

O  Atlas da Dívida Ativa - estudo coordenado 
pelo doutor em economia, Juliano 
Goularti, pode ser acessado no site www.
baroesdadivida.org.br, identificou que a dívida 
ativa sob administração das procuradorias 
gerais dos estados ou das secretarias de 
fazenda aumentou em 45% entre 2015 e 
2021. A pesquisa mostra que a dívida ativa 
está concentrada em poucas e grandes 
empresas que possuem também uma alta 
concentração regional, haja vista que a maior 
parte delas se localiza na região Sudeste.

“Os altos estoques de dívida ativa 
comprometem a capacidade dos governos 
em programar políticas de abrangência 
territorial que definem metas e estratégias de 
desenvolvimento econômico, regional e social 
com respeito ao meio ambiente. A recuperação 
da dívida ativa de poucas e grandes empresas 
é particularmente indispensável para os 
estados criarem oportunidades de proteção 
social e econômica para aqueles que estão 

marginalizados pelo sistema de economia 
de livre mercado”, destaca o presidente da 
Fenafisco, Charles Alcantara. 

Em 11 estados, a dívida ativa supera a 
arrecadação anual com o recolhimento de 
impostos. Os estoques acumulados em Goiás, 
Mato Grosso e Sergipe equivalem a mais de 
200% da arrecadação. Outros quatro estados 
possuem uma dívida ativa equivalente a mais 
de 100% da arrecadação tributária anual. 

Os valores devidos pelas empresas aos 
estados totalizam 11,35% do PIB nacional. 
Ao passo em que os estoques da dívida ativa 
aumentam, o pagamento delas é tímido, o que 
mostra a dificuldade do setor público de fazer 
as cobranças.

O Atlas também traz os cem maiores 
devedores de cada estado. Os dez maiores 
devedores são: Refinaria de Petróleo de 
Manguinhos (R$ 7,7 bilhões), Ambev (R$ 
6,3 bilhões), Telefônica – Vivo (4,9 bilhões), 
Sagra Produtos Farmacêuticos (R$ 4,1 
bilhões), Drogavida Comercial de Drogas 
(R$ 3,9 bilhões), Tim Celular (3,5 bilhões), 
Cerpasa Cervejaria Paraense (R$ 3,3 bilhões), 
Companhia Brasileira de Distribuição (R$3,1 
bilhões), Athos Farma Sudeste S.A. (R$2,9 
bilhões)Vale S.A. (R$ 2,7 bilhões). O estudo 
ambém aponta via de regra que os maiores 
devedores, recebem benefícios e incentivos 
fiscais em suas áreas de atuação.



77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CD
CD Fenafisco aprova planejamento geral e proposta 
orçamentária para 2023

A Federação Nacional do Fisco 
Estadual e Distrital – Fenafisco, 
realizou a 77ª Reunião Ordinária 
do Conselho Deliberativo da 
entidade, nas dependências do 
Costa do Sauípe Resort-BA, para 
submeter à avaliação do cole-
giado, a proposta orçamentária 
elaborada para o exercício 2023.

O planejamento geral e o orça-
mento foram apresentados ao 
grupo pelo diretor Administra-
tivo da Federação, Celso Malha-
ni. Na oportunidade os membros 
do Conselho Fiscal da entidade, 
Mauro Roberto Silva, Leyla Maria 
Alves e José Caetano de Mello 
emitiram um parecer favorável à 
peça orçamentária.

Após apreciação dos docu-
mentos, o colegiado aprovou 
por unanimidade o orçamento 
proposto.

ADI 7258

Durante o encontro, o presi-
dente do Sindifisco-SC, José 
Antônio Farenzena, fez um re-
lato histórico sobre o desafio do 
Fisco catarinense frente à Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) 7258, proposta pela Pro-
curadoria Geral da República, 
contra a verba indenizatória re-
cebida pelos servidores fiscais 
tributários do estado, pelo uso 
de veículo próprio no exercício 
de suas funções, e solicitou o 

apoio financeiro da Fenafisco para 
patrocinar a defesa jurídica.

O encaminhamento foi para o in-
gresso da Fenafisco como Amicus 
Curiae, aprovado por unanimidade.

