FENAFISCO

Ofício Circular n.º 010/2019 - Jurídico
Brasília – DF, 09 de abril de 2019

AOS SINDICATOS FILIADOS

Assunto: IV ENCONTRO JURÍDICO E XII ENCONTRO DOS ASSESSORES
JURÍDICO DA FENAFISCO

Prezados(as) senhores(as),

O Encontro Jurídico da Fenafisco chegou à sua 4ª edição e o Encontro dos
Assessores Jurídicos à 12ª edição. Eles integram o calendário permanente da federação, sempre
com vistas a propiciar um ambiente dinâmico e de interação entre as assessorias, na defesa dos
servidores públicos fiscais tributários das Administrações Tributárias dos Estados e do Distrito
Federal.
A efervescência política e jurídica fez recair sobre São Paulo a escolha para a
realização do evento, que acontecerá nos dias 14 e 15 de maio de 2019, na capital paulista.
No dia 14 de maio ocorrerá o IV Encontro Jurídico, no auditório da AFRESP, com
palestras e temas sensíveis para o fisco e para o movimento sindical. No dia 15 de maio teremos
no Novotel Jaraguá São Paulo Conventions, o nosso tradicional e bem-sucedido XII Encontro dos
Assessores Jurídicos, que tem alicerçado a interação e atuação dos(as) advogados(as) sindicais
ao longo dos anos.
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Seguindo a mesma didática adotada em nossos últimos Encontros é que
solicitamos, até o dia 15 de abril de 2019, o envio de sugestão dos três principais temas que
norteiam a atuação do Jurídico dessa entidade e que poderão integrar os nossos Grupos de
Trabalho, bem como o envio do nome dos(as) advogados(as) interessados(as) na apresentação de
teses de interesse da categoria, para explanação no dia 15 de maio.
Sugerimos, outrossim, caso seja de interesse de Vossas Senhorias, o
encaminhamento de materiais e/ou ações atinentes aos temas eleitos, para a socialização prévia e
inserção nas pastas do evento.
A presença dos representantes de cada Sindicato é indispensável, vez que o debate
é o meio mais propício para trocarmos informações e avançarmos rumo ao êxito em nossas lides
diárias. Por esta razão solicitamos também o nome dos participantes e o cargo desempenhado na
entidade.
A programação do evento, bem como a ficha de inscrição serão inseridas em breve
na página da Fenafisco: www.fenafisco.org.br e o bloqueio da hospedagem já poderá ser efetuado,
conforme orientações da gerência da federação.
Quaisquer outras informações poderão ser obtidas nesta Diretoria, por meio de
sua Diretora ou de sua Assessora Jurídica, nos telefones: (61) 3226-4070, (61) 3224-0515.
Atenciosamente.

GABRIELA VITORINO DE SOUSA
Diretora Jurídica
CAROLINE DE SENA VIEIRA ROSA
Assessora Jurídica
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