N

este momento, no qual os brasileiros

tração Tributária e as reformas tributária e pre-

observam, com preocupação, o enca-

videnciária no 18º Encontro do Fisco Estadual

minhamento de propostas de altera-

Gaúcho, evento promovido pela Afisvec e pelo

ções nas leis tributárias, trabalhistas e previden-

Sindifisco-RS. Além dos registros das partici-

ciárias, ao mesmo tempo que o país passa por

pações do senador Paulo Paim (PT-RS) e do de-

uma das mais profundas crises políticas de sua

putado federal Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR),

história pós-redemocratização, é compreensível

que trataram, respectivamente, das reformas da

o clima de desconfiança que predomina junto à

Previdência e tributária, você encontrará nesta

população. Afinal, quem são esses que querem

edição da revista Enfoque Fiscal a cobertura

reformar a nossa legislação? Quem, de fato, re-

completa do evento, que contou ainda com par-

presentam? E com quais finalidades?

ticipações de autoridades tributárias, lideranças

Não resta dúvida sobre a necessidade de mo-

dos fiscos estaduais e nacional, tributaristas e

dernizar a legislação à medida que a sociedade

representantes dos poderes públicos do RS e do

avança e que novos elementos se impõem sobre

Brasil. Confira a partir da página 4.

a realidade social. Nesse sentido, ganham sin-

Além das matérias do Encontro do Fisco, sele-

gular importância aspectos como a confiança, a

cionamos para esta edição os artigos dos audi-

legitimidade e a competência técnica para pro-

tores-fiscais Cláudio Graziano Fonseca, Felipe

por, votar e definir novas regras de relaciona-

Rodrigues da Silva, Giovanni Padilha da Silva

mento social e entre os entes econômicos. As-

e Marcelo Ramos de Mello. Os autores, com

sim, antes que qualquer alteração possa ser feita

propriedade de quem vive o dia a dia da Admi-

de forma açodada, com riscos de que descuidos

nistração Tributária, na teoria e na prática, tra-

ou pressa injustificada, ou somente justificada

tam sobre o financiamento do Estado, dívida do

pelo ganho imediato de poder político por al-

RS, renegociação da dívida dos estados brasi-

guns grupos na sociedade, reduzam os ganhos

leiros com a União e ICMS-P, uma proposta de

que as mudanças podem projetar, temos o direi-

modernização do Imposto sobre Circulação de

to e a obrigação de analisar e fomentar o debate

Mercadorias e Serviços, “concebida para ma-

junto à nossa sociedade.

ximizar as potencialidades do imposto indireto

Com base nessa premissa de profissionalismo e

sobre o consumo”.

comprometimento social, os Auditores-Fiscais
da Receita Estadual do Rio Grande do Sul es-

Boa leitura!

tiveram reunidos na cidade de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, nos dias 5 e 6 de maio
deste ano para debater a crise fiscal, a Adminis-

Celso Malhani de Souza

Abel Henrique Ferreira

Presidente do Sindifisco-RS

Presidente da Afisvec
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ealizado em Bento
Gonçalves nos dias 5 e
6 de maio deste ano, o
18º Encontro do Fisco Estadual
Gaúcho, promovido pela Associação e pelo Sindicato dos
Auditores-Fiscais da Receita
Estadual do RS, debateu o tema
“Crise Fiscal: Administração
Tributária e Reformas Tributária e da Previdência”.
O encontro foi realizado no
Dall’Onder Grande Hotel e contou com as participaçõesde Auditores-Fiscais da Receita Esta-

dual do RS, lideranças do Fisco
gaúcho e nacional, juristas, representantes do setor privado,
do governo do Rio Grande do
Sul e parlamentares. O destaque
político ficou por conta das presenças do deputado federal Luiz
Carlos Jorge Hauly (PSDB/PR),
relator da proposta de reforma
tributária na Comissão Especial que trata do tema na Câmara Federal, e do senador Paulo
Paim (PT/RS), relator da então
recentemente criada Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI)

da Previdência Social. Também
prestigiaram o evento o secretário estadual da Fazenda do RS,
Giovani Feltes (PMDB/RS), o
deputado estadual Juliano Roso
(PCdoB/RS) e o deputado federal Jerônimo Goergen (PP/RS).
O prefeito de Bento Gonçalves,
Guilherme Pasin (PP/RS), compareceu ao encontro para dar as
boas-vindas aos participantes.
Confira nas próximas páginas
a cobertura completa do evento
com os principais pontos abordados pelos palestrantes.

18º Encontro do Fisco
Enfoque Fiscal | Outubro 2017

A

reforma tributária é um
dos assuntos mais debatidos entre os agentes
públicos, economistas, professores universitários, jornalistas
e políticos de todos os matizes
ideológicos. Durante décadas,
ela tem sido discutida e lembrada em períodos de crise econômica, mas nunca executada
como um conjunto permanente
de regras, cientificamente pensado, que gere um equilíbrio de
longo prazo entre todas as esferas de poder no País. Amparado
nesse histórico, o 18º Encontro do Fisco Estadual Gaúcho,
promovido pela Afisvec e pelo
Sindifisco-RS, levou a Bento
Gonçalves, em maio de 2017,
o relator da proposta de reforma tributária em tramitação no
Congresso Nacional, deputado
federal Luiz Carlos Jorge Hauly
(PSDB), que está percorrendo o
País em busca de consenso em
torno de um projeto que possa
ser aceito por todos os setores
da sociedade brasileira.
Ao apresentar suas propostas
no encontro, já na abertura da
sua palestra, o parlamentar in-
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Em busca de consenso
para uma reforma
tributária possível

Hauly afirma que a “sonegação é grande”, a “elisão é gigantesca” e a “corrupção”, um “monstro” do
qual nós não conseguimos nos livrar.

formou que procura abrir caminho para o estabelecimento da
justiça tributária. Num primeiro momento, pela simplificação
do sistema, que, para ele, é um
“verdadeiro manicômio”. Depois dessa fase, considera que
será fundamental distribuir a
carga de impostos, que atinge
majoritariamente o consumo,
para a renda e a propriedade.
Hauly reconhece que o desafio é
“gigante”, mas diz que “a refor-

ma é urgente e ajuda a todos”.
“Ajuda o Rio Grande do Sul,
Bento Gonçalves, o Brasil, os
trabalhadores e os empresários.
Nós estamos conversando com
todos. Já iniciei conversa com a
UGT, com Força Sindical, com o
Dieese. Nossa proposta não está
completa. Ela precisa ser aperfeiçoada. Conto com a experiência de vocês, pois não estou
defendendo nada diferente do
modelo clássico, que é o mode-

mos três frankensteins, três
grandes problemas. Os IVAs,
que foram criados praticamente
na mesma época, foram criados
federativamente de cobrança
nacional, cobrança no destino,
alíquota por fora, transparente,
etc. Nós adotamos um caminho
dolorido que agora a gente sente
na idade já, 50 anos depois, que
nós tivemos um envelhecimento
muito precoce do nosso sistema
tributário porque contrariamos
uma lógica de racionalidade e
simplificação”, analisa.
O deputado cita a elaboração da
Constituição como “o grande

O sistema é agressivo
e, como eu disse, um
Frankenstein funcional.

momento da nacionalidade brasileira”. “Em 1985, tinha ocorrido a abertura política, que só
aconteceu porque houve uma
brutal crise econômica no final
do governo militar e havia os
movimentos pela democracia.
Mas foi em 1988, com a Constituinte, que existiam todas as
condições de se fazer a reforma tributária. Havia as maiores
cabeças econômicas e políticas
do País. Você tinha lá Fernando Henrique Cardoso, Delfim
Neto, Roberto Campos. Você
tinha, da direita à esquerda, e ao
centro, cabeças pensantes. E havia uma proposta completinha

de reforma do sistema tributário, introduzindo o IVA. Mas
não, nós, os estados, deliberamos, em 1987, a partir da Carta de Canela, o que nós íamos
fazer na Constituinte. Levamos
algumas vantagens e cometemos erros, como o regime único. Eu jamais o instituiria”, pontua Hauly.
Ele lembra que também ocorreram experiências importantes
no começo da década de 1990.
Conta que participou de todos
os debates sobre o tema, nos
últimos anos, na Câmara. O deputado diz que acredita ter contribuído para a construção de
alguns avanços, em gestões de
diferentes governos. Festeja ao
contar que assumiu a relatoria
da proposta, depois de ter enfrentado resistências, como a do
ex-deputado Eduardo Cunha
(PMDB-RJ), que, segundo
Hauly, não queria desengavetar
o projeto, e de outros parlamentares, que “temiam perdas para
seus estados”.
“Primeira pergunta que o jornalista da rádio local me fez aqui
foi: os municípios e os estados
não vão perder? Então, sempre é
essa a discussão. Nosso sistema
tributário mata a empresa. Por
que mata? Nós tínhamos que
ter competitividade. Regras justas e claras. Em qualquer lugar
do Brasil onde uma empresa se
instalasse, que ela pudesse competir. Hoje, nós não ganhamos
nem do Paraguai. O sistema é
agressivo e, como eu disse, um
Frankenstein funcional. Nesses
últimos 30 anos, o que a União
Federal fez? Ela se vingou da
Constituição. Quando ela perdeu os impostos únicos, 15 pontos de IR e 25 de IPI, ela turbinou o Fim Social, virou Cofins,
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lo europeu, com alguns ajustes”,
comenta.
Hauly iniciou sua palestra afirmando que desejava conversar
um pouco sobre simplificação
do sistema tributário. “Quando
a gente fala em reforma, a palavra reforma lembra ‘puxadinho’,
quando, na verdade, é uma reengenharia. Primeiro a simplificação, depois a aplicação da
melhor plataforma tecnológica.
A proposta é esta: fazer o Brasil
crescer e distribuir renda com
justiça social”, indica.
O deputado conta que pensou
em tirar o nome “reforma” dos
textos envolvendo a matéria,
pois considera que o termo
está ficando “pejorativo”, já que
“todo mundo fala em reforma”, apontou, em tom crítico e
bem-humorado. “A ideia é a seguinte: usar o sistema tributário
como instrumento de desenvolvimento econômico, sustentável
e de inclusão social. Hoje é o
contrário, o sistema tributário
destrói a empresa e o emprego”,
define.
Hauly defende transparência
sobre incentivos fiscais. Diz que
a “sonegação é grande”, a “elisão
é gigantesca” e a “corrupção” é
um “monstro” do qual nós não
conseguimos nos livrar”. “Tudo
isso afeta a área tributária brasileira e faz do nosso sistema um
verdadeiro manicômio tributário, onde quem pode mais, chora menos”, dimensiona.
“Há 50 anos começa o nosso
ICMS. E ele começa de uma
forma que não deveria ter sido
realizada, dividido em três entes
federados: a União ficou com o
IPI, os estados com o ICMS e
o município com o ISS. Nós fizemos uma tripartição de uma
mesma base tributária. E cria-
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criou a Contribuição Social sobre Lucro Líquido e turbinou o
PIS. Então, acabaram virando
monstros em cima da mesma
base tributária: tudo na base de
consumo”, descreve.
Para Hauly, a base de consumo
acabou virando a maior arrecadação do País. “Nós perdemos o
eixo da tributação nas três bases:
propriedade, renda e consumo.
Nós ficamos focados, a União, o
estado e o município. Porque é
muito mais fácil eu tributar e arrecadar na base de consumo do
que na renda e na propriedade,
pois assim ninguém enxerga”,
justifica.
Segundo o parlamentar, isso
gera distorções. “Não precisa
dizer que países que têm tributação progressiva, como EUA,
Canadá e vários países europeus, são muito mais justos do
ponto de vista tributário e neutros para a competitividade das
empresas. Quem vai para os
EUA e faz uma compra volta
para o Brasil e diz: “Eu comprei
um telefone lá, e é muito mais
barato”. “É claro: 54% da nossa
receita vem da base de consumo
e 20,7% vem da renda. Lá, 45%
vem da renda e 12% da propriedade. E aqui é só 4,5%. Eles têm
mais tributo direto na renda de
quem ganha mais e menos na
renda de quem ganha menos.
Por isso que os produtos são
menos tributados. É óbvio que
o produto norte-americano tem
uma carga tributária menor, e
isso aumenta o consumo interno. É muito inteligente o que
eles fizeram e nós não fazemos”,
compara.
“É claro que, para desmontar o
que temos hoje e fazer um modelo igual, nós precisamos levar
de 15 a 20 anos. Não vai ser da

noite para o dia. O que eu estou duplicata. Como você recebe
propondo aqui é simplificação”, isso? Renúncia fiscal de R$ 500
observa Hauly.
bilhões, potencial de sonegação
de R$ 460 bilhões, contencioso
de R$ 2 trilhões, Dívida Ativa de
Regressividade
R$ 3 trilhões. Esse é o resumo.
O palestrante da Conferência Esse é o drama.”
de Abertura do 18º Encontro do
Fisco Estadual Gaúcho explica Crise
que, no Brasil, quem ganha remuneração de R$ 1 mil paga R$ Luiz Carlos Hauly também pa539 em tributos. “Não tem mer- lestrou sobre a crise econômica,
cado consumidor para a pobre- que, segundo ele, afeta o deza absoluta”, diz. “Quem ganha sempenho das receitas públicas.
acima de R$ 30 mil, paga 29%. “Com a crise do setor público,
Então, essa é a prova da regres- claro, nós aprendemos uma
sividade”, aponta. Outro grande coisa, que tinham esquecido
problema, alerta o deputado dos bancos escolares da ciência
federal Luiz Carlos Hauly, é a econômica: quando a economia
renúncia fiscal. Segundo ele, fo- está crescendo, a receita cresce
ram R$ 284 bilhões, no País, em acima do PIB; quando a econo2017. “Isso não deveria existir mia decresce, a receita decresce
nessa quantidade e nessa pro- mais. Então, surge o prejuízo
porção”, analisa.
fiscal que nós temos nos estados
Hauly destaca que a sonegação e municípios. A questão é a ecofiscal é um problema gravíssi- nomia. É a economia que deimo. Ironiza ao comparar o mal xou a classe média e as pessoas
hábito da sonegação ao gosto irritadas. Elas não estão com
do brasileiro pelos hábitos co- nenhum pingo de humor. Estão
muns. “O esporte preferido do ácidas na internet, porque todos
brasileiro é o futebol, a cerveja, perderam renda. Não foram só
o churrasco, sonegar e, agora, os trabalhadores. Os empresáfalar mal de político e de funcio- rios perderam e muitos faliram.
nário público. Nós vivemos um A classe média, nós [funcionámomento dramático”.
rios públicos], todos perdemos
Ele indica a Dívida Ativa no País poder de compra”, explica.
como algo a ser enfrentado e Conforme o parlamentar, para
considera seus impactos sobre a retomar o vigor da economia,
economia. “A Dívida Ativa, que o Brasil poderia seguir aspectos
é a postergação, é hoje de R$ 3 positivos do desenvolvimentrilhões, entre União, estados e to deflagrado no maior país
municípios. Dois terços desse da Ásia Oriental. “Eu peguei o
montante estão podres. São em- exemplo da China porque ela é
presas que quebraram, pessoas a maior máquina de manufatura
que morreram. Nós estamos da história da humanidade. Eu
com 14,5 milhões de desempre- queria compreender um pougados e 60 milhões de pessoas co o que estava acontecendo lá.
inadimplentes. Mais da metade Eu entendo que os comunistas
das empresas estão no SPC. Não chineses são sábios, a sabedotem crédito para descontar uma ria chinesa tem cinco mil anos,

do desenvolvimento econômico e social no Brasil passa pela
geração e garantia do trabalho
formal. “Emprego gera produção, e produção gera riqueza,
que gera tributos, que fortalece
ainda mais o social. Se o Brasil
tivesse crescido a 3% como cresceu o mundo, o que dá 20% nos
últimos seis anos, nós teríamos
um PIB de R$ 7,2 trilhões. Além
disso, obteríamos uma arrecadação uma arrecadação de R$
2,4 trilhões, e a crise fiscal teria
ido embora”, analisa.
“Então, a nossa proposta é: reforma já ou se mantém o caos.
Claro que há alguns pontos para
darmos uma melhorada. Eu não
sou dono da verdade. A proposta não é minha, ela é do Brasil,
dos 513 deputados, dos governadores, dos 81 senadores. Nossa proposta não está completa e
precisa ser aperfeiçoada. Conto
com o apoio e a ajuda de todos
vocês”, conclui.

O que disse o palestrante
- Hoje a renúncia fiscal é de R$
500 bilhões, potencial de sonegação de R$ 460 bilhões, contencioso de R$ 2 trilhões, Dívida Ativa de R$ 3 trilhões.
- Perdemos o eixo da tributação nas três bases: propriedade,
renda e consumo. É muito mais
fácil tributar e arrecadar na base
de consumo do que na renda e
na propriedade, pois assim ninguém enxerga.
- A ideia é a seguinte: usar o
sistema tributário como instrumento de desenvolvimento
econômico, sustentável e inclusão social. Hoje é o contrário, o
sistema tributário destrói a empresa e o emprego.
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justa”. Hauly prossegue: “Não
dá para diminuir a regressividade, da noite para o dia, pelo IR.
Além do texto constitucional,
que a gente está trabalhando,
vai haver 11 projetos de lei, um
do IVA, um do seletivo, um do
IR, um do novo Simples, um do
Superfisco, que inclusive os Auditores-Fiscais estão ajudando a
escrever”.
Para ele, se as propostas forem
aprovadas, o País poderá combinar um aumento da tributação da renda entre dez e 20
anos. “Aumenta um pontinho
na renda e diminui um [ponto
percentual] no consumo”, diz.
“Eu não quero entrar na esparrela de propor aumento de tabela de IR. O que dá para resolver
é colocar no texto que a tabela
será corrigida anualmente pela
inflação. Também dá para fazer
alguma coisa para diminuir a
regressividade de imediato, que
é remédio e comida. A média de
tributação de comida no mundo é de 7%. A nossa é mais de
30%. Remédio é praticamente
zero no mundo inteiro. O nosso é 33%. Então, se nós reduzirmos para próximo de zero ou
zero esses dois itens, uma família com renda de R$ 2 mil reais
que gaste R$ 1,2 mil em comida
e remédio teria hipoteticamente um benefício e um ganho de
R$ 400 reais. Isso dá uma injeção nessa família e você realoProgressividade
ca essa carga em outros setores
O deputado federal relator da da sociedade. Tira de um lado,
proposta de reforma tributária e, pelo menos, os mais pobres
na Câmara dos Deputados con- seriam altamente beneficiados”,
ta que apontará em seu texto fi- argumenta Hauly.
nal a necessidade de adoção do
imposto seletivo e do Imposto Retomada econômica
de Valor Agregado (IVA), “também cobrado no destino, para O relator da proposta de reforque a concorrência seja mais ma tributária crê que a retomada
e que eles, em 1994, tomaram
uma decisão que nós não tomamos ainda. A parte capitalista
chinesa ia muito bem e já era
um grande produtor mundial.
Só que todo o interior da China
comunista queria também ser
produtor e virou uma máquina
de manufatura. O Ministério do
Comércio Exterior puxava toda
a produção das fábricas, colocava no porto e jogava o menor
preço do mundo para quebrar a
concorrência. Então, eu quero
dizer que eles resolveram isso
[desenvolvimento econômico]
quando aquele país acabou com
a tributação entre as províncias,
o que nós não fizemos até hoje
com o ICMS. Isso deu uma dinâmica para as províncias comunistas, que passaram a produzir, crescer e competir, assim
como a parte capitalista deles.
Geraram uma grande máquina
de manufatura”, exemplifica.
Hauly diz que a modernização
do sistema tributário resolverá
mais da metade do problema da
economia brasileira. “A reforma tributária vai ajudar o Brasil a crescer uns 7% ao ano de
forma sustentada e continuada,
porque os preços relativos não
terão interferência – como têm
hoje – dos benefícios fiscais e
da sonegação ampla e irrestrita”,
defende.