ESTATUTO

Sobre o conjunto de alterações 
propostas para o estatuto da 
Federação, o diretor da enti-
dade, Glauco Honório, apre-
sentou cerca de 10 adequações 
ao texto atual, que versam so-
bre mudanças no endereço 

da sede da Fenafisco, modifi-
cações no dispositivo que trata 
sobre impedimentos, licenças 
e ausências; local para a reali-
zação do CD Ordinário e Ex-
traordinário, entre outras, para 
que fossem levados à Plenária 
final do 19º Conafisco.

Ao final, o presidente Charles 
Alcantara reiterou a honra de 
presidir a Fenafisco ao longo 
de 6 anos, e se despediu com 
o sentimento de dever cum-
prido.
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PLENÁRIA FINAL
Dirigentes Sindicais aprovam mudanças 
estatutárias e Carta da Bahia

A Plenária Final do 19º Conafisco, 
conduzida pelo presidente da Fe-
nafisco, Charles Alcantara, contou 
com a participação expressiva dos 
delegados do Fisco estadual e dis-
trital, para debater as alterações es-
tatutárias propostas pelo Conselho 
Deliberativo da Fenafisco, sendo 
este o primeiro ítem da pauta.

Na sequência, após amplo debate, 
o colegiado aprovou por unani-
midade a filiação da Fenafisco ao 
Instituto Servir Brasil - organismo 
da Frente Parlamentar de mesmo 

nome, cujo objetivo é fortalecer 
ações de valorização do serviço 
público e dos servidores, para me-
lhor atender à sociedade. 

Sobre o ingresso da Federação 
de forma pré-autorizada em  
constituição de nova Confede-
ração ad referendum do Conse-
lho Deliberativo, com objetivo 
de representação junto ao Su-
premo Tribunal Federal, em Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI), o grupo aprovou por una-
nimidade o encaminhamento 

apresentado pelo presidente 
Charles, que propôs futuros de-
bates, pautados em novas infor-
mações sobre o tema.

Ao final o colegiado aprovou 
a Carta da Bahia - documento 
proposto pela Diretoria Execu-
tiva da Federação, em que a 
entidade critica o Projeto de 
Lei Complementar (PLP) 17 de 
2022, apelidado de Código de 
Defesa do Sonegador, aprovado 
em 8 de novembro, pela Câmara 
dos Deputados.
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EM CARTA ABERTA,
FENAFISCO CRITICA 

AVANÇO DO PLP 17/2022 
NO CONGRESSO NACIONAL

A Fenafisco denuncia que o novo substitutivo 
do Projeto de Lei Complementar 17 de 2022, 
aprovado em 8 de novembro de 2022, pela 
Câmara dos Deputados, abre as portas para 
a sonegação, apresenta graves retrocessos e 
ataca, diretamente, a autonomia técnica da 
Administração Tributária. O apontamento 
está inserido na carta aberta da 19ª edição do 
Congresso Nacional do Fisco Estadual e Distrital 
(Conafisco), realizado, na Bahia.

A Carta da Bahia diz que, sob o ‘manto’ do 
avanço e de um sistema fiscal mais moderno, 
o substitutivo mantém formulações que que 
prejudicam o bom contribuinte, favorecem e 
blindam os sonegadores, criam obstáculos à 
fiscalização pelas administrações tributárias, 
entre outros retrocessos que poderão 
comprometer a arrecadação tributária e o 
financiamento de políticas públicas no país.

O documento destaca, ainda, que o parlamento 
não se posiciona para solucionar o problema 
da dívida ativa da União e dos estados e do 
Distrito Federal que, somadas, se aproximam 
de R $4 trilhões. “Apenas nos estados e no 
Distrito Federal, a dívida ativa tributária está 
em torno de R$ 1 trilhão, com um percentual de 
recuperação ínfimo e inferior a 1% do total da 
dívida, recursos públicos que deveriam estar à 
disposição da sociedade para a implementação 
e o aperfeiçoamento de políticas públicas, 
mas que se encontram nas mãos de grandes 
corporações em detrimento da população mais 

carente”, diz o documento.

