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A  FENAFISCO- Federação Nacional do Fisco Estadual, Entidade Sindical com 

base territorial nacional e representativa dos Servidores Públicos Fiscais Tributários 

com 29 Sindicatos filiados do Fisco Estadual e do Distrito Federal, congregando todos 

os Estados da Federação e 35.000 filiados  presta irrestrito apoio e solidariedade à 

Auditora Fiscal da Receita Federal Maria Lúcia Fattorelli Carneiro, ex-presidente do 

Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal (UNAFISCO), Coordenadora da 

Campanha Auditoria Cidadã da Dívida, membro e presidente da Comisión para la 

Auditoria Integral del Credito Publico do Equador, pelos ataques patrocinados por alguns 

veículos de comunicação e por setores desinformados de nossa sociedade, legítimos  

representantes dos interesses do poder econômico e financeiro, que tentam atingir a 

credibilidade do trabalho desenvolvido pela renomada auditora em prol dos interesses 

dos povos brasileiro e latino-americano. 

 

   Bastante conhecida por sua altíssima capacidade técnica, inabalável 

honradez e elevado espírito público, Maria Lúcia Fattorelli Carneiro, com o seu 

trabalho, tem despertado a atenção de vários governos para a problemática da dívida 

externa, causa principal da tragédia social que assola os povos latino-americanos. 

 

   O importante trabalho que vem realizando em vários países da América 

Latina, entre os quais o Equador, deve servir de exemplo para que o povo brasileiro 

possa exigir do Governo Federal a auditoria da dívida, conforme está previsto na 

Constituição Federal. O seu empenho e os resultados obtidos com a auditoria da dívida 

do Equador têm servido de exemplo para que outros países também solicitassem sua 

colaboração para estudos sobre a legitimidade de suas respectivas dívidas, a exemplo 

da Venezuela, Bolívia e Paraguai. 
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   É profundamente lamentável que setores totalmente descomprometidos 

com os interesses do povo utilizem do expediente de denegrir a imagem de ilustres 

brasileiros, como Maria Lúcia Fatorelli Carneiro.  

 

    

           A FENAFISCO, suas entidades filiadas e todos aqueles que lutam pela 

soberania dos países, em especial dos povos latino-americanos, prestam solidariedade 

à Auditora Maria Lúcia Fattorelli Carneiro, ao tempo em que repudiam as agressões 

que tentam atingir a credibilidade de seu trabalho, que visam, tão somente, proporcionar 

condições para um futuro digno para os povos excluídos e explorados do Brasil e da 

América Latina.   
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