9

18º Encontro do Fisco
Enfoque Fiscal | Outubro 2017

Presidente da Afisvec analisou a situação das finanças estaduais, revelou que há forte desequilíbrio no pacto federativo e criticou opção
do Estado por reduzir o número de Auditores-Fiscais.

O

Estado está perdendo
recursos permanentemente pela desobediência do governo federal em
repassar receitas tributárias devidas. Essa queda é da ordem
de 20% sobre os novos impostos criados (art. 154 da Constituição Federal). A afirmação é
do presidente da Afisvec, Abel
Ferreira, ao se manifestar saudando colegas, autoridades e
palestrantes do 18º Encontro
do Fisco Estadual Gaúcho. Ao
fazer a denúncia pública, o Auditor-Fiscal citou a Cofins como
um exemplo dos novos impostos sonegados ao Estado pela
União, acrescentando que, apesar de ter nome de contribuição,
a sua natureza tributária é de
imposto (art. 4º do Código Tributário Nacional).
Abel afirmou durante o seu discurso que a reforma tributária
está em discussão desde sempre
no Brasil. “Quando eu entrei no
Estado, há quarenta anos, foram
feitas algumas mudanças no
sistema, alterações incluídas na
Constituição de 1988, atribuin-
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Abel cobra recursos da
Lei Kandir e aponta
quebra do federalismo

Para Abel, é urgente repactuar as atividades que serão desenvolvidas pelas diversas esferas de governo e, assim, redistribuir o volume de impostos arrecadados.

do maiores recursos aos municípios e aos estados”, recordou
ele. Entretanto, no seu entender, no decorrer dos últimos
29 anos, essas melhoras foram
retiradas. Ele revela que perdemos o adicional de 5% sobre o
Imposto de Renda, perdemos o
ICMS que cobrávamos sobre a
exportação de produtos primários e semielaborados (Lei Kandir), perdemos receitas do FPE,
com as constantes desonerações

do IPI e IR.
“Isso tudo levou os recursos tributários, de forma irracional, na
ordem de 2/3 do total arrecadado no País, a estarem alocados
na União, fragilizando a Federação”, apontou ele.
Para o presidente da Afisvec,
o Brasil precisa, urgentemente,
refazer o pacto federativo. “É
urgente repactuar as atividades
que serão desenvolvidas pelas
diversas esferas de governo,

estadual e federal. “Nós somos
os responsáveis pela busca dos
recursos tributários necessários
para que o Estado possa cumprir com suas atividades constitucionais de prestar serviços de
saúde, de segurança e de educação ao povo gaúcho.”
Ele criticou novamente a visão
que alguns gestores têm no Estado de querer economizar, cortar investimentos em qualquer
área, sem nenhuma reflexão.
“Não pode o governo querer
economizar na área tributária,
não repondo ou reduzindo o nú-

Podemos dizer que
estamos vivendo
momentos de crise e de
incompreensões.

mero de Auditores-Fiscais e de
carreiras de apoio. Precisamos,
sim, é manter nosso órgão de
Administração Tributária forte,
com equipamentos modernos
e com recursos humanos suficientes, treinados, qualificados,
valorizados e tratados com dignidade.”
Segundo Abel, o título do 18º
Encontro do Fisco diz muito
sobre o que a categoria deseja.
Ele lembrou que o Estado está
vivendo uma das piores crises
fiscais da história e, por isso,
declarou esperar que a discus-

são propiciada pelas palestras e
debates do evento tragam subsídios para serem levados às
autoridades políticas estaduais
e federais. Um dos pontos mais
relevantes, para o Auditor-Fiscal gaúcho, ao discutir a Administração Tributária no RS e
no País, é reafirmar que a área
é essencial para o Estado, sendo
urgente que ela venha a ter autonomia administrativa e financeira, para que possa apresentar
melhores resultados ao governo
e à sociedade.
No seu discurso, Abel não esqueceu dos problemas, das
ameaças que cercam hoje os
servidores públicos ao se depararem com mais uma reforma
previdenciária que irá tirar direitos previstos no seu contrato
inicial de trabalho, os mesmos
que vêm sendo retirados desde
o ano de 1998 dos trabalhadores
e dos pensionistas. “Benefícios
que foram concedidos com a
Constituição Federal de 1988,
chamada por Ulisses Guimarães de a Constituição Cidadã,
que agora estão sendo retirados
de todos os trabalhadores e de
seus pensionistas.”
O presidente da Afisvec analisa que o sistema previdenciário brasileiro, desde 1998, com
o PSDB, depois em 2003, com
o PT, e agora em 2017, com o
PMDB, independentemente do
partido que está no governo,
vem retirando direitos dos trabalhadores públicos e privados.
“Sem dó nem piedade”, observa. No seu entender, o desmonte dos direitos previdenciários
não se origina de propostas de
partidos. “Vem de um setor
mais perigoso, de interesses
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e com base nisso decidir qual
irá prestar as obras e serviços
essenciais ao atendimento das
necessidades da sociedade brasileira.”
Segundo Abel, se essa repactuação for feita, se esse acordo estiver discutido com a sociedade
e obtiver dela a concordância
democrática para que possa ser
exigido de todos os cidadãos,
os Auditores-Fiscais, as Administrações Tributárias saberão
o que precisam arrecadar de tributos. “E, tão importante quanto, cada esfera de governo terá
a informação necessária para
desenvolver suas atividades,
com base no que é atribuído na
Constituição Federal. Estarão
definidas, então, quais são as
funções da União, dos estados
e dos municípios, e como cada
área irá atuar e contribuir com
os recursos tributários necessários para atender as suas obrigações constitucionais.”
Abel destacou que, neste cenário, é mais do que necessária a
atuação dos Auditores-Fiscais
da Receita Estadual. Entretanto,
frisou que há o entendimento
equivocado por parte do governo estadual de que é melhor deixar tudo como está. “Podemos
dizer que estamos vivendo momentos de crise e de incompreensões. Que estamos alijados
do processo de reerguimento do
Estado”, afirmou, destacando
que a categoria nunca representou problemas para o governo,
“mas sim solução”.
De acordo com ele, os Auditores-Fiscais da Receita Estadual querem continuar a ajudar o
Estado e o atual governo a sair
da crise fiscal vivida em nível
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econômicos que se escondem
atrás dos partidos e de membros do Congresso Nacional e
de Assembleias Legislativas.
São decisões que afetam milhões de pessoas e que não são
discutidas pela sociedade nem
pelos legisladores, menos ainda
por nós, eleitores. São decisões
aprovadas através de ameaças,
urgências e de atropelos, a pedido do governo do momento e
de outras forças que trabalham
por trás da cortina, no segredo
dos gabinetes”, encerrou o presidente da Afisvec, ao reafirmar
a disposição dos Auditores-Fiscais de, apesar de tudo, continuarem a trabalhar por uma sociedade mais justa.

O que disse o palestrante
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- Na ordem de 2/3 do total ar-
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recadado no País estão alocados
na União, fragilizando a Federação.
- No cenário de crise, é mais do
que necessária a atuação dos
Auditores-Fiscais da Receita
Estadual.

al de que é melhor deixar tudo
como está.
- É preciso investir na Administração Tributária, torná-la forte,
com equipamentos modernos
e com recursos humanos suficientes, treinados, qualificados,
valorizados e tratados com dignidade.
- É urgente repactuar as atividades que serão desenvolvidas peO sistema previdenciário las diversas esferas de governo,
e com base nisso decidir qual a
brasileiro vem retirando esfera que irá prestar as obras e
serviços essenciais ao atendidireitos dos trabalhadores mento das necessidades da sociedade brasileira.
públicos e privados.
- O sistema previdenciário
brasileiro, desde 1998, com o
PSDB, depois, em 2003, com
o PT, e, agora, em 2017, com o
PMDB, vem retirando direitos
- É equivocado o entendimento dos trabalhadores públicos e
adotado pelo governo estadu- privados.

18º Encontro do Fisco

Celso defende que entidades
tenham posição clara em
defesa do Estado
Presidente do Sindifisco-RS afirma que a categoria espera que o governo do Estado entenda que os Auditores-Fiscais são parceiros na
busca de solução para os problemas do RS.

Foto: Marco Quintana

A

Celso Malhani afirma que os servidores públicos e especialmente os Auditores-Fiscais não são o
problema do Estado, mas sim parte da solução para a saída da crise.

Tributária, com certeza, será um
marco para a sociedade brasileira, para o exercício de nossas
atribuições e para toda a população. Essa é a marca de nosso
encontro: iluminar o debate, em
especial sobre os aspectos técnicos que exercerão influência

sobre o futuro da nação”, declarou.
Para ele, este é um momento
histórico no País e no Estado,
em que se observa nitidamente
que está sendo decidido o futuro
de muitas gerações. “É um momento que exige um posiciona-
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hora é de se posicionar,
de ter ações claras e firmes em defesa do Estado. A posição foi defendida pelo
presidente do Sindifisco-RS,
Celso Malhani, na sua manifestação de saudação aos colegas, autoridades, participantes e
convidados do 18º Encontro do
Fisco Estadual Gaúcho. Celso
afirmou que o evento, tradicional no Rio Grande do Sul, é um
espaço para debates e troca de
informações qualificadas.
Ele citou a palestra do deputado federal Luiz Carlos Hauly
(PSDB), relator da proposta de
reforma tributária na Câmara dos Deputados, como um
exemplo do debate elevado e de
profunda relevância que tanto o
Sindifisco-RS quanto a Afisvec
se propõem a levar para a sociedade. “Convidamos o deputado
Hauly, que felizmente aceitou
participar do nosso encontro,
porque acredita que a Reforma
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mento claro e firme em nossas
ações”, defende o presidente
do Sindifisco-RS. “Para que ali
adiante, quando a história nos
cobrar, tenhamos a certeza de
termos nos apoiado em nossas
convicções e motivações para
ter adotado essa ou aquela visão
social e de Estado. Essas ações,
com certeza, nos permitirão
olhar nos olhos de nossos vizinhos, colegas, filhos e até netos
e dizer com sinceridade: eu estava convicto de que era o melhor para o Brasil, para o nosso
Estado, para a nossa categoria e
para a nossa família.”
Celso afirma, com sinceridade,
acreditar que as lideranças podem acertar ou errar nas posições que agora adotam, o que
“faz parte da nossa condição
humana”. No entanto considera
que, em consequência de acertos ou erros, os resultados se farão sentir para toda a sociedade
e os efeitos podem ser bons ou
ruins. No afã de acertar e fazer
o melhor, declarou, a motivação
tem que ser inequívoca. Nesse
sentido, disse que, como presidente do sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Estadual
do RS, sente-se na obrigação de
alertar que o caminho que está
sendo trilhado, através das conduções de nossos governantes,
trará muito sofrimento para a
nossa gente.
Ele enumera os itens que considera equívocos do governo
federal e da administração estadual: em primeiro lugar o que
classifica como “pseudorreformas”, que nada reparam e tudo
desmontam; e, em seguida, mas
tão importante quanto, a opção
número um, a busca incessante
da minimização do Estado, “sob

o manto da necessidade de cumprir, sem dialogar”, compromissos que fortes argumentos indicam já estarem atendidos no
todo ou em grande parte. “Será
mesmo preciso desmontar o arcabouço de regras protetivas do
trabalho para modernizar e gerar empregos?”, questiona. De
repente, para o presidente do
Sindifisco-RS, os trabalhadores, em especial os do serviço
público, saíram do conceito de
hipossuficientes na relação de
trabalho e passaram à condição

O Brasil, de forma inédita, comandou um congelamento de gastos que
atinge em cheio a saúde, a
educação e segurança.

de algozes da sociedade. “Que
ironia, não lhes parece?”, provocou durante o evento.
Celso aponta que as entidades
representativas dos trabalhadores passaram a ser tratadas
quase como colônias de férias
ou, pior ainda, como organizações criminosas pelo governo
do Estado. “Ao menos é dessa
forma que a grande mídia empresarial – que só anuncia e repete à exaustão o que interessa
a seus parceiros de geração de
lucros – tem apregoado, com
toda a sua força, inclusive através de concessões públicas de

canais de radiodifusão. A classe trabalhadora – da qual nós
somos membros qualificados e
com a missão de contribuir diretamente com a sociedade e com
o Estado, através do exercício
de nossas atribuições – está sob
fogo cerrado”, prossegue.
A Previdência também é citada
por Celso. “Esta [a Previdência], então, é a razão de todos os
males da sociedade brasileira”,
ironiza, dizendo que essa visão
é a de quem está momentaneamente no poder. “Esses milhões
de trabalhadores, imaginam
eles [os poderosos], insistem
em sobreviver alguns anos após
a extinção da capacidade laboral, em especial os trabalhadores do serviço público, que
têm uma sobrevida ainda maior
após a aposentadoria e acabam
consumindo um recurso financeiro que, diante de uma visão
estreita, poderia ser reservado
ao pagamento de juros da dívida pública, caso não fosse destinado a quem, de fato, gera as
riquezas neste país, nós, os trabalhadores”, aponta.
Essa linha de pensamento e estratégia de ação equivocadas é
que estão conduzindo ao desmonte da Previdência Social,
própria e pública no Brasil, denuncia o presidente do Sindifisco-RS.
Celso agrega mais um dado que
atinge a população: o congelamento dos gastos sociais, por
via de emenda constitucional.
“Sim, o Brasil, de forma inédita, comandou um congelamento
de gastos que atinge em cheio a
saúde, a educação e segurança,
mas não toca nos recursos destinados ao pagamento de juros
aos rentistas. Esses sempre te-

reverter este processo de desmonte e, acima de tudo, que
o Estado comece a olhar com
mais atenção o enfrentamento
da crise pelo viés de aumento
das receitas. Para ele, essas são
as únicas formas de o País voltar a crescer, respeitando a população, os trabalhadores e suas
famílias. “Voltar os olhos para a
arrecadação, para a Receita Estadual, é um fato que permitirá
à nossa categoria entregar sua
contribuição de forma crescente
à sociedade gaúcha e comprovar que, esgotada a via do corte

Não é preciso desmontar
o arcabouço de regras
protetivas do trabalho
para modernizar e gerar
empregos.

de despesas que tanto penaliza
nossa sociedade, o investimento em soluções pela via do trabalho da Receita Estadual nos
permitirá o enfrentamento crescente e sustentável de nossas dificuldades econômicas. O combate à corrupção e à sonegação,
duas situações criminosas tão
intimamente ligadas no Brasil,
só terá real eficácia com o fortalecimento das carreiras do Fisco”, destaca.
Celso frisa que os Auditores-Fiscais da Receita Estadual são

parte da solução dos problemas
do Estado, e assim querem ser
vistos pelo governo: como parceiros de trabalho. “Parceiros
que também têm expectativas,
como todos os trabalhadores
que lutam por recompensa qualificada por seu trabalho, e têm
esperança imediata do cumprimento da lei no que se trata de
suas contraprestações legais,
construindo, de fato, uma via de
duas mãos nessa relação de parceria. Insisto, nós não somos o
problema do Estado. Nós somos
parte da solução e nos orgulhamos muito disso.”

O que disse o palestrante
- Como todos os trabalhadores
que lutam por recompensa qualificada por seu trabalho, temos
expectativas de imediato cumprimento da lei no que se trata
de suas contraprestações legais.
- Não é preciso desmontar o arcabouço de regras protetivas do
trabalho para modernizar e gerar empregos.
- De repente, os trabalhadores,
em especial os do serviço público, saíram do conceito de
hipossuficientes na relação de
trabalho e passaram à condição
de algozes da sociedade.
- A reforma tributária, se ocorrer, com certeza será um marco
para a sociedade brasileira.
- O momento exige um posicionamento claro e firme em nossas ações, para que ali adiante,
quando a história nos cobrar, tenhamos a certeza de termos nos
apoiado em nossas convicções
e motivações para ter adotado
essa ou aquela visão social e de
Estado.
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rão direito a uma fatia ilimitada
do orçamento”, indica, considerando esta emenda um absurdo,
que penaliza gravemente a sociedade brasileira.
Não é segredo para ninguém,
diz Celso, o nível de poder que
o ministro da Fazenda, “inequívoco representante dos banqueiros”, tem sobre o governo.
É este cenário, diz, que um governo e um Congresso Nacional
que não esbanjam popularidade
e legitimidade estão impondo à
sociedade brasileira, com o desmonte do arcabouço de regras
protetivas dos trabalhadores, o
que convencionaram chamar de
“reforma trabalhista”.
O presidente do Sindifisco-RS
acrescenta no seu raciocínio o
fato de as unidades da Federação, em meio a um pacto federativo fragilizado e ameaçado
pela má distribuição de encargos aos municípios e estados,
estarem reféns da concentração
crescente de receitas tributárias
na União. Essa condição ocorre
através da drenagem econômico-financeira para pagamento
de uma dívida que, pelo período
que exigiu da população mais
do que deveria, “já está paga”.
Essa situação também se estabelece pela ausência de compensação da desoneração tributária
imposta pela Lei Kandir, que
retira do RS uma receita anual
relevante, resultando no endividamento que agora escraviza
o Estado e submete o RS ainda
mais às imposições da União.
O cenário de drenagem de recursos estaduais para a União
e de frontal ataque aos direitos
dos trabalhadores impõe, segundo o presidente do Sindicato, uma conclusão: é preciso
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Você já pensou
em proteger
o seu maior
patrimônio?
O SINDIFISCO-RS, em parceria com a lcatu Seguros, disponibiliza aos seus
filiados um Seguro de Vida exclusivo para proteger você e sua família.
Com ele, você tem acesso a valores mais competitivos que o seguro de vida
individual e ainda tem a oportunidade de estender o seguro ao seu cônjuge.
CONFIRA AQUI AS COBERTURAS:
Coberturas:
Morte

Indenização
Especial de Morte
por Acidente (IEA)

Invalidez Permanente
Total ou Parcial por
Acidente (IPA)

Invalidez Funcional
Permanente Total por
Doença (IFDP)

Assistências:
Todos os segurados contam com a assistência funeral, que consiste na prestação dos serviços de organização do
funeral ou no reembolso das despesas funerais até o valor de R$ 3.300,00 em caso de morte.