Na carta, os servidores do fisco também 
destacam as perdas tributárias e impactos 
para os estados e municípios com o Projeto 
de Lei Complementar nº 108/2021, que 
propõe elevar o limite de enquadramento do 
microempreendedor e das empresas optantes 
pelo Simples Nacional, e se posicionam contra 
a Proposta de Emenda Constitucional 32/2020 
por ser “um grave risco para a população e para 
os 12 milhões de servidores públicos que atuam 
em prol da sociedade brasileira”.

“Em face ao atual cenário político e econômico, 
os desafios são inúmeros para o País. O novo 
governo assumirá o Brasil sob um deficit fiscal 
estimado, segundo especialistas, em R $400 
bilhões. Nunca se fez tão importante discutir o 
Sistema Tributário Brasileiro, como se faz agora”, 
diz a carta.

O 19º Conafisco foi realizado nesta semana em 
Mata de São João,na Bahia, em parceria com o 
Sindicato dos Servidores da Fazenda do Estado 
da Bahia – Sindsefaz, com o tema: Tributação, 
Justiça Social e Inovação – Por um país menos 
desigual, e englobou ainda o 8º Encontro 
Nacional de Aposentados, Aposentados e 
Pensionistas do Fisco Estadual e Distrital – 
Enape.

A Fenafisco congrega 32 Sindicatos, com mais 
de 37 mil filiados.



|   19º Conafisco e 8º Enape   |   23    



24   |   19º Conafisco e 8º Enape   |

 

SSCCSS  QQuuaaddrraa  0011  BBllooccoo  MM,,  EEdd  GGiillbbeerrttoo  SSaalloommããoo,,  SSoobbrreelloojjaa  SSaallaass  0011  aa  0088  ee  1144  aa  1188  BBrraassíílliiaa//DDFF    
++5555  ((6611))  33222244..00551155  //  ffeennaaffiissccoo@@ffeennaaffiissccoo..oorrgg..bbrr  

 

Carta da Bahia | PLP 17 é retrocesso e blinda sonegadores 

 

A Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco) e seus 
sindicatos filiados, por intermédio das delegadas e delegados presentes na 
Plenária Final do 19º Congresso Nacional do Fisco Estadual e Distrital – 
CONAFISCO, realizada em 9 de novembro de 2022, na cidade de Salvador, 
subscrevem a Carta da Bahia: 

Em face ao atual cenário político e econômico, os desafios são inúmeros 
para o País. O novo governo assumirá o Brasil sob um déficit primário estimado, 
segundo especialistas, em R$ 400 bilhões! Nunca se fez tão importante discutir 
o Sistema Tributário Brasileiro, como se faz agora.  

As articulações e o diálogo com o Congresso Nacional – sempre 
fundamentais – são ainda mais urgentes diante da aprovação do Projeto de Lei 
Complementar nº 17 de 2022, na noite de ontem, 8 de novembro, pela Câmara 
dos Deputados. Sob o “manto” do avanço e de um sistema fiscal mais moderno, 
o novo substitutivo aprovado abre as portas para a sonegação, apresenta graves 
retrocessos e atacam, diretamente, a autonomia técnica da Administração 
Tributária. 

O projeto mantém formulações que prejudicam o bom contribuinte, criam 
obstáculos à fiscalização de grandes sonegadores pelas administrações 
tributárias, entre outros retrocessos que poderão comprometer a arrecadação 
tributária e o financiamento de políticas públicas no País. 

Ainda na área tributária, o Projeto de Lei Complementar nº 108/2021 
propõe elevar o limite de enquadramento do microempreendedor e das 
empresas optantes pelo Simples Nacional, nesse caso, as chamadas micro e 
pequenas empresas, que teriam como limite para o enquadramento nessa 
modalidade o valor de R$ 8,7 milhões, praticamente o dobro do atual limite. As 
perdas estimadas para os entes federados alcançam o patamar de R$ 80 
bilhões, segundo cálculos do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos 
Estados e do Distrito Federal (COMSEFAZ), com impactos mais profundos nos 
estados e municípios. 

