Seminário Justiça Fiscal
São Paulo, 28-29 junho 2016
Participaram filiadas representando os seguintes países:
Argentina, Belize, Brasil, Canada, Chile, Colômbia, Costa Rica,
Guiana, México, Nicarágua, Panamá, Uruguai.
Participaram ainda as seguintes organizações: FES, CSA,
Latindadd, UITOC, REBRIP, INESC Brasil, Homa Brasil, DIEESE
Brasil, IJF Brasil, Ibase Brasil, IOS.

A luta por Justiça Fiscal se relaciona-se com:

- Direitos Sociais, condições de vida
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS)
- Reformas nacionais para tributação progressiva
- Combate a privatização e políticas injustas de subsídios
- Serviços Públicos de Qualidade
- Combate a corrupção
- Combate a concentração de renda
- Tratados de Livre Comércio e Tratado Vinculante sobre Empresas e
Direitos Humanos
- Combate a opacidade fiscal e defesa da transparência
- ENFIM, É UMA LUTA PELA DEMOCRACIA, CONTRA O PODER DAS
CORPORAÇÕES. NÃO É UM TEMA TÉCNICO, É UM TEMA
ESSENCIALMENTE POLÍTICO

PROPOSTAS APROVADAS:
1. Formar Rede Sindical por Justiça Fiscal
- Reuniões por skype a cada 45-60 dias
- Avaliar a evolução do Plano de Trabalho e manter a
agenda atualizada
- Verificar necessidade de apoio às entidades
participantes
- Ver possibilidades de integração desse tema às
campanhas salariais sindicais

- Essa rede estará aberta aos sindicatos
ONGs / experts que queiram participar

filiados e

Junto com o tema Justiça Fiscal, devemos
tratar dos seguintes temas correlatos:
-Tratado vinculante de DH ONU
-Tratados bi-laterias de investimento
-Planos Nacionais de Ação das ETNs e DH
-Avanços TISA e TPP
-Reformas Fiscais Nacionais

2- Formar um banco de dados na página
da ISP, que organize material de
campanha que facilite divulgação e
capacitação. A recém organizada
Plataforma Virtual ajudará a divulgar
todos os novos materiais
Outros sites onde se poderá obter informações e documentos
importantes para essa luta são: Observatório Sul sobre ETNs e
inversões, Latindadd e Red Justicia Fiscal.

3- Promover Seminários Nacionais/ Subregionais ainda esse ano na Argentina, Brasil,
Caribe e México
Se possível ainda esse ano, se não ano que vem, na
Nicarágua, Costa Rica, Uruguai, Colômbia e Chile.
Esses seminários, além das filiadas nacionais, deverão
ser convidadas aos dirigentes sindicais em geral e
ONGs. Latindadd, UITOC e CSA poderão ajudar nesse
propósito.

4- Serão produzidos com apoio da Latindadd e
deverão ser trabalhados com nossas afiliadas:
-Material especifico sobre Justiça Fiscal e
serviços públicos

-Curso virtual de capacitação sindical sobre
Justiça Fiscal. A experiência piloto será com a
ISP

5- Fóruns Regionais onde poderemos
atuar em defesa da Justiça Fiscal:

-Cepal
-UNASUR
-BRICS
-Mercosul
-Parlamentos supranacionais
- OEA - CIDH

6- Alguns debates importantes para
acompanhar:
- Da SPD Alemanha sobre elisão fiscal
- ICRICT sobre quantificar valores na produção em
escala
- Comitê de países sobre troca automática de
informações tributarias
- Convenção OIT em defesa de trabalhadores de
controle do Estado
- Processo de Paz no Colômbia e impactos na Justiça
Fiscal

7- Agenda de eventos para 2016:
UNCTAD- Nairóbi, julho
FSM – Montreal, agosto
OMC – Genebra, setembro
BM – FMI – reuniões primavera e outono
Habitat III – Quito, outubro
UCGL- Bogotá, outubro
ONU- CDH – Genebra, outubro
ISP- Mídia e Justiça Fiscal- Genebra, novembro

Destaque na agenda- 4 Novembro : Jornada
Continental pela Democracia e contra o Neoliberalismo

Em 2017

- Promover um novo seminário regional
para seguir planejamento coletivo
- Destacar o tema Gênero e Justiça
Fiscal, organizando desde já textos
subsidiários.