Capital Segurado:
Entre R$ 10.000,00 e R$ 300.000,00.

Saiba proteger quem você mais ama.
Entre em contato com nossos corretores:
Gerson Reis
Fones: (51) 3062-4222 | 9952-0990

Mário Fritzen
Fones: (55) 9112-4151 | 8402-0346

Clodio Bitencourt
Fones: (51) 9995-1202

Foto: Marco Quintana
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Kupski critica dificuldades de acesso ao Congresso, mas salienta que as duas casas legislativas têm
parlamentares sérios e interessados no País.

com absoluta clareza o ataque
que está sendo feito à Constituição, uma afronta diária no Congresso em direção a uma forte
diminuição do Estado de bem-estar social. Questiona qual o
objetivo de o relatório ser mudado às pressas, tendo sido entregue de forma remendada à
CCJ. Kupski agrega que, hoje,
muitos colegas já devem ter somado tempo para se aposentar
e deverá ser respeitada, neste

caso, a integralidade e a paridade, pelo que ele constatou,
naquele momento, junto ao relatório apresentado e aprovado
na Comissão Especial.
Para o presidente da Febrafite,
a reforma da Previdência ainda
poderá ser mais extensa, mas
ele tem a convicção de que não
precisava ser assim, pois o governo poderia ter trilhado outros
caminhos. “Esta é uma questão
que tem que se enfrentar no
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presidente da Febrafite,
Roberto Kupski (RS),
afirmou durante a sua
participação no 18° Encontro
do Fisco que a reforma da Previdência começou a tramitar no
Congresso Nacional de forma
totalmente equivocada. Para o
Auditor-Fiscal da Receita Estadual, um dos mais experientes profissionais gaúchos, com
inúmeras reeleições à frente da
entidade nacional que preside e
que o tornaram uma referência
no trabalho parlamentar junto
ao Congresso Nacional, aprovar
a reforma previdenciária apenas
24 horas após ela ter chegado
à Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) da Câmara dos
Deputados é uma afronta ao
bom debate e à cautela que se
deve ter diante de mudanças
constitucionais. “Uma reforma
previdenciária, que para mim
começou muito equivocada,
não poderia ser aprovada na
CCJ sem um debate, sem discussão mais aprofundada, em
24 horas”, declara.
Para ele, essa aprovação imediata, sem discussão, reflete

18º Encontro do Fisco

Kupski sugere trabalho
parlamentar diante do
cenário de reformas
no Congresso
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Congresso”, alerta, ressaltando outro problema referente ao
acompanhamento dos projetos
nas duas casas legislativas. “Há
uma dificuldade em se transitar
dentro do Congresso Nacional,
mesmo com credenciamento. E
lá é dito que é a casa do povo.
Pergunto a vocês, como pode
estar ocorrendo cerceamento na
liberdade de ir e vir dentro do
Congresso? Como isso pode estar acontecendo? Não poderia,
não poderia de forma alguma”,
afirma.
No seu entender, todos nós temos que defender a democracia. “Existem problemas?”,
pergunta, respondendo afirmativamente. “Mas também há muita representação séria, muitos
parlamentares corretos, que valorizam a política. E nós temos
que lutar, cada vez mais, para
melhorar.”
O presidente da Febrafite defende que, apesar de todos os problemas – e acredita que esta é
uma visão das entidades nacionais –, o País vive uma democracia, “com seus defeitos, suas
dificuldades, mas uma democracia”. No entanto, acrescenta
que há um Congresso, hoje, de
difícil compreensão, que exige
muito das entidades para que
acompanhem a movimentação

18

dos parlamentares. “A política,
sim, tem a ver conosco, com a
nossa representação. Devemos
acompanhar de perto a ação política.” Kupski cita como exemplo a reforma trabalhista, que
está sendo finalizada. “É justo?
Não é justo?”, pergunta aos participantes do evento. Ressaltou
também a necessidade de se
discutir a reforma tributária, a
Lei Kandir e o ajuste fiscal dos
estados.
Há também a proposta de reforma do Código Tributário
Nacional, “que quer dificultar
a nossa ação, e que a categoria
defende que passe, também, a
dar a transparência aos benefícios fiscais, com CNPJ, com
CPF de quem ganha. Ora, a lei
de transparência não exige que
as nossas remunerações sejam
públicas? E por que o dinheiro
público dos benefícios fiscais
também não deve ter essa transparência? São reformas que
não são constitucionais, mas
também são reformas que estão
nos atingindo. Uma PEC, a 186,
que valoriza as Administrações
Tributárias, está com dificuldade de trâmite intenso, sem que
haja vontade política para isso
até agora.”
Kupski defende o fortalecimento das Administrações Tribu-

tárias e lembra que, em abril,
participou de mais uma assembleia do Centro Interamericano
de Administração Tributária,
no Paraguai, e lá, durante o encontro, os países defenderam,
de forma uníssona, o fortalecimento das Administrações Tributárias, por ser fundamental
para que o Estado cumpra o seu
papel social.

O que disse o palestrante
- A reforma previdenciária passou rápido demais pela Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) da Câmara dos Deputados. Em 24 horas estava aprovada.
- Existe uma afronta diária no
Congresso a direitos, com redução do Estado de bem-estar
social.
- Há dificuldade em se transitar
dentro do Congresso Nacional,
mesmo com credenciamento.
- Há representação séria também, muitos parlamentares corretos, que valorizam a política.
- Pretende-se mexer no Código
Tributário Nacional para dificultar a ação dos Auditores-Fiscais.
- Agora, mais do que nunca, é
necessário o fortalecimento das
Administrações Tributárias.
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Para o presidente da Fenafisco, nosso Congresso representa majoritariamente o poder econômico e,
por isso, não é a cara do povo, como o imaginário costuma dizer.

palestrante diz que Smith – que
não é comunista nem socialista,
e sim um liberal – afirmou que
“a disposição para admirar e
quase idolatrar os ricos e poderosos, e para desprezar ou, pelo
menos, negligenciar pessoas de
condição pobre ou miserável, é
a grande causa universal da corrupção dos nossos sentimentos
morais”. Novamente, diz o ex-presidente do Sindifisco-PA, a
declaração cabe perfeitamente

para as reformas trabalhistas e
previdenciária, “que estão nas
formulações” de Adam Smith.
“Portanto, nas formulações de
um santo e nas formulações de
um ideólogo, pensador liberal”,
declarou.
Charles diz que, ao ser convidado para o evento, voltou a ler
um livro do sociólogo polonês
Zygmunt Bauman. Considerado um dos grandes pensadores
da modernidade, com extensa
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elator do painel que
discutiu a reforma tributária no encontro do
Fisco, cujo projeto o deputado federal Luiz Carlos Hauly
(PSDB) está levando para discussão em todo o Brasil, Charles Alcântara considera que o
País vive um momento bastante
grave da vida nacional. Na sua
opinião, quando se discutem alguns temas tão antigos, velhos
conhecidos do País, nada supera
a hipocrisia nacional.
Charles apresentou uma citação bíblica, que chama de “um
Deus ladino”. “Matheus, o nosso santo, capítulo 13 versículo
12, diz: pois, aquele que tem lhe
será dado e lhe será dado em
abundância. Mas, ao que não
tem, mesmo o que tem lhe será
tirado”. Para ele, essa passagem
é o resumo das reformas trabalhista e previdenciária em curso. “É o Deus ladino”, disse ele.
O Auditor-Fiscal paraense agrega outra visão ao seu raciocínio,
e traz ao debate o economista
britânico Adam Smith, considerado o mais importante teórico
do liberalismo econômico. O

18º Encontro do Fisco

Charles não crê em
reforma tributária real.
O poder econômico não
permitiria.
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obra em que analisa temas contemporâneos, Bauman morreu
em janeiro deste ano (2017),
mesmo mês em que uma ONG
internacional divulgou um relatório sobre a riqueza no mundo.
“Vejam que ironia. Bauman tem
um livro chamado A riqueza de
poucos beneficia a todos nós?
Essa é a pergunta de Bauman ao
mundo. E essa pergunta é importante porque ela é a matriz
do pensamento que determina
praticamente todas as políticas
em vigor no País”, comentou
Charles. Nosso sistema tributário é baseado nessa premissa,
nesse dogma, argumenta, conectando a morte de Bauman,
que faleceu em janeiro, quase
simultaneamente à divulgação,
pela Oxfam, da lista dos poderosos. A Oxfam é uma organização brasileira que faz parte
de um movimento global contra
a pobreza, a desigualdade e a
injustiça. Trabalha desde 2015
com outras organizações da sociedade civil na luta e compromisso pela construção de um
País mais justo, sustentável e
solidário.
Segundo Charles, o relatório da
Oxfam, intitulado “Uma economia humana para os 99%”,
indica que oito pessoas concentram patrimônio equivalente
ao que possuem 3,6 bilhões de
pessoas no planeta. Ele desafiou qualquer Estado brasileiro
a apresentar um estudo sério,
rigoroso, consistente e isento
sobre o resultado, por exemplo,
nos últimos 30 anos, da política de renúncia fiscal no Brasil,
levando em consideração a pergunta de Bauman. “De quantos
bilhões ou trilhões foram as
renúncias? Esses recursos fica-

ram nas mãos dos criadores de
emprego, numa transferência de
renda pública direta? No que resultou isso em desenvolvimento
humano, progresso, desenvolvimento social? Algum Estado se
preocupou em fazer isso? Suspeito que não, pois isso seria suficiente para desmentir o dogma
de que a riqueza nas mãos de
poucos produz a igualdade e o
desenvolvimento.”
“Aliás, estava conversando com
Celso Malhani [presidente do
Sindifisco-RS] e fui recuperar,
na internet, o ainda vivo Delfim

Nós vivemos sob
um Estado capturado
pelo poder econômico.

Neto, ex-ministro da Fazenda,
da Educação. E o que ele dizia: ‘Primeiro é preciso crescer
o bolo, para depois repartir’. É
a mesma premissa. Primeiro é
preciso enriquecer os ricos para
depois dividir o bolo com os pobres. Sabe no que resultou o milagre econômico? Houve crescimento, e por isso é chamado
de milagre econômico. Mas os
pobres ficaram mais pobres e
houve redução da massa salarial dos mais pobres naquele
período. O bolo nunca é dividido. Nós vivemos sob um Estado

capturado pelo poder econômico. Absolutamente capturado”,
denunciou.
O Auditor-Fiscal paraense passou a analisar, então, as conclusões sobre a Lava Jato, operação
da Polícia Federal e do Ministério Público Federal sobre corrupção na Petrobras e em outras
estatais, indicando as conclusões óbvias e as não tão óbvias
assim. “As óbvias: o Brasil vive
uma corrupção sistêmica. Os
políticos são corruptos. Mas há
as conclusões não óbvias. Temos que ver quais conclusões
se apresentam, para então vermos quais remédios aplicar.”
Para ele, não adiantaria prender
todos os políticos do Brasil que
estão manchados pela corrupção, com suas exceções, e colocar uma nova geração com a
mesma lógica e sistema de poder. Tudo se repetiria. “A conclusão não óbvia é a de que o
Estado brasileiro foi capturado
pelo poder econômico. E essa
captura não é uma afirmação
leviana. Medidas provisórias
compradas pelo poder econômico, projetos de lei comprados
pelo poder econômico, emendas ‘jabuti’ compradas pelo
poder econômico, Refis comprados pelo poder econômico.
Está aí um em discussão, para
beneficiar pelo menos cem parlamentares com dívida com a
União.” Para ele, entretanto,
isso não fica só no Executivo
e no Legislativo. Há sentenças
judiciais, como habeas corpus,
compradas pelo poder econômico, pois pobre não compra sentença judicial.
“Olhem o perfil da nossa representação política – e aí aparece
um outro fetiche, que se apre-

que esse Congresso representa
majoritariamente aqueles que
não querem a reforma com progressividade, com o fim da regressividade, com a tributação
de lucros e dividendos.”
Demonstrando novamente a
sua descrença nesse processo,
o palestrante afirmou: “Não
acredito nisso. Aliás, a palestra
do Hauly é esclarecedora nesse
ponto. A minha divergência é
que ele acredita na reforma, e

A nossa representação
política não é a cara da
sociedade brasileira. Ela
não representa o perfil da
sociedade brasileira. Ela é
muito mais parecida com
a elite brasileira do que
com o povo brasileiro.

eu não acredito nessa reforma.
Eu acredito na reforma do dia a
dia, que o poder econômico faz
sempre”.
Ele usa um dado apresentado
pelo próprio deputado federal
tucano para embasar seu descrédito na reforma. É o fato de 73
modificações na Constituição
terem sido feitas, até hoje, mexendo com o sistema tributário.
Para ele, essa é a reforma tribu-

tária que existe, a real, uma reforma silenciosa, invisível, uma
reforma tributária que desonera
o capital e onera sempre o trabalho. “Essa é a reforma tributária. A agenda do País é ditada
pelo poder econômico. Por isso,
o que está em discussão no País
é a reforma trabalhista e a previdenciária, quando deveria ser
outra, a agenda da sociedade.
A agenda da reforma tributária,
esta sim, e da reforma política.
Mas essa não é a agenda que
interessa a quem governa efetivamente os nossos destinos”,
concluiu.

O que disse o palestrante
- A agenda do País é ditada pelo
poder econômico. Por isso, o
que está em discussão no País
é a reforma trabalhista e a previdenciária, quando deveria ser
outra, a agenda da sociedade.
- Nas últimas décadas, houve 73
modificações na Constituição
mexendo com o sistema tributário, concretizando a reforma
tributária, a real, uma reforma
silenciosa, invisível, que desonera o capital e onera sempre o
trabalho.
- Reforma com justiça fiscal
jamais passaria no atual Congresso, porque ele representa
majoritariamente aqueles que
não querem a reforma com progressividade, com o fim da regressividade, com a tributação
de lucros e dividendos.
- A nossa representação política
não é a cara da sociedade brasileira. Ela não representa o perfil
da sociedade brasileira. Ela é
muito mais parecida com a elite brasileira do que com o povo
brasileiro.
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senta de forma distorcida para
a sociedade brasileira, o de
que a representação política é
a cara do povo. O povo elegeu
os que estão aí. Cada povo tem
o governo que merece, coisas
que vão contaminando a nossa
mente. Mas isso não é verdade.
A nossa representação política
não é a cara da sociedade brasileira. Ela não representa o perfil
da sociedade brasileira. Ela é
muito mais parecida com a elite brasileira do que com o povo
brasileiro, pois a imensa maioria da representação política do
País representa as elites econômicas. Essas elegem, e não o
povo. E não é justo com o povo
dizer que essa representação é a
cara do povo. O povo brasileiro
não tem essa cara. É um povo
trabalhador. Portanto não é justo com a sociedade brasileira
achar que essa representação é
o reflexo da sociedade.”
Charles declara que essa representação é um reflexo distorcido da sociedade brasileira por
conta de um sistema em que
o poder econômico escolhe a
agenda da sociedade brasileira. “É por isso que nós estamos
discutindo há 30 anos ou mais,
segundo o Abel [Ferreira, presidente da Afisvec], a reforma
tributária.”
Ao finalizar sua participação
no painel, e diante do relator da
reforma tributária no Congresso, Charles foi direto: sinceramente, não acredito em reforma
tributária no País. “Não nesse
estado de coisas, ou pelo menos
numa reforma tributária que
verdadeiramente promova justiça fiscal. Essa reforma, com
justiça fiscal, jamais passaria
nesse Congresso Nacional. Por-
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O

professor doutor Juarez Freitas, um dos
palestrantes do painel
“Responsabilidade fiscal sobre
a Administração Tributária, incidência ou não da lei”, afirmou
durante o evento que, para ele,
todo sonegador é, na verdade,
um “caroneiro”, um indivíduo
que se coloca na sociedade às
custas daqueles cidadãos que
cumprem seus compromissos
tributários. Durante sua palestra no 18º Encontro do Fisco
Estadual Gaúcho, Freitas falou
sobre autonomia e transparência, lançando uma verdadeira
provocação, a uma atenta plateia, ao propor uma “Lava Jato”
sobre os incentivos e benefícios
fiscais concedidos nos estados brasileiros. “O sonegador
é free rider, é um caroneiro, e
ele toma carona às expensas dos
contribuintes sérios e pontuais.
Está na hora também de revermos outras figuras que precisam
ser disciplinadas e trabalhadas
no âmbito de instituição de Estado, como certos parcelamentos. Está na hora de lançarmos
um jato de transparência nos in-
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Professor Juarez Freitas
pede uma “Lava Jato”
para investigar
incentivos fiscais

Professor Juarez Freitas considera o sonegador um “caroneiro”, que vive às expensas dos contribuintes
sérios e pontuais

centivos fiscais e no fratricídio.
Talvez, uma franquia da Lava
Jato tenha que iluminar esta matéria”, convoca o presidente do
Conselho Científico do Instituto
Brasileiro de Altos Estudos de
Direito Público.
Doutor em Direito e mestre
em Filosofia, Freitas defende
a autonomia real e efetiva de
instituições de Estado, dizendo
acreditar que a sociedade está
disposta a valorizar os potenciais resultados do fortaleci-

mento das instituições, “como
se vê, agora, neste combate à
corrupção sistêmica que se instalou no País, com instituições
de Estado que estão funcionando”, exemplifica. Ele contou à
plateia que, quando vai para o
exterior, procura falar sobre o
que acontece no Brasil. “Digo:
que honra eu tenho de vir de um
País que está limpando a sua estrutura produtiva. A Suécia, no
século 19, era tão deteriorada
em termos de costumes antirre-

Constitucional 42. O primeiro
ponto é o reconhecimento da
essencialidade da carreira. Certamente, não é a única carreira
essencial. Há o Judiciário. Há
o Ministério Público. Enfim,
este é o debate que temos que
fazer no âmbito nacional das
carreiras de Estado”, refere,
lembrando que foi convidado a
elaborar um estudo sobre quais
são as carreiras de Estado e qual
o regime que elas devem ter no
Brasil. “Esta é sem dúvida essencial”, qualifica, referindo-se
à Administração Tributária. “E

Nos estados, não há guerra fiscal. Essa expressão
está errada, pois o que há
é fratricídio fiscal, que é
diferente de guerra fiscal.
É mais grave.