Por outro lado, não vemos a mesma disposição do Parlamento em 
solucionar um escândalo estratosférico: a dívida ativa tributária da União, 
somada a dos estados e do Distrito Federal, aproxima-se dos R$ 4 trilhões. 
Apenas nos estados e no Distrito Federal, a dívida ativa tributária está em torno 
de R$ 1 trilhão, com um percentual de recuperação ínfimo e inferior a 1% do total 
da dívida, recursos públicos que deveriam estar à disposição da sociedade para 
a implementação e o aperfeiçoamento de políticas públicas, mas que se 



 

SSCCSS  QQuuaaddrraa  0011  BBllooccoo  MM,,  EEdd  GGiillbbeerrttoo  SSaalloommããoo,,  SSoobbrreelloojjaa  SSaallaass  0011  aa  0088  ee  1144  aa  1188  BBrraassíílliiaa//DDFF    
++5555  ((6611))  33222244..00551155  //  ffeennaaffiissccoo@@ffeennaaffiissccoo..oorrgg..bbrr  

encontram nas mãos de grandes corporações em detrimento da população mais 
carente. 

Também na contramão do avanço, a Proposta de Emenda Constitucional 
nº 32/2020 permanece como um grave risco para a população e para os 12 
milhões de servidores públicos que atuam em prol da sociedade brasileira. A 
suposta Reforma Administrativa resultará na deterioração da qualidade da 
prestação do serviço público em áreas essenciais como saúde, educação e 
segurança.  

O Brasil tem cerca de 12% de sua força de trabalho concentrada no poder 
público e na atuação de serviços para a população, índice considerado abaixo 
da média mundial. Segundo a Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) a média é de 21% sobre o total de 
trabalhadores em outros 30 países pesquisados. A PEC 32 propõe reduzir 
quadros de profissionais, acabar com a estabilidade e, o mais grave, abrir 
brechas para a corrupção com o aparelhamento das funções públicas por grupos 
de interesse não republicanos. 

O debate se faz urgente. Há aqui, neste manifesto, o alerta contra os 
riscos históricos de um Estado patrimonialista, responsável pela manutenção e 
pelo aumento das desigualdades sociais do País.  

A Plenária Final do 19º Conafisco reafirma o incansável compromisso em 
defesa de uma agenda verdadeiramente democrática para o Brasil, que passa 
necessariamente: 

i) Por um serviço público de qualidade, voltado para as demandas da 
sociedade;  

ii) Por uma Administração Tributária de Estado;   
iii) Por uma Reforma Tributária efetivamente justa, progressiva e, portanto, 

solidária; e, 
iv) Pela adequação dos limites do Simples Nacional aos parâmetros 

internacionais. 
 

Mata de São João-BA, 09 de novembro de 2022. 

Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital – Fenafisco 
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ESPAÇO ABERTO
Sindicatos divulgam trabalhos
 no 19º Conafisco

Cinco sindicatos filiados à 
Fenafisco utilizaram o Espaço 
Aberto do 19º Conafisco 
para apresentar trabalhos 
desenvolvidos, com foco 
no serviço público, justiça 
fiscal, desigualdade social e 
política. A atividade reuniu 
dezenas de servidores fiscais 
tributários para conhecer a 
produção cultural das entidades 
participantes.

Na oportunidade o presidente 
da Fenafisco, Charles Alcantara, 
deu boas-vindas ao público, 
e enalteceu a realização da 
atividade.

“Eventos como este favo-
recem a união, e oferecem 
oportunidades de aprendizado, 
integração e compartilhamento 
de informações e experiências 
regionais”, disse. 

O Espaço Aberto integra pela 
primeira vez a programação 
do Congresso, com vistas 
a propiciar um ambiente 
dinâmico e de interação entre 
os sindicatos, por meio de 
produção cultural de temas 
sensíveis para o Fisco e para o 
movimento sindical. 

TRABALHOS

O Sindicato dos Fazendários 
do Ceará

O Sintaf-CE, exibiu o vídeo-
documentário: Desencantando 
Bárbara. O projeto lançado em 
28 de agosto, mês em que se 
recordou o aniversário de 190 
anos da morte de Bárbara de 
Alencar, homenageia uma das 
figuras mais importantes da 
Revolução Pernambucana e da 
Confederação do Equador.

 

Sindicato dos Auditores Fiscais 
da Receita Estadual de Mato 
Grosso do Sul 

Já o Sindifisco-MS apresentou 
o livro “Acesso à Justiça: 
mecanismos de solução de 
conflitos e sustentabilidade 
responsiva” das auditoras fiscais 
da Receita Estadual do Governo 
do Mato Grosso do Sul, Gigliola 
Lilian Decarli e Lídia Maria Ribas, 
cujo objetivo visa colaborar para 
a construção de uma cultura de 
pacificação, na busca por uma 
ordem jurídica justa.

Sindicato dos Servidores do 
Fisco Estadual do Pará 

O Sindifisco-PA levou ao público 
um vídeo do Flash Mob “A Arte 
de Servir, servir é uma Arte”, uma 
iniciativa que envolveu música, 
dança e teatro para chamar 
atenção da sociedade sobre a 
importância do serviço público 
e a necessidade de defendê-lo. 
O uso da arte como meio de 
uma mensagem tão importante 
foi uma estratégia para tocar o 
coração das pessoas e mobilizou 
cerca de 50 artistas.
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 Sindicato dos Servidores 
Públicos da Administração 
Tributária do Estado do Rio 
Grande do Sul 

O livro “A Desigualdade no 
Brasil nos anos 2000: avanço 
ou retrocesso” do auditor-
fiscal Christian Jesus Silva de 
Azevedo (Sindifisco-RS), traz 
dados importantes sobre o 
período de 13 anos de governo 
do Partido dos Trabalhadores 
(PT), caracterizado pela 
intercalação de perdas e ganhos 
para os “mais pobres”. O livro 

também destaca os espaços 
onde os “mais ricos” perdem 
participação na renda.

 Sindicato dos Servidores da 
Fazenda do Estado da Bahia

O auditor fiscal da Fazenda 
estadual, Jorge Wilton, ex-
diretor de Organização do 
Sindsefaz (2000-2007) é o autor 
do livro: “Memórias de uma 
Esquerda em Transição”, que 
tenta preencher lacunas sobre 
o papel de vários militantes 

baianos que durante as décadas 
de 1970 e 1980 contribuíram 
para as lutas das esquerdas no 
estado.

Eventos como 
este favorecem 

a união, e oferecem 
oportunidades de 
aprendizado, integração 
e compartilhamento de 
informações e experiên-
cias regionais.
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TORNEIO DESPORTIVO 
CONSAGRA INTEGRAÇÃO 
E LAZER
Com o objetivo de incentivar 
a prática esportiva e promover 
a integração e lazer da classe 
fiscal, o 9º Torneio desportivo 
da Fenafisco foi realizado em 
clima de descontração, e reuniu 
dezenas de participantes durante 
o 19º Conafisco.

Os atletas inscritos disputaram 
oito modalidades esportivas e 
jogos de salão, em sistema de 
campeonato simples, e misto, 
todos inscritos pelas respectivas 
entidades sindicais. 

Na ocasião o coordenador geral 
dos esportes e diretor do De-
partamento de Políticas Sociais 
da Fenafisco, Ronaldo Oliveira, 
agradeceu a adesão dos atletas 
ao evento e enalteceu o espírito 
de congraçamento da atividade

“É com imenso prazer que 
saúdo a todos os participantes 
do 9º Torneio Desportivo, pela 
oportunidade de estarmos juntos, 
em um momento de integração 
e lazer. Esse tradicional evento, 
que abrilhanta a cada edição 
a programação do Conafisco, 
nos permite estreitar os laços 
de amizades e fortalecer o 
congraçamento da classe fiscal”.

“Aproveito a oportunidade para 
exaltar o espírito esportivo e 
o talento dos nossos atletas 
e parabenizar o trabalho 
desenvolvido pela Diretoria 
Executiva da Federação, presidida 
pelo queridíssimo Charles Alcan-
tara, bem como saúdo a diretoria 

eleita, desejando sucesso e êxito 
na próxima gestão”.