há outro ponto, em que a Carta
fala em prioridade, fala em recursos prioritários, para que a
Administração Tributária cumpra as suas finalidades”, completa.
Após dirigir cumprimentos ao
presidente Abel Ferreira, da
Afisvec, a Celso Malhani, do
Sindifisco-RS, e aos palestrantes que o acompanhavam no
evento em Bento Gonçalves
(RS), o professor Juarez Freitas
deteve-se no artigo 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal. “Vou
começar por aqui. Esse é um

ponto de receita, não é um ponto de despesas da lei, e, sendo
receita, é ponto de Administração Tributária. E, sendo ponto
de Administração Tributária,
não é só ponto de governo, é
ponto de uma instituição de Estado”, assevera.
Freitas entusiasmou os participantes da palestra quando defendeu a necessidade de
transparência e fiscalização.
“O artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal é aquele que
trata da concessão ou ampliação de incentivos ou benefícios
de natureza tributária, da qual
decorram renúncia de receita. Esta renúncia tem que estar
acompanhada de avaliação de
impacto orçamentário em três
exercícios, e acompanhada de
medidas compensatórias. Eu
pergunto a vocês: quem fiscaliza isso? O Tribunal de Contas? O Ministério Público pode
atuar aqui? Pode, e vou dizer
mais: em alguns casos, a polícia
deveria atuar também. Só que
vai dar problema. Mais cedo
ou mais tarde, uma franquia da
Lava Jato pode chegar aqui, se
já não chegou.”
O palestrante determinou a
questão dos incentivos fiscais
como central ao debate. “Nos
estados, não há guerra fiscal.
Essa expressão está errada, pois
o que há é fratricídio fiscal, que
é diferente de guerra fiscal. É
mais grave”, ponderou. “Aqui
temos um ponto crítico, de sangramento crônico, de hemorragias de receitas, inclusive do
nosso Estado do RS, sem a menor transparência”, analisa.
Uma “primeira proposta”, na visão do professor Juarez Freitas,
é instituir leis que determinem
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publicanos, era tão péssima em
termos de improbidade e virou o
jogo. E sabe como? Instituições
de Estado”, diz o palestrante.
Para ele, “a Administração Tributária, os recursos prioritários
são essenciais, e a Lei de Responsabilidade Fiscal também é
importante e essencial”.
Ao discorrer sobre o tema “Responsabilidade fiscal sobre a Administração Tributária: incidência ou não da lei”, proposto pela
organização do 18º Encontro
do Fisco Estadual Gaúcho, Juarez Freitas definiu sua resposta como afirmativa. “A Lei de
Responsabilidade Fiscal incide
profundamente em matéria de
Administração Tributária. Não
temos que enfraquecer de jeito
nenhum essa lei, que é absolutamente decisiva para o equilíbrio das contas públicas e, por
consequência, para a estabilidade monetária e para a atração
de investimentos produtivos de
longo prazo”, sustenta.
Pesquisador associado na Universidade de Oxford (GB) e
professor visitante na Universidade de Columbia (EUA), o
autor de obras como A interpretação sistemática do direito observa que, em sua perspectiva, o
ponto relevante para a discussão
proposta é definir uma interpretação inteligente e sistemática
dessa lei para que ela incida de
maneira positiva, “não suicida,
não autofágica, não colidente
com seus próprios desideratos”.
“Esta é minha proposta: incide,
mas eu vou propor uma interpretação, que não pode ser outra
senão a de olhar esta lei como
qualquer outra, a partir do olhar
sobre a Constituição e, muito
especialmente, sobre a Emenda
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obrigações de transparência sobre a gestão dos incentivos e
benefícios fiscais, citando que
já existe proposta tramitando no
Legislativo federal. “Eu penso
que isso pode passar no Judiciário, mas não sei se isso passa no
Congresso, por razões óbvias.
Mas vai haver uma renovação,
espero, neste Congresso. Cerca
de 50% ou 60%. Nós temos que
começar a trabalhar desde logo,
para que tenhamos uma lei de
transparência. Não faz sentido
este tipo de incentivo ficar coberto por sigilo de espécie alguma. Esse é meu ponto de vista”,
sublinha.
Outro aspecto importante, segundo Freitas, que precisa entrar na pauta da Administração
Tributária é a avaliação de impactos. “Há falta de estimativa
de impacto. Olha o que diz a lei:
o impacto orçamentário em três
exercícios... Eu diria que três é
pouco. O projeto de lei que trata
das agências reguladoras trata
explicitamente de tornar obrigatória a avaliação de impactos
regulatórios. Por que não fazer
isso em matéria de política de
isenções, por exemplo? Nada
mais poderá ser feito sem passar pelo crivo de quem entende
de receita. E quem entende de
receita é a Administração Tributária”, aponta.
Freitas também defende que a
estrutura de Estado, representada pelos servidores da Administração Tributária, deve orientar
os gestores públicos. “Existe
uma série de coisas que estão
erradas historicamente, e a instituição de Estado, benignamente, tem que dizer ao governante,
por melhor que ele seja, que não
é assim. Alguém tem que fazer

esse papel. Infelizmente isso
não tem acontecido no Brasil.
Então falta transparência nessa
matéria. Acho que nós vamos
ter que rever os conceitos de
sigilo e transparência”, aconselha.
Ao retomar o tema dos recursos
prioritários, o professor doutor
afirma que o RS e a União investem pouco em Administração Tributária, mas reconhece
que não se resolvem seus desafios “simplesmente colocando
gente para dentro”, e complementa: “Não é isso. Nós vamos
ter que fazer um debate mais
profundo sobre inteligência
ampliada. Essa expressão eu
acho ótima, muito mais que inteligência artificial. Vamos ter
que nos preparar para termos
recursos prioritários para esse
preparo prospectivo, de inteligência fiscal, para os próximos
20 anos. Os governos não fazem isso, quem tem que fazer é
a Administração Tributária. É a
carreira de Estado, são as nossas
escolas, é a nossa academia”.
Ele menciona transformações
nas atividades econômicas que
desafiam a Administração Tributária, a exemplo de inciativas
como Uber, WhatsApp, bitcoin,
e sugeriu a leitura sobre Blockchain revolution. “A rede funcionando de maneira distribuída
em blocos, é quase impossível
de hackear, é antieconômico,
porque teria que hackear todos
os blocos anteriores. Depois
leiam, por favor, sobre blockchain. E uma primeira aplicação
que apareceu, à qual eu não tenho muita simpatia, é o bitcoin.
Eu não tenho muita simpatia
porque já tem gente sequestrando dados da empresa e co-

brando resgate em bitcoin. Mas
já existe uma coisa chamada
smartcontract, já ouviram falar?
Contratos em blockchain que
se executam automaticamente. Mas como é que vai ficar a
tributação disso?”, enfatizou
o professor Juarez Freitas, ao
final de sua palestra, lançando
o desafio aos participantes do
18º Encontro do Fisco Estadual
Gaúcho.

O que disse o palestrante

- Todo sonegador é, na verdade,
um “caroneiro”, que vive às expensas dos contribuintes sérios
e pontuais.
- São essenciais as carreiras da
Administração Tributária, do
Judiciário e do Ministério Público.
- A Lei de Responsabilidade
Fiscal trata da receita, não da
despesa, por isso é ponto de Administração Tributária. Não é só
ponto de governo, é ponto de
uma instituição de Estado.
- É preciso urgente transparência e fiscalização sobre a concessão ou ampliação de incentivos ou benefícios de natureza
tributária dos quais decorram
renúncia de receita.
- Há uma necessidade emergencial de definir quem fiscaliza a
concessão ou ampliação de incentivos ou benefícios de natureza tributária.
- Os incentivos fiscais são tema
central do debate. Não existe
guerra fiscal, mas sim um fratricídio fiscal, um sangramento
crônico, hemorragias de receitas, inclusive no RS, sem a menor transparência.
- Não faz sentido que os incentivos fiquem cobertos por sigilo
de espécie alguma.
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Wunderlich defende a
tarefa do Fisco em
um Estado democrático
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O

subsecretário da Receita Estadual, Mário Luis
Wunderlich dos Santos,
domina como poucos os conceitos que envolvem a missão
e a tarefa do Fisco, responsável
por prover os recursos para a
sustentabilidade do Estado. Ele
aponta, como meta definitiva
para a carreira, a busca da excelência na atividade e a profissionalização absoluta da Receita
Estadual. Durante a conferência
“Os problemas e as soluções
para uma Administração Tributária moderna e efetiva”, no
18º Encontro do Fisco Estadual Gaúcho, Wunderlich revelou
alguns dos esforços do governo
do Estado para qualificar a Administração Tributária e disse
entender que a carreira está no
caminho certo. “Aqui [RS], a
gente fez questão, ao estabelecer esta missão a partir das discussões que foram feitas com
a equipe da Receita, de deixar
presente a importância do cumprimento voluntário do imposto devido e, por outro lado, de
também deixar muito presente
a importância de combater a
concorrência desleal, estabele-

“Qualquer pessoa que saia da linha vai ser enquadrada. Nossa integridade é um valor fundamental
para a instituição”, afirma o subsecretário da Receita Estadual.

cer a justiça fiscal, através do
combate à sonegação”, esclareceu diante dos participantes do
evento, na Serra Gaúcha.
Para demonstrar uma das frentes de inovação adotadas pela
Receita Estadual, o subsecretário utiliza a expressão “internet das coisas” e conta sobre a
modernização na fiscalização
de trânsito. “Nós monitoramos
as cargas e estamos em um projeto bastante importante com a

Secretaria de Segurança, que é
estender a tecnologia de serviço de identificação de veículos
para o centro operacional dos
serviços das polícias, desenvolvido pela equipe da Receita Estadual que trabalha na Procergs.
Nós estamos interligando com
o sistema de segurança pública,
porque vimos que era a melhor
solução para que chegássemos
ao objetivo principal, que é o
controle de circulação de mer-

tuição”, define.
Ao discorrer para a plateia sobre
a missão do Fisco, o subsecretário da Receita Estadual buscou
estabelecer quem é o público-alvo da Administração Tributária e explicitar seu entendimento sobre a razão da existência do
Fisco. “Nós somos uma Administração Tributária, buscamos
recurso junto à população, para
que o Estado, em seu termo mais
amplo, incluindo todos os Poderes, tenha condições de atender
a população do Rio Grande do
Sul. Somos 11,24 milhões de

Somos 11,24 milhões
de habitantes, aos
quais, sim, deve ser
ofertada saúde,
educação, segurança.

habitantes, aos quais, sim, deve
ser ofertada saúde, educação,
segurança. Que devem poder
ter acesso ao Judiciário, que
devem ter a confiança de poder
contar com o defensor público,
com um Ministério Público atuante, com um Tribunal de Contas e um Poder Legislativo que
sigam dotando a sociedade de
leis compatíveis com os seus
anseios e necessidades. E então,
sendo um pouquinho pretensioso talvez, é esse público que a
gente deve buscar atender, por
óbvio, dentro de um regramen-

to institucional, que nos regula
e que é necessário”, enfatiza o
Auditor-Fiscal.
Na sequência, Wunderlich relata aos participantes do encontro
que o Estado compartilha projetos e recursos nos 497 municípios gaúchos e atualiza dados
da Receita, sinalizando sua crítica. “Temos 62 mil contribuintes da categoria geral, que são
empresas maiores. Depois, 251
mil enquadrados no Simples
Nacional. Isso era para ser um
regime de exceção, o Simples,
um regime destinado a criar um
ambiente favorável ao crescimento das empresas. Já são 250
mil empresas, 50% das quais
não recolhem nada para o Estado, porque estão abaixo do limite de 360 mil reais ao ano, e
que não fazem a menor questão
de sair desse limite, inclusive,
se precisar, sonegando”, aponta.
Por outro lado, ele comemora a
adesão de mais de 1,3 milhão de
cidadãos à Nota Fiscal Gaúcha,
que é o programa de estímulo à cidadania, com destinação
de recursos para entidades de
diversos setores. “Então nós temos mais de 10% da população
– claro que deve ter CPF de fora
do Estado, mas a maioria esmagadora certamente é de gaúchos
– que está albergada na Nota
Fiscal Gaúcha”, celebra.
Ao retomar o eixo central,
“como ser uma Administração
Tributária moderna e efetiva”,
Wunderlich brinca que foi “provocado” pelos presidentes das
entidades. Explica que, em sua
visão, existem dois fatores determinantes para que isso ocorra: autonomia e transparência.
“Na autonomia, nós buscamos
nos pautar pelo que estabelece
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cadorias”, descreve Wunderlich.
Ele pondera que, quando o debate envolve “missão” e “visão”, existem muitas “opiniões
e discussões”. “Pessoas querem
colocar uma palavra a mais ou
querem retirar uma palavra.
Então, a gente nunca chega a
uma definição absoluta. E é natural que isso ocorra”, considera. Para ele, uma visão de mais
longo prazo é a de consolidar-se
como uma instituição pública,
de excelência. Cita o exemplo
da Administração Tributária,
com servidores comprometidos e capacitados, e dotada de
recursos para a execução de
suas atividades nas questões
relativas às previsões da Constituição, além da própria Lei de
Responsabilidade Fiscal. Segundo Wunderlich, no entanto,
não adianta falar em missão e
visão sem que estas estejam alicerçadas em valores.
“Nossos valores não têm mudado desde que foram estabelecidos justiça fiscal, tratamento
isonômico, busca permanente
pela qualidade e a inovação. E
aí a gente começa a ver também um link dessas questões
com a revolução tecnológica,
de melhoria de processos, formas diferentes de encarar nossa sociedade. Nesse quadro, a
transparência é um valor que há
muito tempo é buscado dentro
da Receita Estadual, justamente
em um mundo que muda com
uma velocidade constante e permanente, também a valorização
do nosso corpo funcional e a
constante certeza de que qualquer pessoa que saia da linha
dentro dela vai ser enquadrada.
Nossa integridade é um valor
fundamental para a nossa insti-
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o manual de Administração Tributária do Centro Interamericano de Administração Tributária
(Ciat), que é uma organização
que congrega Administrações
Tributárias nacionais, de toda
a América, e que também tem
membros em outros continentes, como Europa e África. Dentro, então, do Manual do Ciat,
a gente entende que autonomia
do órgão diz respeito ao planejamento estratégico, aos planos
operacionais que permitam responder rapidamente a cenários
mutáveis e ao alcance de metas
quantitativas de arrecadação de
ICMS, IPVA e ITCD, de cobrança e de constrição tributária”, detalha.
Ainda em sua explanação sobre autonomia, Wunderlich
fala sobre a capacidade para a
tomada de decisões próprias
sobre número, tamanho e localização geográfica das unidades
operacionais. “Nós mantemos
colegas que até hoje são verdadeiras ilhas. Estão sozinhos nos
municípios pequenos, muitas
vezes sem quadro de apoio, sem
trazer o retorno que poderiam”,
lamenta.
O subsecretário, em seguida,
esboça a dimensão da estrutura
da Receita Estadual e revela a
dificuldade das contenções orçamentárias. “São 116 unidades
operacionais, considerando assessorias, divisões, delegações,
delegacias e postos fiscais. O
que diz lá, o Ciat? Manejar o
próprio orçamento para poder
realizar seus programas. Desfrutar de fonte orçamentária específica para cobrir seu custeio.
Nós avaliamos, estabelecemos
o que precisamos para o ano
seguinte, apresentamos para a

Secretaria [da Fazenda]. Existe
uma primeira avaliação dentro
da Secretaria, quando a tesoura
já pega alguma coisa. Depois,
vem a tesoura da Secretaria do
Planejamento, que é o ‘tesourão’ mais forte. Em 2013, nós
tínhamos, em valores nominais,
R$ 50 milhões. Hoje, temos R$
49 milhões. Nós temos menos
recursos hoje do que tínhamos
em 2013. A gente entende que
não é o modelo que contempla
a autonomia como deveria ser”,
observa. Wunderlich, contudo,
considera que o nível mais bai-

Dentro dessa
questão da TI e da
modernização, nosso
projeto principal
hoje é o big data.

xo de autonomia está na incapacidade de projetar uma política
flexível de recursos humanos
– incluindo recrutamento, desenvolvimento e remuneração
de pessoal – e defende a realização frequente de concursos
públicos.
Com relação aos recursos materiais, mais um aspecto da
autonomia proposta pelo Ciat,
o subsecretário se coloca mais
otimista, em virtude da aquisição de bens materiais e da
qualificação na gestão de TI.

“Dentro dessa questão da TI e
da modernização, nosso projeto
principal hoje é o big data. No
nosso caso, os nossos sistemas
não mais comportavam a ausência de um big data, e ele vai
nos trazer muito da qualidade e
muito da melhoria de ambiente.
Esse ambiente vai permitir que
a gente tenha conidições, inclusive, de melhorar as nossas previsões de impacto”, indica.
Em relação à transparência,
Wunderlich destaca que o Estado divulga as desonerações
há mais de dez anos e lembra
que os dados estão no site da
Secretaria da Fazenda. “Lá tem
o impacto da desoneração, item
por item, de acordo com a nossa
legislação”, explica. Ele, entretanto, ressalva que os dados não
são divulgados por contribuinte
pela questão do sigilo imposto
pelo Código Tributário Nacional. O subsecretário estadual,
contudo, alerta os participantes para o fato de que a Fazenda irá atualizar as informações
disponíveis, incluindo dados
sobre benefícios de créditos fiscais presumidos, desde 2016,
e acrescentando uma lista das
empresas que utilizaram créditos tributários, sem especificar o
valor. “É onde nós entendemos
que podemos ir, neste momento, sem o PL 280”, argumenta.
“Nós vamos colocar três listas, uma dos créditos presumidos, outra das isenções e outra
da redução da base de cálculo.
Também vamos publicar uma
lista que talvez não tenha muito sentido, mas é importante, de
250 mil empresas que estão no
Simples Nacional e que ganham
sim desonerações fiscais no Estado do RS. Para termos noção

O que disse o palestrante
- A integridade ética é um valor
fundamental para a Receita Estadual.
- Existem dois fatores determinantes para uma Receita Estadual profissionalizada, ética
e de alta performance: a autonomia e a transparência, itens
conectados ao que estabelece o
Manual de Administração Tributária do Centro Interamericano de Administração Tributária
(Ciat).
- A Receita Estadual tem atualmente 116 unidades operacionais, considerando assessorias,
divisões, seções, delegacias e
postos fiscais.