Confira as classificações em cada 
modalidade

FUTEBOL

1° SINDIFISCAL – MS

2° Combinado (CE/RR/PA/SP/
AC/SC)

BEACH-TENNIS

1° Mario César e Rodrigo Franjotti 
(SINDIFISCAL-MS)

2° Lucio Ferraz (SINDIFISCO-
MG) e José Nilson (SINTAF-CE)

3° José Caetano e Talita Mello 
(SINAFFEPI-PI)

SINUCA

1° Cloves Silva (SINDIFISCO-MS)

2° Vanderlei Balassoni (SINDI-
FISCO-MS)

3° Jóri Braga (SINDIFISCAL-MS)

DOMINÓ

1° Wildes Jackson Lopes e Isaias 
Ferraz (SINDIFISCO-PE)

2° Alexandre Maciel e Wanda 
Clides (SINDIFISCO-PE)

3° João Bittencourt (SINDI-
FISCO-AP) e Roberto Geraldo 
(SINDIFISCO-AM)

TÊNIS DE MESA

1° Davi Marcos (SINDSEFAZ-BA)

2° Matheus Menegaz (SINDI-
FISCO-MS)

3° Denis Costa (SINDIFISCO-AC)

BEACH VÔLEI

1° André Barros/ Fábio 
(SINDIFISCAL-MS)

2° Denis Costa (SINDIFISCO-
AC) / Gustavo (SINAFRESP-SP)

3° Jorge Teixeira (SINDIFISCO-
RR) /Ewerton Cordeiro 
(SINDIFISCO-MS)

TRUCO

1° Marco Couto / Newton Flávio 
(SINDIFISCO-MG)

2° Glauco Honório/ Maçao 
Tadano (SINAFRESP-SP)

3° Kleyton Cruz / Antônio Inde-
pendente (SINDIFISCAL-MS)

TÊNIS

1° Eduardo (SINDIFISCO-SC) / 
Carlos (SINDAFEP-PR)

2° Jean (SINDIFISCO-AP) / 
Catete (SINDIFISCO-PA)

3° Ricardo (SINDIFISCO-MT) / 
Rogério (SINDIFISCO-ES)

Ao final do Congresso, durante 
a cerimônia de encerramento, 
os vencedores de todas as 
modalidades foram premiados com 
troféus e medalhas.
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NOITE DE TALENTOS          
REVELA POTENCIALIDADE           
PRIMOROSA DA CATEGORIA

Diversos colegas do Fisco 
participaram do Show de Talentos, 
uma das principais atrações do 
19º Conafisco, que tem como 
objetivo promover momentos de 
lazer, descontração e a integração 
social da classe fiscal. 

Nesta edição, os participantes 
se reuniram no Costa do Sauípe 
Resort, oportunidade que 
apresentaram seus talentos nas 
modalidades: Cantores solo 

ou grupo acompanhados por 
seus próprios instrumentos 
musicais; Cantores solo ou 
grupo acompanhados por banda; 
Talentos em instrumentos 
musicais, solo ou grupo.

Confira os vencedores:

CANTORES SOLO OU GRUPO 
ACOMPANHADO POR BANDA

1° Ana Cristina Moura Viana – 
SINDIFISCO/PA

2° Altemir Feltrin da Silva – 
SINDIFISCO/RS

3° Regina Lúcia do Espírito Santo 
– SINDIFISCO/PA

 CANTORES SOLO OU GRUPO 
ACOMPANHADOS POR SEUS 
PRÓPRIOS INSTRUMENTOS

1° Wanderci Polaquini – 
SINDAFEP/PR

2° Martin Baria – SINFRERJ/RJ
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8º ENAPE | ENCONTRO NACIONAL DE 
APOSENTANDOS, APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS DO FISCO ESTADUAL 
E DISTRITAL
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INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA 
IDADE É ABORDADA NO 8° ENAPE

 Convidar a população idosa a 
imergir na cultura digital, pode 
contribuir para a socialização, o 
estímulo da atividade cerebral, 
preservação e ampliação das 
funções cognitivas, segundo 
o especialista Wagner Gre-
ehalgh, que apresentou as 
possibilidades de expansão 
da criatividade, memória e 
independência durante a 
palestra: “Inclusão Digital na 
terceira idade”. 

Greehalgh explicou que as 
estimativas apontam que até 
2050, os idosos representem 
30% da população mundial 
e que o percentual da 
sociedade madura conectada 
está crescendo também. 
Segundo ele, a covid-19 foi 
um dos fatores cruciais para 
a aproximação de idosos aos 
meios tecnológicos nos últimos 
anos.

 “O aumento das lives no 
Instagram, chamadas no Whats-
App, a saudade da família, tu-
do isso colaborou para essa 
aproximação da terceira idade 
com o mundo tecno-digital”, 
afirmou o palestrante.

Segundo ele, a distância im-
posta pelo isolamento soci-
al provocado pela pandemia 
foi fundamental para que os 
idosos vislumbrassem no meio 

digital um vasto universo de 
possibilidades, como redes 
de relacionamento, sites de 
compras, canais de lazer e 
entretenimento, entre outros.

Finalizando, Wagner ressaltou 
a obrigação do poder público 
em fomentar a inclusão 
digital para as pessoas idosas, 
inclusive para a população 

de baixa renda, com um 
olhar mais cuidadoso e 
paciente, para que se sintam 
acolhidos e seguros durante o 
aprendizado.

“Isso dá autonomia a eles, uma 
independência, melhorando 
assim a confiança, autoestima 
e o estreitamento de laços 
sociais”, concluiu.
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Envelhecimento saudável é destaque no 8° Enape
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QUALIDADE DE VIDA

A especialista em medicina 
preventiva, Sonia Umbelino, abriu 
o ciclo de palestras do 8° Encontro 
Nacional de Aposentandos, 
Aposentados e Pensionistas do 
Fisco Estadual e Distrital – Enape, 
oportunidade em que abordou 
os desafios da terceira idade 
e cuidados necessários para a 
promoção e manutenção da 
qualidade de vida.

Durante a palestra, Sonia ressaltou 
que para minimizar as perdas 
funcionais ocasionadas pelo 
avanço da idade e garantir o bom 
funcionamento dos órgãos e 
sistemas, é necessário estabelecer 
uma rotina disciplinada pela 
alimentação, exercícios físicos 
regulares, bom sono, equilíbrio 
hormonal e equilíbrio mental. 

Segundo a médica, o consumo de 

alimentos altamente refinados e 
processados, e uma dieta pobre em 
frutas, legumes e verduras ampliam 
as chances de desenvolvimento de 
doenças como hipertensão arterial, 
infarto agudo do miocárdio, dia-
betes e câncer.

 “A maior parte dos casos de 
doenças coronarianas, dos casos 
de diabetes tipo 2 e dos casos 
de câncer poderiam ser evitados 
com mudanças nos hábitos 
alimentares, níveis de atividade 
física e uso de derivados do 
tabaco”, disse.

Ao final, Umbelino concluiu 
falando que a saúde física é 
essencial, porém estar em paz 
na vida, com a saúde mental 
em dia e felizes com as próprias 
escolhas, é preponderante para a 
longevidade.



SEXÓLOGA DESMISTIFICA O SEXO 
NA TERCEIRA IDADE

A sexóloga e mestre em 
educação e contemporaneidade, 
Marcela Mary da Silva, explicou 
aos convidados do 8º Enape 
que embora a sexualidade na 
terceira idade enfrente tabus 
e preconceitos, ela é natural, 
saudável, e que descontruir 
preconceitos ampara as rela-
ções, proporcionando prazer, 
saúde e intimidade.

Em uma palestra de cerca de 
1h30, Marcela conquistou 
os presentes com dinâmicas 
e debates, defendendo a 
importância de falar sobre o 
tema: “O sexo na terceira idade 

precisa parar de ser um tabu. 
Parece que quando a gente se 
aposenta, nos aposentamos 
de tudo. A gente não deve 
se aposentar da vida, e muito 
menos do nosso prazer”, disse a 
especialista.

Segundo ela, a relação sexual 
madura amplia o nível de 
satisfação pessoal e bem-
estar com a vida, refletindo 
em diversos benefícios para a 
saúde. A sexóloga ressaltou que 
os idosos podem e devem ter 
uma vida sexual ativa, e que não 
há motivo para sentirem pudor 
ou receio em abordar o assunto 

com médicos e parceiros. “Os 
benefícios são inúmeros para 
a saúde do corpo e da mente, 
garantindo maior qualidade 
de vida e equilíbrio do sistema 
neuroendócrino. O sexo não é 
apenas penetração, e os idosos 
podem descobrir novas formas 
de se relacionar intimamente. 
“Uma massagem corporal, um 
toque, um oral, tudo isso é sexo 
e contribui para a intimidade do 
casal”, concluiu.