- Existe a necessidade, como
aborda o Ciat, de a Receita Estadual manejar o próprio orçamento para poder realizar seus
programas, o que melhora consideravelmente se o órgão desfrutar de fonte orçamentária específica para cobrir seu custeio.
- O Estado tem 62 mil grandes
contribuintes na categoria geral, mais 251 mil enquadrados
no Simples Nacional. Destes,
50% não recolhem nada para o
Estado, porque estão abaixo do
limite de R$ 360 mil ao ano.
- O RS conseguiu a adesão de
mais de 1,3 milhão de contribuintes à Nota Fiscal Gaúcha,
cerca de 10% da população.
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do tamanho da encrenca, ninguém aqui está querendo dizer
se é justo ou não, mas ela existe. O nosso objetivo é reforçar
a transparência e desmistificar
a ideia de que tem instituição
na caixa preta. Esperamos que
o site seja de uso para a população e que traga mais luz para
a questão, não só das desonerações fiscais, mas de todos os
outros itens. O relatório de atividades [da Receita Estadual]
vai trazer o que é tributado, o
quanto a gente cobrou, como
funcionou a Subsecretaria, no
sentido de ampliar a transparência”, conclui o subsecretário Mário Luis Wunderlich dos
Santos.
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Auditor-Fiscal da Receita Estadual Felipe
Rodrigues da Silva,
um dos palestrantes do painel
“Mitos e verdades sobre a renegociação da dívida do Estado”, abordou com rara precisão
a crise vivida pelo País e, em
especial, a do Rio Grande do
Sul – crise essa agravada pela
dívida do Estado com a União.
Formado em Economia pela
UFRGS, ex-diretor da Junta de
Coordenação Financeira do RS,
ex-subsecretário do Tesouro do
Estado na administração Tarso
Genro e ex-presidente da Caixa
de Administração da Dívida Pública do RS, Felipe apresentou
dados e discorreu sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) em relação ao tema
e sobre o fato de o Rio Grande
do Sul já ter pago valores que
superam o devido, mas continuar “pendurado” com débitos
junto ao governo federal.
As razões dessa situação transpassam as relações políticas e
econômicas históricas dos estados e municípios brasileiros
com a União, marcadas por
enorme concentração de renda

Felipe explica o crescimento da dívida com a União e menciona o desequilíbrio do pacto federativo
em favor do governo federal e em detrimento dos outros entes federados.

no governo central. Nesse sentido, entender como a dívida
pública cresceu, especialmente
no RS, é tarefa necessária e urgente.
O Auditor-Fiscal gaúcho explicou que o problema do endividamento do RS é anterior ao
processo de assunção da dívida mobiliária dos estados pela
União, mas foi potencializado
nesta etapa, a partir de 1998.
“Cristalizaram-se, num contrato longuíssimo, regras de-

finidas muito tempo atrás, em
um contexto econômico completamente diferente”, analisa
o palestrante, referindo-se aos
juros acertados em contrato. “O
governo federal sempre contestou quando dizíamos que a função da dívida não é financiar a
União, e de fato não deveria ser,
ao contrário do que acontece”,
disse Felipe.
“É um problema sistêmico”,
argumenta. “Quando foi feita a
renegociação, lá em 1998, isso

choque do petróleo. Depois,
na década de 1980, sobreveio a
crise da dívida externa brasileira. Mais adiante, o Plano Real,
quando uma das âncoras era
justamente a política de juros do
Banco Central. “Esse foi o último grande impacto aos estados,
em termos de dívida; e oriundo
de uma política da União.”
Felipe relembrou marcos importantes no processo de negociações: até 1998, a dívida dos
estados era, majoritariamente,
dívida mobiliária, ou seja, títulos no mercado. A partir daí o
governo federal assumiu esses
títulos, e os estados passaram a
dever para a União. “Tanto que,
hoje, 87% da nossa dívida [do
RS] é com a União”, comenta.
A primeira grande revisão nesse processo foi feita nos anos
de 2014 e 2015. Com a edição
das Leis Complementares nºs
148 e 151, foi alterada a forma
de correção da dívida, que era,
até então, por IGP-DI mais 6%
de juros ao ano, passando agora
para IPCA mais 4% limitados à
Selic.
O palestrante relata que em
2016 surgiu um segundo momento importante no relacionamento dos estados com o
acordo da dívida, quando Rio
Grande do Sul e Santa Catarina ingressaram com ação junto
ao Supremo Tribunal Federal
questionando os valores. Aparece, nesse contexto, a edição da
Lei Complementar nº 156, que
estendeu o prazo de pagamento
para os estados.
Em 2017, outra discussão importantíssima veio ao debate,
com o PL 343, que propõe o
Regime de Recuperação Fiscal (sancionado no dia 19 de
maio pelo presidente Michel
Temer, transformando-se na LC
159/2017). “Como relembrei,

em 1998, a dívida era mobiliária, em títulos, com o custo dela
tendo como referência a taxa
Selic mais um spread proporcional à qualidade fiscal do Estado. Chegamos com essa regra
à renegociação com a União. O
Estado pagando spread extremamente alto, fazendo surgir
uma incerteza muito grande de
que sobreviesse uma falta de liquidez. Após a renegociação, a
dívida passou a ser contratual,
nas seguintes condições: correção por IGP-DI mais 6% ao
ano, 30 anos de prazo e parcelas limitadas a 13% da Receita
Líquida Real do Estado. Como
resultado, temos um resíduo
muito grande, resíduo hoje que
é superior ao principal da dívida”, afirma Felipe.
Munido de dados, o Auditor-Fiscal mostra que o acordo de
1998 não resolveu o problema
da dívida do RS, assim como de
outros estados. “Nós pagamos a
dívida e ela não diminui”, aponta. Em 2014 e 2015, com a edição das Leis Complementares
148 e 151, mudou a forma de
correção, passando de IGP-DI
mais 6% ao ano para IPCA mais
4%. “Foi uma mudança bastante importante, porque estes 2%
de juros ao ano, numa dívida
tão longa, trarão em um efeito
financeiro muito grande”, analisa.
“Na situação anterior, nossos
cenários indicam que chegaríamos em 2028, prazo final original do contrato, pagando valores muito grandes, superiores
aos 13%, o mesmo que pagávamos até pouco tempo atrás”,
alerta. Não haveria redução do
serviço da dívida, ou seja, dos
pagamentos. “Por quê? Porque,
como nós acumularíamos um
resíduo muito alto, a lei manda que a parcela paga durante
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já não veio como uma caridade
da União. Tínhamos um problema que ameaçava quebrar a federação e, então, veio o acordo.
Mas a União sempre contrapõe
que, no início do período, quando nós tínhamos taxas de juros
– taxa Selic – extremamente
altas, subsidiou os estados. Isso
é verdade. Porém, isso estava
dentro do espírito do acordo.
Afinal, os estados fazem parte da Federação e a Federação
não é parte separada. Todos são
Brasil.”
Naquele período imediatamente anterior à renegociação, a
dívida acabou tendo um salto
enorme, em consequência da
política econômica da União,
dos juros extremamente altos
que foram praticados, decorrentes da necessidade que se tinha
naquele momento de combate à
inflação. “Não se discute a política econômica da União, mas,
de alguma maneira, era necessário ter compensado os estados
pelos prejuízos, que tiveram em
relação à dívida, a par de outros
prejuízos como na Lei Kandir e
outros tantos”, defende o Auditor-Fiscal.
Felipe complementa: “Ali está
a origem do desequilíbrio, e,
agora, temos de discutir uma
alternativa que repare os danos
causados aos estados”.
Felipe volta no tempo, contextualizando a situação vivida
pelo RS na época. Trabalhando
com preços de 2016, o Estado
saiu em 1970 de uma dívida de
R$ 2,3 bi e chegou em 2016
com R$ 66 bi. “Foi um salto”,
analisa. A dívida era de R$ 10,8
bi em 1976, R$ 15,6 bi em 1982,
e chegou a R$ 59,6 bi em 1998.
Meticuloso, o Auditor-Fiscal
enumera os episódios à época
do acordo. Na primeira elevação da taxa de juros, houve o
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o período adicional para amortização do resíduo não seja inferior à última parcela paga no
período original de 30 anos do
contrato.
Por isso, em 2016, o RS, juntamente com outros estados, questionou no STF o entendimento
que a União tem a respeito da
Lei Complementar nº 148/2014.
Há um dispositivo que prevê
um desconto retroativo ao período inicial do refinanciamento
pelo governo federal, que diz
que os estados poderiam se beneficiar da diferença entre a correção que essas dívidas tiveram
e a variação que a taxa Selic registrou. A tese jurídica adotada
pelo Estado é de que o que está
previsto na lei é a comparação
com a Selic ter de vencer juros
simples, e não compostos. Esse,
porém, não é o entendimento
da União. Com a visão jurídica
do Estado, haveria uma grande
diferença no estoque de dívidas
do RS, fazendo com que já estivesse paga.
Esse foi o questionamento do
Rio Grande do Sul, que permitiu a concessão de uma liminar
determinando que a União não
bloqueasse as contas do Estado
pelo não pagamento das parcelas. Felipe revela que o RS se
beneficiou dessa decisão, parcialmente, de março até junho
de 2016. Todavia, na decisão
de mérito, o Supremo determinou que os estados e a União
chegassem a um acordo. Esse
acordo foi consubstanciado na
Lei Complementar nº 156/2016,
tornando-se a segunda grande
revisão do pacto antes de 2028.
O novo texto transformou o
acordo judicial da União com
os estados em lei e deu mais 20
anos de prazo para o pagamento da dívida. Agora, o prazo do
contrato vai até 2048, suavizan-

do a curva de pagamento e acabando com o limite de comprometimento de 13% da Receita
Líquida Real, concedendo também uma carência de 24 meses
do pagamento e sem acumular
resíduos daqui para a frente. A
carência, que era de 100% nos
seis primeiros meses, entre julho e dezembro de 2016, agora
é escalonada. “Tivemos uma
carência de aproximadamente 94,5% em janeiro de 2017 e
que vai se reduzindo à razão de
5,26% ao mês, de maneira que,
em julho de 2018, nós vamos

Trabalhando com
preços de 2016, o Estado
saiu em 1970 de uma
dívida de R$ 2,3 bi e
chegou em 2016 com
R$ 66 bi.

estar pagando a parcela integral
novamente, a parcela calculada”.
O resultado, conta o Auditor-Fiscal, é que, em termos de
caixa, o RS teve uma economia
de R$ 2,3 bilhões somente em
2016 em relação ao serviço que
seria pago. Estima-se que chegaremos, com esse dispositivo,
a mais de R$ 5 bilhões até 2018.
Essa economia, contudo, não
dispensa o Estado de pagá-la
posteriormente, já que os valores se incorporam ao saldo.

Felipe considera necessário o
Regime de Recuperação Fiscal criado recentemente pela
União, embora haja exigências
e limites. Diz que ele vai ao encontro da situação de crise fiscal
e financeira acentuada dos estados, em especial de três deles:
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O que disse o palestrante
- Permite que estados com alto
endividamento e problemas de
caixa tenham o pagamento da
dívida com a União suspenso por três anos, prorrogáveis,
parcial e escalonadamente, por
igual período.
- A recuperação valerá para os
estados e municípios que estão com grave situação fiscal,
com mais de 70% do orçamento comprometidos com gasto
de pessoal e serviço da dívida,
com dívida maior que a receita
e caixa disponível menor que as
despesas. Estão nessa situação,
especialmente, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul e Minas Gerais.
- O ganho de caixa estimado
para o período de três anos é de
cerca de R$ 10 bilhões, para o
RS.
- Estados poderão também obter operações de crédito para
finalidades específicas previstas
no programa, particularmente,
para antecipação de privatização.
Como contrapartida, durante a
vigência do regime, será necessário aprovar privatização de
estatais; reduzir incentivos fiscais à ordem de 10% ao ano; estão vedados aumentos salariais,
novos ingressos de pessoal (exceto vacâncias) e saques de depósitos judiciais, dentre outras
medidas.
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Mello teme que contrapartidas impactem no crescimento do Estado e freiem ações que possam tirar
o RS da crise.

Na sua visão, como hoje temos
esgotadas algumas alternativas,
é preciso analisar bem a atual
situação. Já foram utilizados recursos do caixa único e também
dos depósitos judiciais. Neste
último caso, com a aquiescência
ao plano federal, surge a necessidade de recompor os saldos
(dos depósitos) para o mínimo
de 30%. Em contraponto, a favor da proposta da União, os recursos extras dos empréstimos

são alternativas quase esgotadas
como solução às dificuldades do
RS. Diante desse quadro, para
ele, surge a necessidades de aumentar receitas. “E essas são,
sempre, apesar das limitações,
a alternativa mais vantajosa, a
que nos leva a crescer. Aproveito para destacar um grande
avanço, ao meu ver, por meio da
Lei Complementar 156: saímos
de uma situação de 13% da Receita Líquida Real para a tabela
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Auditor-Fiscal da Receita Estadual Marcelo
Ramos de Mello afirmou, durante a sua palestra no
painel “Mitos e verdades sobre
a renegociação da dívida do
Estado do Rio Grande do Sul”,
que o Plano de Recuperação
Fiscal proposto pelo presidente Michel Temer para ajudar
os estados endividados embute
soluções e problemas a quem
decidir aderir ao projeto. Mello,
que é mestre em Administração
e Gestão Pública pela Universidade de Alcalá, na Espanha,
formado em Direito e também
Engenheiro Eletricista, enumerou as dificuldades, agregando
informações sobre o que cada
uma traz como aspecto negativo.
Ele começa pelo saldo que a
renegociação da dívida criará.
“Seria um projeto destinado a
reduzir despesas, mas que acaba
por empurrar o ônus para frente,
criando um saldo na recomposição após três anos sem pagar
a dívida ou, se for o caso, após
seis anos, o que também é possível”, diz.

18º Encontro do Fisco

“Adesão à Lei de
Recuperação Fiscal traz
restrições perigosas ao
Estado”, alerta Mello
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Price, com IPCA + 4%. Ou seja,
se investirmos na Receita Estadual, com um órgão autônomo
e de maior especialização, que
dê resultado de ganho na Receita, não haverá aumento no
pagamento da dívida. E haveria
crescimento da receita com desenvolvimento.”
Mello admite que neste cenário é necessário avaliar todas
as alternativas, tarefa a que ele
se propôs no painel, ao aceitar fazer um contraponto à Lei
de Recuperação Fiscal. Neste
quadro, disse que a situação de
crise no Estado, com um déficit em torno de R$ 2,2 bi em
2017 e projetado de R$ 5,6 bi
em 2018, aliado à crise no País,
direciona para uma obrigatória
redução de despesas. “Mas isso
tem limite”, analisa.
Ele destacou também outros dispositivos na proposta da União.
Um deles é a possibilidade de se
aumentar a alíquota temporária
da Previdência. Durante a palestra, Mello agregou que o Rio
de Janeiro estava querendo utilizar essa possibilidade sugerida, fato que se tornou realidade
no dia 29 de maio, quando sua
Assembleia Legislativa aprovou projeto do governador Luiz
Fernando Pezão que aumentou
a contribuição previdenciária
para todos os servidores ativos
no Executivo, Legislativo e Judiciário. Com as novas regras,
os profissionais que se encaixam nos quesitos deixaram de
pagar o valor atual de 11% e
passaram a contribuir com 14%.
Mello considera que, no caso
de outra determinação do projeto da lei de repactuação fiscal, que é a renúncia a qualquer
questionamento judicial, a qual,

em sua opinião, o Rio Grande
do Sul não deveria aceitar. Se
aceitarmos isso, afirma, a consequência é que perderíamos outra
via de solução disponível, que
é negociar, via judicial, o valor do estoque. “Ao assinarmos
o acordo em função do regime
de recuperação fiscal, aderimos
a uma série de vedações. Teríamos que abrir mão de questionarmos, eventualmente, quesitos que nos interessam, que nos
beneficiam”, diz.
Um deles é relevante, aponta, e se refere à Administração
Tributária, que tem um papel primordial, destacado pela
Constituição Federal. “E nós estaríamos, nesse momento, junto
com os demais itens, inviabilizados”, pondera. São diversas
as vedações que, de alguma
forma, paralisariam a Secretaria
da Fazenda, a Receita Estadual
e, por consequência, o Estado.
“Se quisermos, eventualmente,
fazer um concurso público, por
exemplo, estaremos proibidos”,
analisa. Ele antevê que talvez,
nesse caso, o Estado teria que
recorrer ao caminho judicial.
“Enfim, teríamos dificuldades”,
declara, referindo-se às vedações previstas em lei.
O mesmo aconteceria com novas operações de crédito. São
poucas as autorizadas, todas
voltadas à redução de despesas, de uma forma ou de outra,
com exceção da modernização
da administração fazendária,
que possibilitaria algum investimento na nossa Receita Estadual.
Mello, durante a sua palestra,
disse que o Estado tem uma folha que hoje beira R$ 1,1 bilhão
e, bem ou mal, está conseguin-

do pagar, com pequeno atraso,
é verdade, mas está pagando.
Os repasses da saúde estão em
dia. Aos fornecedores, entre 30
e 40 dias, sai o pagamento, “o
que é perfeitamente aceitável”
para um setor público. Então,
na sua opinião, desde 2015 o
Estado está enfrentando bem o
problema da crise, usando alternativas.
Para ele, o Estado poderia, em
algum momento, fazer uma
negociação em relação à dívida com o governo federal, aumentando o ressarcimento, mas
que prioritariamente pagasse a
dívida. Deveríamos fazer um
encontro de contas, “ao menos
reduzindo o nosso ônus do pagamento mensal”, o que, segundo ele, seria bastante viável.
Ainda no âmbito federal, ele diz
apoiar a recriação da CPMF,
que poderia impactar positivamente no orçamento estadual.
“Isso poderia dar uns 2% do valor arrecadado para o RS. Mas,
infelizmente, o País tem dificuldade no pacto federativo, o
que pode dificultar os repasses
desse tributo para o Estado, a
não ser que a gente conseguisse
vincular a CPMF arrecadada ao
próprio Estado. Assim, teríamos
um valor maior, mas eventualmente teríamos a reclamação do
Norte e Nordeste”.
Ele agrega que o Estado poderia
utilizar ainda o Convênio ICMS
nº 42, também já aprovado, que
possibilita a redução de no mínimo 10% de benefícios fiscais.
“Isso nos daria em torno de R$
300 milhões ao ano. No âmbito
do Confaz, o RS está propondo uma alteração no Convênio
100/97 sobre os adubos e fertilizantes, passando a tributar em

tos iguais, um com selo de produto gaúcho e outro não, vindo
de fora do Estado. Nossa ideia
é unir isso com a Nota Fiscal
Gaúcha, criando um sistema em
que se teria pontos em dobro,
em triplo, estimulando esse programa que, ao meu ver, também
merece um relançamento e uma
maior publicidade, com ganho
direto de arrecadação.”
O Auditor-Fiscal revela também qual a previsão de Receita para o ano que vem: “Temos
em torno de R$ 1,6 bilhão de
acréscimo de ICMS e R$ 400
milhões de IPVA e ITCD, o que
daria R$ 2 bi, ou seja, R$ 1,2 bilhão líquido para ajudar a cobrir
o déficit do ano que vem”.
Por fim, Mello disse acreditar
que é hora de investir na Receita Estadual, na autonomia,
na especialização do órgão, nos
Auditores-Fiscais, porque, afirma ele, qualquer ganho de receita alivia o nosso caixa e não
implica aumento na parcela de
pagamento da dívida. “Eu vejo
que nós estamos precisando,
realmente, de autonomia e especialização. O Mário [Wunderlich] justificou várias vezes
que não consegue fazer isso ou
aquilo, que tem inclusive divergências com relação à tecno-

logia da informação e que, se
estivéssemos dentro da Receita
Estadual, com toda a tecnologia
da informação, haveria menos
dificuldades. Da mesma forma,
sobre concursos públicos. Se tivéssemos autonomia, a própria
reestruturação da Administração Tributária estaria solucionada”, declarou.

O que disse o palestrante
- Ajuda aos estados endividados
embute soluções e problemas a
quem decidir aderir ao projeto
de recuperação fiscal.
- Renegociação da dívida criará
saldo na recomposição após três
anos sem pagar o devido.
- Há necessidade de aumentar
as receitas próprias.
- Determinação da proposta da
lei de repactuação fiscal de renunciar a qualquer questionamento judicial pode ser um problema para o futuro do Estado.
- A realização de concursos, se o
RS aderir à Lei de Recuperação
Fiscal, estará vetada. O mesmo
aconteceria com operações futuras de crédito.
- Desde 2015, o Estado está enfrentando bem o problema da
crise, usando alternativas.
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4%, com um impacto de R$ 370
milhões anuais.”
Mello refere que, no âmbito
interno, elaborou, em conjunto
com o pessoal dos grupos setoriais, combustíveis e energia
elétrica, uma variação na antecipação feita no dia 25 no caso
dos combustíveis e 27 no caso
da energia elétrica, que daria R$
50 milhões no fluxo para combustíveis e R$ 40 milhões para
energia elétrica. Além disso,
como já foi utilizado em tempos
anteriores, especialmente quando a inflação era mais alta, se
poderia fazer “uma antecipação
no recolhimento do comércio,
de onde poderíamos obter uns
50% no mês, com alternativa de
apurar até o 15º dia, o que daria
uns R$ 350 milhões, ou seja, no
total, R$ 440 milhões que a gente pode puxar já neste ano para
ajudar na cobertura do déficit”.
Ele cita, ainda, alternativa que
diz estar desenvolvendo, que
é a proposta do “produto gaúcho”. Ele revela ter apresentado o projeto em julho de 2015.
A proposta visa a incentivar o
consumo de produtos gaúchos.
“Muita gente vai à prateleira
do supermercado e não sabe se
aquele produto é feito aqui. A
gente poderia ter até dois produ-
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O

secretário adjunto da
Fazenda do RS, Auditor-Fiscal da Receita
Estadual Luiz Antônio Bins, fez
uma ampla abordagem sobre
a situação do ICMS no País e,
em particular, no Rio Grande
do Sul. Ele centrou sua análise
no programa ICMS-P (ICMS
Personalizado), um projeto de
autoria de colegas da Subsecretaria da Receita Estadual do RS
que resolve a guerra fiscal e dá
conta dos desafios e obstáculos
de uma reforma tributária, e na
posição que o RS tem adotado nos debates nacionais sobre
o assunto. Também discorreu
acerca dos principais projetos
em discussão sobre o ICMS e
apresentou a sua visão em relação à proposta de reforma tributária do deputado federal Luiz
Carlos Jorge Hauly (PSDB),
que a está levando para discussão em todos os estados. Hauly
é o relator da proposta de reforma tributária na Câmara dos
Deputados.
Segundo Bins, a proposta de
Hauly é inovadora. Ele lembrou

Foto: Marco Quintana

36

Bins apresenta o longo e
interminável debate
sobre a reforma do
ICMS no País

Secretário adjunto da Fazenda do RS diz que acompanha há 30 anos as propostas no ICMS e afirma
que chegou a hora de realizar uma reforma tributária para valer.

que a Constituição de 1988 está
fazendo quase 30 anos, e duvidou que, durante todo esse período, o País tenha ficado um
único ano sem falar em reforma
tributária. Talvez seja um dos temas mais recorrentes das agendas dos agentes públicos. Que
a reforma é necessária, opinou
Bins, parece que ninguém mais
tem dúvidas. Trata-se, segundo
ele, de um imposto extremamente complexo, que estimula

a sonegação e a informalidade,
que concentra a arrecadação e
que é regressivo, ou seja, atinge proporcionalmente mais as
classes mais carentes. “Então,
há uma série de mazelas que
prejudicam em muito a neutralidade, a equidade tributária e
fiscal”, garante.
Na visão do secretário adjunto
da Fazenda do RS, é quase desnecessário falar que há uma série de conflitos entre as diversas

quanto reduziam as receitas dos
estados e municípios, aumentavam os encargos administrativos dos entes subnacionais.
Bins apresenta dados para comprovar o que está afirmando em
relação ao aumento de encargos. A distribuição da Receita
Líquida disponível no País hoje
é de quase 56% para a União,
25% para os estados e 19% para
os municípios. É bem verdade
que existe, desde a Constituição
de 1988, explica, um acréscimo
significativo da participação
dos municípios. A União vem
perdendo um pouco de espaço,
e os municípios aumentando a
sua participação. Os estados,
por outro lado, estão praticamente constantes desde 1991. O
aumento dos municípios se dá,
por exemplo, pelos dois pontos
de incremento no Fundo de Participação dos Municípios, o que
aconteceu nos últimos cinco ou
seis anos.
O secretário adjunto da Fazenda do RS, entretanto, demonstra o efeito do comportamento
do principal tributo do Estado,
o ICMS. É possível verificar,
comparativamente, que a arrecadação do ICMS em relação
ao PIB é constante, em torno de
7%, enquanto que a carga tributária total do País aumentou de
30% para 35%. Ou seja, houve
uma diminuição relativa da participação do ICMS como fonte
de receita dos entes políticos,
no caso o Estado, da ordem de
25% para 21% do total da carga tributária do País. “Por quê?
Qual a causa? Uma delas é, em
especial, a criação e o aumento considerável da participação
das contribuições que não são

partilhadas, receita hoje muito
importante da União, não dividida com estados e municípios.”
Ele apresenta o que considera
uma ideia da importância do
ICMS no contexto dos estados:
as receitas tributárias representam aproximadamente 80% das
receitas correntes do Estado.
“Enquanto que as transferências
da União, 13%, e 6% são de outras receitas correntes [dados de
2016]. Se formos verificar a origem das outras receitas correntes, teremos que R$ 1,2 bilhão,
aproximadamente, é decorrente
da sessão onerosa da folha e de
outras receitas extraordinárias
que foram obtidas no ano passado. Então, num período normal,
provavelmente as receitas tributárias teriam uma participação
ainda mais relevante, na ordem
de 82%, 83%, talvez chegando
quase a 85%. E o ICMS, nosso principal imposto, sozinho,
71%.” Assim como o ICMS
é importante para os estados,
também é de extrema importância para os municípios, pois há
a destinação de 25% para esses
entes. O ICMS representa, em
média, para os municípios brasileiros, algo entre 30% e 40%
do total de recursos arrecadados.
Bins revelou também a sua opinião sobre as principais propostas em andamento no Congresso. Ele considera o ICMS como
o tema mais relevante para que
se enfrentem questões relativas
às operações interestaduais, geradoras da guerra fiscal, “uma
das principais mazelas do Sistema Tributário Nacional”, com
efeitos negativos que chegam
ao ISS, que é de competência
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esferas de poder, entre integrantes dessas mesmas esferas, dos
estados, das diversas regiões,
de municípios entre si. Em sua
opinião, talvez o pior conflito
seja este: o Estado, que sempre
precisa e clama por mais arrecadação, e a sociedade, que, ao revés, pede e clama cada vez mais
por uma carga tributária menor.
Como conciliar esse jogo de interesses tão conflitantes?
É preciso lembrar, destaca Bins,
que nestes anos foi sendo feita
uma reforma fatiada. São mais
de 70 alterações constitucionais,
muitas delas até mesmo em decorrência ou através de alterações infraconstitucionais, como
a Lei Kandir, com uma série de
alterações nas contribuições, no
Imposto de Renda, no imposto
sobre serviço. “O que é importante salientar, independentemente do modelo de reforma, é
que tem que ter um custo institucional político limitado. Nós
não podemos continuar tratando a Federação como ela vem
sendo tratada ao longo dos últimos anos. Se a gente for fazer
uma avaliação retrospectiva das
nossas mudanças constitucionais, vamos chegar facilmente à
conclusão de que uma alteração
constitucional é concentradora
e a outra é desconcentradora. A
Constituição de 1988 teve um
condão de desconcentrar, de
fortalecer a Federação e os entes subnacionais. Mas, lamentavelmente, após 1988, se foi
indo em um caminho inverso de
concentração de receita e, por
outro lado, de desconcentração
de competências administrativas”, analisa.
Nas palavras do palestrante, en-
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municipal. A primeira proposta,
relembra, é o Projeto de Resolução 01/2013, que busca reduzir
gradativamente as alíquotas interestaduais de ICMS, fazendo
com que, após o prazo máximo
de oito anos, as alíquotas interestaduais chegassem a 4%, que
é a mesma alíquota aplicada
hoje, com relação a mercadorias importadas, quando há um
grande conteúdo de importação.
Essa proposta de resolução do
Senado, segundo o palestrante,
que reduz alíquotas, por si só já
teria um grande efeito na eliminação ou na redução significativa da guerra fiscal, por trazer
o imposto para o destino, deixando de ter o estado de origem
um retorno de ICMS como um
resultado da utilização de benefício fiscal de forma concorrencial para atração e localização
de investimentos. A aprovação
dessa resolução estaria condicionada a algumas situações
bem específicas, como a criação de fundos – um fundo de
compensação por perdas decorrentes da redução da alíquota
interestadual e um de desenvolvimento regional – e um convênio que regulasse e convalidasse a guerra fiscal até então feita
e dando um prazo final para a
sua utilização.
A proposta hoje (que já foi aprovada na Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado) se encontra na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, estando parada há quase um
ano nas mãos do relator. Outro
projeto, o PLS 106 de 2013, que
tem o condão de criar o Fundo
de Compensação de Perdas e o
Fundo de Desenvolvimento Re-

gional, também têm condições
de ajudar. Todos esses projetos,
explica Bins, fazem parte de um
projeto mais amplo, que tem o
objetivo de eliminar a guerra
fiscal ou reduzi-la sensivelmente, através da criação dos dois
fundos, o Fundo de Compensação de Perdas de Transferências
Obrigatórias, pelo prazo de 20
anos, e o Fundo de Desenvolvimento Regional.
“A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado encaminhou à CCJ, para análise de
constitucionalidade, e lá se en-

O ICMS representa,
em média, para os municípios brasileiros,
algo entre 30% e 40%
do total de recursos
arrecadados.

contra desde fevereiro. Vejam:
está aguardando, há três meses, a designação do relator”,
denuncia o palestrante. Outro
projeto citado por ele é o PLP
54 (ex-PLS 130), já aprovado
no Senado e que estabelece as
condições para a celebração de
convênio ICMS para remissão,
anistia e reinstituição de créditos tributários. Neste caso, é o
convênio, e não a lei complementar, que vai definir as regras
para convalidação dos benefícios fiscais. Não há pacificação,

e aqui existe uma disputa federativa muito acentuada entre estados das regiões Sul e Sudeste,
de um lado, e, evidentemente,
das regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste e mais o Espírito
Santo, de outro, em função de
interesses distintos dependendo
da região de localização de cada
um.
De acordo com o secretário adjunto da Fazenda estadual, o RS
tem defendido, de forma contundente, a necessidade de que
não seja feita uma simples convalidação de benefícios fiscais,
mas que traga no seu centro o
fim da guerra fiscal, com determinação de prazo final para concessão e validação dos próprios
benefícios hoje vigentes sem a
aprovação do Confaz. Essa é a
principal disputa entre os estados das regiões Sul, Sudeste e
das demais regiões do País. Um
acordo está quase garantido,
através de discussões no Consefaz, conselho composto pelos
secretários de Fazenda dos estados. Bins informa que o acordo fixaria um prazo de 15 anos
de convalidação dos benefícios
destinados aos setores industrial
e agropecuário, com uma redução de 5% ao ano nos primeiros dez anos e 10% ao ano nos
cinco anos subsequentes. Haveria também prazos menores
para outros setores, alguns deles com cinco anos, outros com
três anos, uns só com um ano,
mas todos com prazo mínmo de
um ano, com reduções gradativas. Essa proposta está quase
sendo objeto de consenso entre
os estados para fins de encaminhamento, como uma proposta
do Ministério da Fazenda, em

de patrimônio (eles passariam
basicamente para a competência dos municípios), o que vai
ao encontro da proposta da Febrafite, construída em 1999, que
procura especializar, fazer uma
reforma sustentada e fundamentada principalmente num sistema de especialização de bases
tributárias. Unifica, por fim, os
tributos da produção – IPI, PIS,
Cofins – com os impostos do
consumo – ICMS, ISS –, transformando-os em dois impostos
sobre consumo, o monofásico
seletivo e um determinado com

O seletivo e o IVA não se
comunicam, e portanto
eles geram cumulatividade cruzada, não tendo
como se considerar crédito de um imposto no
outro.

base no valor adicionado, que
seria o novo IVA.
“Aqui nós temos um ponto bastante positivo”, informa o secretário adjunto da Fazenda do RS,
no que diz respeito à criação de
um tributo sobre o consumo. A
tributação sobre consumo responde a mais de 50% da arrecadação total do País. Então, um
ponto bastante positivo é que se
tenha um tributo de base ampla.
“Quando a gente faz uma avaliação do nosso ICMS e compara com os IVAs existentes em

mais de cento e tantos países,
nós verificamos que nosso País
tem uma base restrita, havendo somente mercadorias e duas
espécies de serviços. Quando a
gente verifica que os serviços
hoje representam mais de 60%
do PIB, com uma tendência
crescente, que faz parte da própria modernidade, chega-se facilmente à conclusão de que nós
temos que construir um sistema
que tenha um imposto amplo
sobre o consumo, que tenha na
sua base a integralidade da circulação de bens e de serviços.
Isso potencializa e muito o resultado e a eficiência da arrecadação.”
Por outro lado, Bins avalia que
a questão do seletivo leva a que
esses tributos normalmente já
sejam cumulativos entre si. O
seletivo e o IVA não se comunicam, e portanto eles geram
cumulatividade cruzada, não
tendo como se considerar crédito de um imposto no outro.
Um grande problema do tributo seletivo seria que, por estar
previsto na competência federal
e representar o que “nós chamamos de ‘blueships’”, numa
alusão aos setores de energia
elétrica, combustíveis, lubrificantes, comunicações, bebidas
e veículos automotores, responsáveis por mais de 40% da arrecadação, haveria a supressão
de uma parcela significativa da
base atual do ICMS, que não
integraria o IVA, mas que talvez venha a ser compensado,
dependendo da calibragem das
alíquotas, pela integralidade dos
serviços na base do novo IVA.
Hauly prevê também outra simplificação tributária, reduzindo
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conjunto com os estados, para o
Congresso, para fins de aprovação na Câmara dos Deputados.
Outro convênio já celebrado
trata da convalidação de benefícios fiscais. Esse convênio
estabelece uma série de condições para que seja feita a convalidação. Entre os itens exigidos
está o de que é necessário fazer
uma redução das alíquotas interestaduais, levando o imposto
prioritariamente para o destino.
Surgiriam daí os fundos de desenvolvimento e de compensação de perdas, com uma mudança da tributação em relação ao
comércio eletrônico, já definido
pela Emenda Constitucional nº
87, e a mudança dos indexadores das dívidas dos estados, o
que também aconteceu através
das Leis Complementares 148
e 151.
Por fim, Bins refere que há ainda a proposta de resolução do
Senado nº 55/2015, que fixa
uma alíquota máxima para cobrança do ICMS incidente nas
operações internas com querosene de aviação, que já foi aprovada na Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado, estando pronta desde novembro para
ser objeto de deliberação no
Plenário daquela casa.
Sobre a proposta do deputado
Hauly, ele elogia a disposição
do relator em buscar que seu
projeto seja aceito por todos os
setores da sociedade brasileira. Em linhas gerais, entende
Bins, a proposta unifica tributos
de competência federal, Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido e Imposto de Renda,
em um único imposto sobre a
renda. Junta ainda os impostos
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os tributos de 15 para 11.
Sobre a partilha da arrecadação,
Bins afirma que se podem fazer
tanto críticas positivas quanto
negativas. Em termos positivos, considera que teremos a
segurança de que nenhum ente
político, independentemente de
sua esfera de poder, vai ter redução ou perda de receita com a
instituição do novo sistema. Por
outro lado, entretanto, essa própria garantia pode trazer uma
redução, um desinteresse das
Administrações Tributárias, em
especial dos entes subnacionais,
no investimento, na exploração
de suas bases tributárias, que já
teriam um nível de arrecadação suficiente. Também não são
considerados os distintos graus
de crescimento entre demandas
de serviços de cada ente público. Independentemente de sua
esfera, União, estados e municípios, alguns podem ter demandas maiores por serviços do que
outros, que podem ter demandas menores.
Bins falou ainda sobre a proposta de Hauly de criação do
Superfisco, órgão de caráter nacional de fiscalização, com um
IVA integrado pelos estados e o
Distrito Federal. Como funcionará e quais serão as garantias
dos Auditores-Fiscais ninguém
sabe. “Então acho que aí existe
um grande espaço para se discutir, se avançar, para que possa ser construído, se for o caso,
um modelo que seja eficiente e
que traga garantias, segurança,
para as Administrações Tributárias, para os entes políticos e
também para as respectivas categorias de servidores, que são
os Auditores-Fiscais”, defende.