Ao final, Mary também respondeu 
algumas dúvidas da plateia e 
encerrou com um espetáculo 
musical para os presentes.
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PALESTRA MOTIVACIONAL 
ENCANTA CONGRESSISTAS E SELA 
MOMENTOS DE DESCONTRAÇÃO

Jardel Beck abrilhantou mais 
uma edição do Encontro 
Nacional de Aposentandos, 
Aposentados e Pensionistas 
– Enape, com uma belís-
sima palestra motivacional, 
oportunidade em que inte-
ragiu com o público por 
meio de dinâmicas engra-
çadas, reflexões sobre âni-
mo, criatividade, trabalho em 

equipe, além da superação 
de desafios, diante das 
incertezas da vida. 

Com bom humor, o jo-
vem proporcionou aos pre-
sentes momentos lúdicos e 
reflexivos, durante a apre-
sentação intitulada: “A mágica 
da vida – SEM VERGONHA 
DE SER FELIZ”.

O mágico envolveu a plateia 
em atividades lúdicas, com 
o objetivo de provocar 
reflexões sobre a vida. 
“Precisamos ter confiança e 
acreditar em nós mesmos. 
As pessoas estão cada dia 
com mais medo, incertezas. 
É necessário levar a vida 
de forma mais otimista”, 
pontuou.

Ele destacou que os desafios 
cotidianos podem impulsionar 
grandes realizações. “Se não 
preenchermos a vida com 
otimismo e positividade ela 
se torna vazia. Eu posso olhar 
para as coisas que eu tenho 
e ficar feliz ,ou olhar para as 
que me faltam e ficar triste. 
É uma questão de escolha. 
É preciso equilíbrio. Nem só 
alegrias, nem só tristezas”, 
argumentou.

Beck finalizou sua palestra 
falando sobre como nossas 
conquistas dependem da 
gente. “Ao lado de um sonho 
está a força de vontade, a fé 
e o foco para que ele venha 
se realizar. No tempo certo, 
com esforço e dedicação, os 
objetivos saem do plano das 
ideias e tornam-se reais. Você 
deixa de pensar e começa a 
fazer. Comece hoje a escrever 
a sua própria história. Só 
depende de você”, concluiu. 
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HOMENAGENS

Lena Bonfim, esposa do colega Auditor Fiscal 
Paulo Roberto Ferreira Bonfim (Sindifisco-
MS), falecido em agosto de 2022, recebe 
o “Prêmio Fenafisco Miguel de Cervantes”. 
A homenagem póstuma a Paulo Bonfim significa 
o reconhecimento nacional aos imensos e 
permanentes serviços prestados por ele ao fisco 
estadual, ao longo de 25 anos dentro da atividade 
sindical, contribuindo para o engrandecimento 
cultural, social, corporativo e profissional da 
carreira fiscal. Paulo foi membro do Conselho 
Fiscal e da Diretoria Executiva da Fenafisco e 
presidente do Sindifisco-MS.

Dirigentes da Fenafisco e Sindsefaz-BA homenageiam os funcionários das duas entidades com palavras 
de valorização e reconhecimento pelo trabalho prestado na organização do evento.

Representando os familiares da classe fiscal, 
Débora Amoras (Sindifisco-PA) recebe flores, em 
agradecimento à imensa contribuição manifestada por 
eles no fortalecimento institucional da Federação, por 
meio do trabalho e dedicação dos dirigentes do Fisco.

O diretor da Fenafisco Márcio Santa Rosa 
homenageia os colegas José Américo Silva 
(Sindafep-PR), recém aposentado, e Paulo Veloso 
(Sindifisco-PE), o mais longevo, durante o 8º Enape.
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MOMENTOS ESPECIAIS
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Delegações abrilhantam evento e reafirmam unidade da categoria do Fisco
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