Bins também opinou sobre
questões que poderiam melhorar o ICMS, ideias que corrigiriam uma série de distorções
no imposto. Neste ponto, ele
abordou projeto da Receita
Estadual, feito por colegas da
Divisão de Estudos Econômicos, que estudou uma série de
problemas do ICMS e a partir
disso procurou encontrar soluções. A grande vantagem da solução proposta é que prescinde
de alterações constitucionais e
em leis nacionais, podendo ser
implementada tanto pelo con-

A maior simplicidade
reduziria, ainda, a
sonegação e custos, e,
em consequência,
haveria ganhos de
arrecadação.

junto dos estados, com alterações normativas que dependem
somente deles, como isoladamente por algum estado, com
mudanças no seu ordenamento
jurídico-tributário. “Outros estados também estão avançando
e discutindo projetos dessa natureza, como São Paulo, através
do projeto ‘Viva’, e o estado do
Mato Grosso do Sul, que já lançou inclusive um modelo de tributação do ICMS, com alguns
avanços na linha dessa proposta

dos nossos colegas.”
O projeto é denominado de
ICMS-P (ICMS Personalizado)
e busca a instituição de um imposto moderno, eficiente e equitativo. Por que modernizar e
personalizar o ICMS? Porque o
ICMS, segundo Bins, é complexo, não estimula as exportações,
é baseado no sistema de créditos físicos, é regressivo, não
faz justiça fiscal. Sendo assim,
há uma série de problemas que
podem ser enfrentados através
de um modelo dessa natureza.
“E hoje isso é mais fácil: temos
a tecnologia da informação,
como a Nota Fiscal Eletrônica,
e uma série de outros controles,
que permitem que se avance e
que se institua um modelo de
tributação personalizada. Hoje
temos, inclusive, sistemas de
cadastros de famílias de baixa
renda, que nos permitem conhecer parte da população mais
carente, podendo transferir para
essa população benefícios através da devolução de tributos”,
esclarece Bins.
O modelo a ser seguido é o
IVA moderno. “O nosso ICMS
personalizado, modernizado,
exatamente para não depender
de reformas constitucionais ou
mudanças de legislação nacional, se concentraria na redução
de benefícios, de isenções, na
estipulação de uma única alíquota, com lei local, e na devolução dos créditos, na permissão do creditamento integral das
compras anteriores. Ou seja, na
efetividade do princípio da não
cumulatividade”, refere o Auditor-Fiscal.
Bins diz que a personalização
aconteceria na instituição de

de 1988, o país foi incorrendo
no caminho inverso, de concentração de receita e, por outro lado, de desconcentração de
competências administrativas.
- A reforma tributária talvez
seja um dos temas mais recorrentes das agendas dos agentes
públicos em todos os tempos.
- A proposta do deputado Hauly
de criação do Superfisco traz
mais dúvidas do que certezas.
Como funcionará? Ninguém
sabe. Quais são as garantias dos
Auditores-Fiscais? Ninguém
sabe.
- É preciso discutir e debater
profundamente a criação de um
Superfisco, que uniria todas as
carreiras da Administração Tributária.
- O pior conflito talvez seja
aquele que ocorre em relação
ao Estado e à população, que
O que disse o palestrante clamam por coisas diferentes. O
Estado quer mais arrecadação.
- A Constituição de 1988 propôs A população, ao contrário, quer
desconcentrar a arrecadação, uma carga tributária menor.
fortalecer a Federação e os en- Como conciliar esse jogo de intes subnacionais, mas, a partir teresses tão conflitantes?

tão, haveria uma tributação uniforme, em todas as situações,
com alíquota única, sem benefícios fiscais, com creditamento
integral, e as famílias de baixa
renda deixariam de suportar o
ônus tributário em função da
devolução do imposto.
Para o Auditor-Fiscal da Receita Estadual, que comanda a
Fazenda como secretário adjunto, as vantagens são muitas
e começariam por ganhos de arrecadação, maior simplicidade,
maior equidade e maior eficiência com o modelo tributário do
ICMS personalizado. “A maior
simplicidade reduziria, ainda, a
sonegação e custos, e, em consequência, haveria ganhos de
arrecadação. A maior eficiência
aumenta a competitividade e,
por consequência, também traz
ganhos de arrecadação”, encerra o palestrante.
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isenções focalizadas. A tributação ocorreria normalmente em
toda e qualquer operação ou
prestação de serviço. Independentemente das partes envolvidas em um negócio, a tributação
seria igual. Todavia, em função
de existência de cadastro de famílias de baixa renda, seria devolvido o imposto pago nas suas
compras. “Então isso permitiria
que houvesse uma tributação
praticamente uniforme no geral
e que as pessoas carentes tivessem a devolução do imposto na
sua conta corrente. Portanto, ao
fim, não suportariam o ônus da
tributação.”
“Como fazer?”, pergunta o palestrante. Ele diz que as famílias incluídas no cadastro único
realizam gastos gravados por
ICMS. Já as empresas e operadores econômicos emitem os
documentos fiscais eletrônicos
para as respectivas Administrações Tributárias, que calculariam e depositariam o valor do
imposto incidente na operação
na conta corrente da família. Os
bancos disponibilizariam esses
recursos para as famílias. En-
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om uma frase e uma
pequena história contada aos participantes da
mesa-redonda sobre a reforma
tributária em discussão no Congresso, o desembargador do
Tribunal de Justiça do RS Francisco José Moesch, também
graduado em Administração de
Empresas e Administração Pública pela UFRGS, especializado em direito tributário pela
mesma universidade e em direito do trabalho pela PUC-RS,
hoje professor titular da Faculdade de Direito da PUC-RS e da
Escola Superior da Magistratura, introduziu o tema que iria
abordar no encontro. Moesch
contou que o ministro gaúcho,
“aqui de Lavras”, José Neri da
Silveira, terminando o julgamento como presidente do Supremo Tribunal Federal sobre
extradição, foi interrompido por
um daqueles advogados sempre
presentes, que só trabalham no
Supremo, que afirmou: “como
é difícil esta questão de extradição”. Ato contínuo, o ministro Neri da Silveira respondeu:

Foto: Marco Quintana
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Moesch fala da
complexidade do ICMS
e da necessidade
de se discutir a sua
simplificação

Desembargador cita o ex-ministro do STF José Neri da Silveira: “Difícil, meu caro, é o ICMS”,
numa referência a outras questões complicadas no Direito.

“Difícil, meu caro, é o ICMS”.
“Vejam, eu lido com matéria tributária e me lembro muito bem
das guias de imposto de consumo, das guias de IVC, guias de
impostos de indústrias e profissões”, relembra Moesch, citando que, antes da reforma tributária de 1965, que dividiu as
competências tributárias entre
os entes da Federação, as coisas
eram de um jeito e, de lá para
cá, elas mudaram e se alteraram

ano a ano, mês a mês. “O que
eu noto? Com quase 22 anos no
Tribunal de Justiça, e 24 anos
de advocacia, de uma advocacia
de consultoria para entidades,
principalmente do comércio, é
que as mudanças não param.”
Por essa razão, o palestrante
disse que o 18º Encontro do
Fisco é, no seu entender, uma
demonstração de uma história
de amor do grupo de Auditores-Fiscais com a Administra-

Para o palestrante, são essas
questões que tornam a arrecadação um organismo vivo, exigindo profissionais qualificados,
que a Fazenda Estadual possui,
com todas as suas estruturas.
Agrega ele que essas estruturas
produzem profissionais jubilados, pessoas que estão colaborando decisivamente nas administrações municipais. “E aqui
está a secretária do município
de Esteio, Alice Grecchi. E o
trabalho maravilhoso que vem
sendo desenvolvido lá. Mas eu
noto que, em geral, os municípios têm uma deficiência muito
grande desta parte do acompanhamento jurídico, do crédito,
da arrecadação.” No seu entender, o Poder Público precisa
investir mesmo nessa área, em
treinamento e em preparação
do grupo funcional. “E este organismo vivo que os senhores
possuem, que é a Administração Tributária, a arrecadação,
tem produzido uma verdadeira revolução com a ajuda dos
Auditores-Fiscais, inclusive na
Famurs. Eu vejo isso. Alguns
secretários municipais, os de
Planejamento, passaram pelas
nossas escolas, e hoje conferem
uma inteligência luminosa para
as suas administrações. Então,
este treinamento, este investimento, nós também temos lá na
escola judicial”, comenta. De
acordo com ele, que foi o primeiro presidente da escola judicial do Tribunal, a previsão era
treinar, somente em 2017, 14
mil pessoas.
No entender do desembargador,
o País precisa, agora, dessa especialização, que desemboque
numa reforma tributária, para
aprimorar o sistema. “Toda a

legislação vem a reboque dos
acontecimentos”, ensina, citando como exemplo a legislação
do comércio eletrônico.
No encerramento, Moesch deixou um desafio aos presentes:
enfrentar as execuções fiscais
que abarrotam os fóruns e os
tribunais. Questões, segundo
ele, que poderiam ser resolvidas
na forma administrativa. “Termina o mandato da administração municipal e não entrou
um centavo daquela execução
fiscal, porque se discutiu, às vezes durante três ou quatro anos,
o mérito da cobrança. Nada da
existência daquele crédito, e
sim requisitos da certidão de
Dívida Ativa. Então, situações
assim ocorrem sempre e creio
que chegou a hora de enfrentá-las”, declarou.

O que disse o palestrante
- Com 22 anos no Tribunal de
Justiça e 24 anos de advocacia,
percebe que as mudanças na
área tributária não param.
- As discussões do grupo de
Auditores-Fiscais sobre a Administração Tributária ajudam
o Poder Judiciário a entender
as novas ideias e conceitos da
área.
- O sistema tributário brasileiro
– em especial do ICMS – é um
sistema caótico e confuso, complexo demais.
- A arrecadação de impostos é
um organismo vivo, exigindo
profissionais qualificados, que
a Fazenda Estadual possui, com
todas as suas estruturas.
- O Poder Público precisa investir muito na área tributária, em
treinamento e em preparação do
grupo funcional.
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ção Tributária, e não só com
ela, mas com o tema da reforma
trabalhista e previdenciária. “E
isso é relevante para nós, do Poder Judiciário, que usufruímos,
acima de tudo, do benefício de
conviver com esta discussão de
ideias novas, de ideias como as
que vivemos durante todos os
dias deste evento.”
É verdade, e ele assevera isso
como professor há mais de 36
anos, que todos os dias chegam
questões novas, fruto principalmente da imaginação criadora
e da sabedoria dos advogados.
O sistema tributário brasileiro –
e, em especial, o ICMS – é um
sistema caótico e confuso, complexo demais. Por isso, confessa o palestrante, ele não entendeu como o governo José Ivo
Sartori pôde esperar todo o ano
de 2015 a quase todo o de 2016
para nomear 91 Auditores-Fiscais para a Receita Estadual.
Moesch traz do seu dia a dia,
como desembargador, a experiência de examinar convênios
desde a década de 1990, na
parte automotiva, e em outras
questões em torno de liminares
na área de saúde, como próteses, medicamentos, internações,
casos em que havia um grande
arsenal de recursos. “Trago um
problema do creditamento, entre a diferença do preço sugerido na substituição tributária e o
preço efetivamente praticado.
Isso foi decidido agora em outubro do ano passado, com um
acórdão publicado agora, em
abril de 2017, um tema que foi
resolvido no início do século e
que agora voltou”, disse. “Mas,
seguramente, ainda muitos recursos surgirão, dificultando a
arrecadação.”
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Para o senador
Paulo Paim, a saída
da crise é política
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O

relator da CPI da Previdência, senador Paulo
Paim, afirmou na sua
palestra, durante o painel “Reformas da Previdência e do trabalho e a conjuntura nacional”,
que somente eleições diretas
para a reformulação completa
do Congresso e a escolha popular de um presidente da República poderiam encaminhar
o Brasil para a superação das
crises política e econômica.
O congressista gaúcho contou
ter apresentado uma proposta
de emenda à Constituição, em
conjunto com mais 32 senadores, para chamar imediatamente
eleições gerais no País. “Claro
que a PEC não andou”, lamentou Paim. Ele também falou
sobre as propostas de reformas
trabalhista, previdenciária e
outras políticas de Michel Temer (PMDB), as quais qualifica
como “uma ponte para o precipício”, em referência ao plano
do presidente para a gestão pós-impeachment de Dilma Rousseff, denominado “Uma ponte
para o futuro”.

Paim classifica a proposta “Uma ponte para o futuro”, adotada pelo PMDB para o país, como desastrosa. “É a ponte para o precipício”, resume.

“Acham [Temer e aliados] que
vai ter saída, com essas duas
reformas, para o País? A crise
só vai aumentar, só vai piorar.
Por isso, tomei a liberdade de
enviar essa proposta. Recentemente, se não me engano na
Inglaterra, com aquela crise
no Mercado Comum Europeu,
com aquela tensão que se criou,
eles convocaram o plebiscito
e estão adiantando as eleições

em três anos. E aqui no Brasil,
numa crise gravíssima como
esta – hoje com certeza absoluta ultrapassa 15 milhões de desempregados –, a gente fica no
‘remendo pra cá, remendo pra
lá’ e não aponta caminhos. Outro dia, quando fazia um discurso na tribuna, eu dizia o seguinte: eu sinto falta, e olhem bem
o leque partidário, eu sinto falta
de homens que foram estadistas

sucesso do plano de governo de
Michel Temer. “Quando eu vi a
chamada ‘ponte para o futuro’,
eu vi a ponte para o precipício.
Mas se me dissessem, naquela
oportunidade, o que eles estão
fazendo hoje, é pior que a ponte
para o precipício, é bem pior”,
analisou.
O parlamentar definiu como
irracional a reforma de Previdência apontada pelo governo
Temer como necessária para os
brasileiros. “Essa ideia de 49
anos de contribuição, com 65 de
idade, é o absurdo do absurdo.
É irracional. É coisa de um governo totalmente irresponsável.
Eu quero saber quem é que vai
conseguir responder e argumentar como eles apresentaram essa
proposta, mas até hoje não me
responderam. Eu vou para o debate por todos os estados e não
encontro um [representante do
governo] que venha defender o
tal do 49 por 65 anos de idade,
para homem e mulher”, provocou Paulo Paim.
Para ele, uma proposta nesses
moldes é indefensável. “Então,
essa é a realidade. Como é que
se apresenta uma proposta que
não se consegue defender? Mas
eu vou dizer agora por que não
defendem. Conforme os dados
do próprio Ministério da Previdência, a média de emprego
do brasileiro, devido ao desemprego, é de 9,1 meses para cada
12 meses. Fizemos um cálculo
junto com os técnicos do Ministério e chegamos a este triste
resultado: você pega o dia que
você assinou a carteira, aos 16
anos, e faz do tempo efetivo de
trabalho sobre os tais 49 anos.
Vai dar 64,6 anos. Então, soma

16 de idade com 64 de trabalho
e vai se aposentar com que idade? 80 anos. Se começou com
20 anos, soma com 64,6 e vai
se aposentar com 84 anos de
idade. Ninguém consegue trabalhar e contribuir 49 anos sem
nenhuma interrupção. Vi por
mim mesmo. Comecei com 12
anos, pelo Senai, já com carteira
assinada, mas depois fiquei um
tempo desempregado. Eu ia me
aposentar com 78 anos. Com a
proporção do tempo que eu trabalhei e fiquei desempregado,
iria dar 78”, exemplificou.

Delegado
O deputado mencionou diferentes atividades profissionais para
sustentar o exemplo. “Calculem
alguém, vamos exagerar aqui,
agora, alguém que se preparou e
estudou, fez concurso. Chegou
aos 30 anos e passou, digamos,
para delegado de polícia. Aí,
não tem mais a especial [aposentadoria], só vou fazer esse
cálculo direto. Como tem estabilidade, entrou com 30, com
mais 49, dá quanto? Quase 80
anos. Imaginem um cidadão delegado, com 80 anos, correndo
atrás de um marginal. Dá para
entender? Não dá. Essa é a reforma deles”, criticou.

Metalúrgico
“Calculem um metalúrgico
como eu. Trabalhei em fundição, em forjaria, eu moldava
as peças na terra. Imaginem se
não tem mais a especial, que é
25 anos, para esse profissional.
Vou estar com 84 anos e trabalhando nessa profissão manual
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em outros tempos, sinto falta de
Ulysses Guimarães, Mário Covas, Leonel Brizola e João Goulart, homens que nas crises cresciam, se apresentavam e davam
um norte”, referiu o senador.
Para Paim, a renovação do Congresso é inadiável. “Nós temos
hoje, no mínimo, um terço da
Câmara dos Deputados denunciada. No Senado, pode não
chegar a 50%, mas ultrapassa
um terço também. Nós estamos
em um país onde temos 12 governadores denunciados, centenas de vereadores e prefeitos
denunciados. Temos também
os ex-presidentes, quase todos
também denunciados. Estamos
em um país onde nove ministros do atual governo estão denunciados. Estamos em um país
onde o presidente da República
também vai ter que responder a
inúmeros processos, que estão
hoje estampados em todos os
jornais”, justificou.
O senador disse acreditar que o
Brasil passa por uma “inércia
enorme”. “A miséria aumentando, e o que é que a gente faz?
Quando eu digo a gente, é o
Congresso. O problema é que
o Congresso, com a desculpa
da expressão, está apodrecido
e fraco. Eu lembro uma frase,
se não me engano foi do Gandhi [Mahatma, líder político
da Índia], que diz: os governos
fracos só crescem batendo nos
humildes e nos pobres. É nessa realidade que a gente está
vivendo, com falta de direção
política. E a saída é política. Se
não tivermos uma saída política, não se ajusta a economia”,
comentou.
Paim revelou que não confia no
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que exige força. Terei morrido
muito antes. Hoje, quando eu
vou no médico fazer check-up,
a primeira pergunta que ele
faz depois dos exames todos é:
Paim, tu fumaste a vida toda?
E eu digo: não, nunca botei um
cigarro na boca. Engraçado, parece no exame que tu sempre
fumaste. Ou seja, era o gás da
fundição onde eu trabalhava, da
forjaria e da fundição. Claro,
como eu estou no Parlamento
há tantos anos, consigo segurar.
Agora, e se eu estivesse lá naquela fundição?”

sou aqui de Caxias do Sul. E,
graças a Deus, eu digo que a
minha infância foi muito boa.
A dos meus colegas, dos meus
pais, não foi. Eu via o que era o
trabalho deles, de quem levanta às seis horas da manhã e vai
para a roça tirar o leite, limpar
o chiqueiro, dar comida para os
animais, que, quando o sol desaparece, precisam ser recolhidos. O que é trabalhar 65 anos
em uma colônia? Porque, agora,
daqui para frente, vai ser contribuição individual, e não mais da
família”, concluiu os exemplos.

Minerador
“Vamos pegar um mineiro que
trabalha no subsolo de uma
mina. Eu conheço mina também. Já entrei diversas vezes.
A média de vida dele é 40 anos.
Como é que ele vai contribuir
49 anos se tirarem o direito especial desse trabalhador?”

Nós estamos em um país
onde temos 12 governadores denunciados, centenas
de vereadores e prefeitos
denunciados.

Professor
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“Pensem numa professora universitária com 70, 80, 90 anos
na sala de aula. E depois eles
dizem: ‘Não, mas quem é dos
estados, a Previdência não vai
pegar’. Depois dizem: ‘Não,
se em seis meses vocês fizerem
[a reforma] vai pegar a mesma
da nacional. Então, pega todo
mundo. Então, a esculhambação é enorme.”
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Agricultor
“Imaginem um trabalhador rural, numa situação semelhante
a esta, eu conheço bem o campo, eu conheço bem porque eu

Na visão do senador, o que está
proposto é uma privatização
da Previdência. “Essa é a análise que eu faço, e poderia dar
inúmeros exemplos. O que está
por trás dessa proposta de reforma? Está a privatização da
Previdência. Para entregar para
o sistema financeiro a Previdência. Porque a partir do momento
que eles desconstituem toda a
estrutura da nossa Previdência
pública, que poderia ser exemplo para o mundo, quem entra?
Entram os bancos, entram os
fundos de pensão privados, que
são investimento de risco e vocês sabem. Não vou ensinar vo-

cês o que é um investimento de
risco, como foi no Chile, na Argentina, inclusive nos Estados
Unidos. Quando um fundo vai
à falência, o que acontece? O
banco fecha a carteira e adeus,
acabou todo o investimento que
você fez. É isso o que nós queremos para o nosso povo? Claro
que não”, indicou.
Paulo Paim suscitou como a
possibilidade de concretização da proposta de reforma da
Previdência afetaria o mundo
do trabalho. “E se essa tese de
tudo o que eu falei aqui, digamos, se concretizasse, o que o
operário iria pensar? Por que
eu vou pagar essa Previdência
se eu nunca vou me aposentar?
Quem é que assina uma carteira de uma pessoa inexperiente,
com 16 anos? Muito poucos.
Depois que você ultrapassa
uma certa faixa etária, aqui no
Brasil, digamos que seja 50 ou
60 anos, muito poucos. Quem
contrata, na linha de produção,
uma pessoa com 60 ou 65 anos?
Ninguém. Entre uma pessoa de
65 anos e uma pessoa de 50,
40, 35 ou até de 25 anos, com
todo o pique físico e intelectual,
você vai contratar quem? Faz
parte do jogo do capital. Você
vai apostar no potencial que, no
teu entendimento, vai dar mais
produção, claro. Então, com dezesseis anos, não te contratam,
porque é inexperiente. E, com
mais de cinquenta, também não,
porque acham que você não vai
dar a produção do mais novo”,
analisou.
Segundo o senador, uma eventual modificação do sistema
previdenciário, nos termos propostos pelo governo Temer, irá

Reforma trabalhista
terceirização

e

Conforme Paulo Paim, há diversos pontos de controvérsia,
pouco divulgados e danosos
às garantias trabalhistas hoje
existentes, nas propostas de
reforma das leis trabalhistas e
na terceirização irrestrita. “Se
você pegar as empresas terceirizadoras – quem conhece esse

mundo como eu conheço, porque eu estudei muito o assunto,
sabe disso –, elas pagam, em
média, 30% a menos para o trabalhador. A cada cinco mortes
no trabalho, quatro ocorrem em
serviço terceirizado. A cada dez
acidentes de trabalho graves,
oito ocorrem no trabalho terceirizado”, alertou.
O senador também enumerou
as desvantagens do trabalho
intermitente, proposto por Michel Temer. “Numa semana, o
empregador te dá 20 horas. Na
outra semana, ele pode te dar 15

A cada cinco mortes no
trabalho, quatro ocorrem
em serviço terceirizado.

horas. Se tu vais ganhar o salário por hora, como é que fica o
décimo terceiro? Como é que ficam as férias? Como é que fica
o Fundo de Garantia? Como é
que fica a Previdência? Como
é que fica a licença-paternidade
ou maternidade?”, questionou.
Outro ponto, mostrou Paim, diz
respeito ao intervalo na jornada
de trabalho. “Tem outra propostinha ali que diz o seguinte: o horário do almoço passa
a ser de 30 minutos. Aí, eu me
boto lá na fábrica onde eu trabalhava e, por isso, tenho essa
minha indignação que eu acabo
expressando. Como é que em
30 minutos eu saio da linha de
produção, lavo as mãos e o rosto, vou ao banheiro – que é ali a

oportunidade que eu tenho para
ir –, daí eu almoço e volto correndo para a linha de produção?
E tem um projeto no Congresso
que diz que o ideal é 15 minutos. E desculpe eu dizer o nome,
mas vou dizer. Adivinhem de
quem é o projeto que diz isso,
que está no Senado? É do ministro Blairo Maggi. O trabalho
intermitente, que já estava lá,
adivinha de quem é? É do relator da reforma trabalhista, senador Ricardo Ferraço”, apontou.

Negociado sobre o legislado
O senador prosseguiu sua análise sobre a proposta de reforma
trabalhista, destacando um dos
principais aspectos que podem
ser modificados nas relações
de trabalho: a prevalência dos
acordos sobre o que determina
a legislação. “Agora eu vou dar
um passo além, falando da tal
livre negociação entre empregado e empregador. Mas que livre
negociação é essa? Me mostrem
um operário no Brasil que conseguiu, na livre negociação, optar pelo Fundo de Garantia ou
pela estabilidade no emprego
depois de dez anos. Apenas um!
Não tem nenhum! Ou tu assinas
aquele documento ou ninguém
te contrata. Então, a livre negociação neste País, com os trabalhadores tão frágeis e quem tem
o poder de demitir tão forte,
não existe. São 200 mudanças
na CLT, mais de 100 artigos, e
na maioria fica aberta a possibilidade do acordo individual.
Acordo individual entre mim e
você, só que você é o patrão e
eu sou seu empregado! E você
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transferir o capital da Previdência pública para os bancos
privados. “Como é que eu vou
construir 49 anos de contribuição ou até 40, se for o caso?
É nesse universo que o operário vai se questionando: ‘Bom,
para onde eu vou, então?’ Vale
para o trabalhador da área pública e privada. Ele vai fazer o
que, uma poupança com o seu
dinheiro, se conseguir guardar?
Ganha quem de novo? O banco.
E todo mundo sabe o quanto
eles pagam na poupança e quanto a gente paga no empréstimo.
No cheque expresso ou no cartão é 600% ao ano, enquanto a
poupança não nos dá 1% por
mês. É assim. Desmoralizam a
Previdência, acabam com os recursos dela. Quem quiser optar
pela Previdência privada, tudo
bem, que vá para o sistema financeiro”, comparou.
O conferencista disse considerar também que há um “jogo”
arquitetado para transformar as
relações entre capital e trabalho.
Ele afirmou que essa arquitetura
associa as propostas de reforma
da Previdência e de leis do trabalho. “As coisas são vinculadas, uma coisa está ligada a outra”, garantiu.
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vai dizer: Paim, vamos acordar
aqui, tu abres mão disso, isso
ou aquilo ou, senão, tem 15 milhões do lado de fora”, advertiu.
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Justiça do Trabalho
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Paim destacou outro ponto,
que trata dos valores devidos
pelo empregador ao empregado. “Um artigo diz que, mesmo
que o empregador esteja devendo R$ 200 mil ou R$ 300 mil,
o trabalhador só poderá ganhar
até cinco vezes o teto da Previdência. Tem outro artigo que
diz o seguinte: se o trabalhador
perder a ação, deve pagar 10%
da ação, porque houve má-fé. É
essa desumanização da política
que me assusta. É como tratar o
ser humano somente como um
número. Tem outro projeto que
surgiu esta semana no mundo
do trabalho que diz o seguinte:
o trabalhador rural assalariado,
desde que deem para ele lugar
para morar e um prato de comida, incorpora o salário e não
precisa pagar remuneração. Já
pensaram nisso? Isso é a senzala! É a volta ao tempo da escravidão”, denunciou.
O senador declarou que é por
causa de todas essas coisas
que está tão indignado. Afirmou que está no Parlamento e
ganha mais de R$ 30 mil por
mês, mas agregou saber que os
seus colegas de infância estão
dentro das fábricas, ganhando
dois, três, quatro ou cinco salários mínimos e sonhando em
se aposentar, pelo menos, com
algo semelhante a isso. “Não
vi nada naquela reforma que
ataque a cúpula do Legislativo.
Ocorreu um fato anteontem, um
fato bem real, em que um deputado federal, relator da medida
provisória, devia para a Previdência R$ 67 milhões. Qual é

o parecer do deputado? Anistia
para os devedores com aquele
enquadramento. Não estou nem
dizendo o nome do deputado.
São R$ 67 milhões. Isso acontece no Parlamento brasileiro”,
concluiu.

CPI da Previdência
Em sua intervenção final, o senador abordou a investigação
que tem liderado no Congresso.
“Por fim, pessoal, vou falar da
CPI da Previdência. Eu sou teimoso com todos os governos.
Estou bem à vontade, pois não
teve um governo que eu não
incomodei. A postura que eu
tenho hoje é a mesma que tive
com a Dilma, com Lula. Tenho
a mesma prática e a mesma visão. Quando eu comecei a brigar pela CPI, eles diziam o seguinte, inclusive jornais aqui do
Estado: o Paim está sonhando
com essa CPI, mas onde é que
ele vai arrumar 27 senadores?
Teimoso como eu sou, cheguei
a 62 senadores. Daí disseram o
seguinte: o Paim não vai conseguir instaurar essa CPI. Só que
eu ia para a tribuna todos os dias.
Passou uma semana, os partidos
começaram a assinar, e a CPI
foi instalada e está funcionando. Queremos revelar quem são
os grandes devedores. Já estou
com uma parte lá. Vai chegar
mais. Primeiro: tem um monte
de deputados e senadores devedores de milhões para a Previdência. São donos de empresas
que não pagam a Previdência.
Segundo: Bradesco, Itaú, Banco
do Brasil, Caixa Econômica Federal, esses grandes frigoríficos
e grandes montadoras, inclusive
meios de comunicação que não
pagam a Previdência. E vai sair,
nós não vamos guardar nome de
ninguém. Transparência absoluta”, prometeu.

O que disse o palestrante
- “Sinto falta de homens que
foram estadistas em outros tempos. Sinto falta de Ulysses Guimarães, Mário Covas, Leonel
Brizola e João Goulart, homens
que nas crises cresciam, se apresentavam e davam um norte ao
País.”
- “Quando eu comecei a brigar
pela CPI [da Previdência], diziam que eu estava sonhando.
Mas eu sou teimoso. Passaram-se as semanas, eu todo o dia na
tribuna e, agora, ela está funcionando. Queremos revelar quem
são os grandes devedores.”
- Sobre a reforma da Previdência: “conforme dados do Ministério da Previdência, a média
de emprego do brasileiro, devido ao desemprego, é de 9,1
meses para cada 12 meses. Se
você assinou a carteira aos 16
anos e faz do tempo efetivo de
trabalho sobre os tais 49 anos,
vai dar 64,6 anos. Então, soma
16 de idade com 64 de trabalho
e vai se aposentar com que idade? 80 anos. Se começou com
20 anos, soma com 64,6 e vai
se aposentar com 84 anos de
idade. Ninguém consegue trabalhar e contribuir 49 anos sem
nenhuma interrupção.”
- Sobre jornada de trabalho:
“com a reforma, o horário do almoço passa a ser de 30 minutos.
Como é que, em 30 minutos,
eu saio da linha de produção,
lavo as mãos e o rosto, vou ao
banheiro – que é ali a oportunidade que eu tenho para ir –, daí
eu almoço e volto correndo para
a linha de produção? E tem um
projeto no Congresso que diz
que o ideal é 15 minutos. Adivinhem de quem é o projeto que
diz isso? É do ministro Blairo
Maggi” [ministro da Agricultura].
- Sobre trabalho intermitente:
“de quem é a reforma? É do relator da reforma trabalhista, senador Ricardo Ferraço”.
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conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do RS (TCE-RS)
Pedro Henrique Poli de Figueiredo, palestrante do painel “As
carreiras de Estado e a inexistência de uma previdência especial para esses profissionais”,
analisou como o País está tratando a reforma da Previdência
e disse que, na sua opinião, há
abordagens totalmente inadequadas, expondo servidores e
familiares a situações contratuais não previstas no momento
em que o funcionário público
ingressou para atuar no Estado.
Doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Poli diz considerar que
a reforma da Previdência é necessária. Aponta, no entanto,
que, mesmo considerada fundamental pelo governo federal,
ela deve inevitavelmente levar
em consideração uma distinção entre regimes jurídicos dos
empregados em geral, regidos
pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), e os servidores

Foto: Marco Quintana
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“Discutir Previdência é
debater projetos de vida.
Não pode ser feito sem
cuidados”, diz
conselheiro do TCE-RS

Para Pedro Henrique Poli de Figueiredo, os regimes jurídicos próprios são um dos pilares do Estado
Democrático de Direito.

públicos civis.
Poli diz que discutir Previdência, suas regras, regimes e
valores, é muito mais do que
estabelecer parâmetros remuneratórios. No seu entender,
debater Previdência diz respeito
a projetos de vida, a debater e
visualizar como lidaremos com
um dos pilares do regime jurídico próprio de Direito Público.
“Um dos pilares do regime dos
servidores, que inclui obvia-

mente a Previdência própria”,
diz ele.
Para o palestrante, o regime diferenciado dos servidores públicos civis não está aí por acaso,
não é uma prerrogativa pessoal
de agentes públicos que desejam ter vantagens. Ao contrário,
é um regime de responsabilidade, de exigências, para quem
vai exercer poder de polícia,
quem vai limitar direitos de terceiros, é um modelo diferencia-

ma proposta fixa que o servidor
público civil tenha como benefício previdenciário o Regime
Geral de Previdência. A partir
de agora, seria a mesma “vantagem” do Regime Geral. “Bom,
isso é para economizar, talvez.
Mas será necessário?”, pergunta Poli. No entanto, acrescenta
ele, é preciso questionar quanto
cada um dos servidores públicos
civis contribuiu durante toda a
sua vida para a formação de um
regime de Previdência. “Ora, se
vai mudar, restringir, a contribuição previdenciária também
deve ser alterada”, afirma. Ele
considera que isso tem de estar dentro dos cálculos, que se
estabeleçam novas idades, então. “Ok, nós vamos envelhecer
mais tarde, devemos trabalhar
mais. Agora, o sujeito que está
prestes a se aposentar vai ter
uma mudança faltando dois meses para se aposentar? Vai ter de
trabalhar mais dez anos, como
pode ocorrer em muitos casos.
Isso não é possível”, dispara o
palestrante.
Para ele, uma regra de transição
é necessária. “Ok, essa regra
está bem, mas ela foi tirada no
substitutivo aprovado. A regra
estabelece que, se quiser paridade e integralidade, terá que
trabalhar até os 65 anos se homem e 62 se mulher. Essa regra
foi incluída num substitutivo
e não houve qualquer amadurecimento com relação a isso.
Aliás, com que tempo foi feita
essa proposta de reforma? Com
que amadurecimento? Por que
pesou sobre os servidores públicos civis o ônus de carregar
o sistema de Previdência nacio-

nal?”
O professor diz que não foi esse
o seu caso. “Veja: eu entrei no
serviço público há 36 anos, 36
anos de contribuição. Quando
eu entrei, a expectativa que eu
tinha era a seguinte: trabalho
35 anos e posso me aposentar.
Já estou há 36 anos e ainda não
posso. Faltam dois anos e pouco. E o pior é o seguinte: eu
acho que vai passar, se não for
agora, daqui a um ou dois anos,
vai passar uma reforma e eu vou
ter que trabalhar até os 65 anos.
E eu tenho essa teoria porque
toda vez que houve alteração eu
fui atingido. É impressionante.
Quando eu completei 25 anos
de serviço público, houve ato
do meu adicional de 25% e mais
um quinquênio, eu não recebi
isso porque no mesmo dia saiu a
regra do subsídio, eu não ganhei
um centavo. Então, eu estou dizendo o seguinte, como eu estou
para me aposentar daqui a dois
anos, vai ser mais ou menos em
dois anos, vai sair a regra dizendo ‘não, Pedro Henrique, vai até
os 65 anos’. Quando tiver chegando nos 65 anos, aí será até
os 80 anos. Eu não vou, não vou
me aposentar mais”, desabafa o
palestrante.
Poli admite que, sim, o servidor
público pode ter um período
maior de contribuição, mas não
de uma hora para outra. Para
ele, há uma reflexão a ser feita,
a de que não é à toa que existem
prerrogativas para os servidores público civis. “A estabilidade não é uma garantia de cada
um de vocês, é uma garantia do
Fisco. Vocês imaginem um Auditor-Fiscal da Receita Estadual
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do. Segundo ele, um dos pilares
desse sistema é a existência
de um modelo diferenciado de
Previdência, um regime próprio
para esses agentes, que passam
a ter uma série de restrições, a
partir do momento em que tomam posse, que os demais trabalhadores não possuem. Passam a ter, como analisa Poli,
um projeto de vida, relacionado
à prestação do serviço público.
“Quero aqui dizer que a reforma, da forma como está hoje,
começa a destruir um dos pilares próprios do regime de Direito Público. A pessoa que escolhe
uma carreira jurídica está escolhendo um tipo de vida, um tipo
de dedicação, um tipo de restrição. Ora, se é para haver uma
transformação, que é necessária
no regime de Previdência, porque nós estamos envelhecendo
mais tarde, ela deve ser a correta, a que mantém a dignidade
da pessoa e, ao mesmo tempo,
garante o sistema”, afirma o
conselheiro do TCE-RS.
Poli lembrou que, durante o
evento, o secretário Giovani
Feltes (da Fazenda estadual) referiu que, quando era moço, uma
pessoa, quando chegava aos 55
anos, era vista como velha, e
que ele estaria a poucos meses
dessa marca. “Bem, aí tem que
realmente mudar. Agora, mudar
sem fazer uma distinção? Sem
fazer um escalonamento, sem
levar em consideração algumas
características próprias do regime dos servidores públicos?
Isso não é possível”, critica.
O palestrante colocou em perspectiva o que considera necessário ser feito. Primeiro: a refor-
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que não tem estabilidade, que
possa perder o seu cargo porque
em um determinado momento
algum administrador maluco
resolve alterar as regras do jogo
no meio do caminho e vocês
queiram manter aquilo que é a
espinha dorsal do Fisco e não
se dobrar a um comando manifestamente ilegal ou arbitrário.
A estabilidade está aí por conta
disso.”
Por fim ele faz um alerta: “Nós
já perdemos o sistema de Previdência, a estabilidade diferenciada. O próximo passo é
tirarem a estabilidade”, adverte.
“Quem sabe vamos fazer uma
terceirização? Por que fiscais

servidores efetivos? Vamos terceirizar essa atividade! Provavelmente vocês vão trabalhar
para alguma outra empresa e
não vão ter o mesmo nível de
teto salarial. Evidentemente,
essa atividade tem que ser mantida dentro do regime de Direito
Público”. Para ele, é necessário
que se preservem não só as atividades, mas os valores que estão por trás de tudo aquilo que
sustenta uma carreira. “Hoje, se
um filho meu disser ‘pai, quero fazer um concurso público’,
eu diria ‘tu tens certeza, meu filho?’ Eu não vou estimular. Antigamente a gente era estimulado a lutar por um cargo público.

Esse cargo público tinha o respeito, a dignidade, um regime
diferenciado, e a gente dedicava
as nossas vidas em função disso. Que diferença hoje faz isso?
Bom, eu vou dizer para o meu
filho ‘olha, meu filho, tu não
vais te aposentar, são as mesmas regras da Previdência’, e
mais: ‘se tu entrares em um trabalho assalariado, terás FGTS
se perder o cargo’”, compara o
palestrante, mostrando o quanto
o serviço público será atingido pela postura do governo de
revisão de valores, que deverá
trazer enormes prejuízos à sociedade.
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O

Para Maffini, alguns valores não são negociáveis, e um deles é a segurança jurídica.

diferentes. “Nos livros de direito administrativo brasileiros, a
gente encontra o primeiro e o
último deles [conceitos], mas
eu também vou destacar que,
para fins de reforma da Previdência, o segundo aspecto é,
talvez, o mais relevante”, relatou Maffini. O primeiro aspecto
é aquela ideia, cuja expressão
em alemão, “traduzida grosseiramente”, o palestrante afirmou que poderia nomear como

“calculabilidade”, ou seja, ao
entrar na relação jurídica o cidadão precisa poder calcular as
consequências que dela emergirão. Os exemplos mais clássicos de “calculabilidade” – que
tem essa ideia de se conseguir
prever as coisas – é a tipicidade tributária, ou seja, o cidadão
não pode ser surpreendido, a legalidade tributária não pode ser
surpreendida com uma exação
expost factu e, na legalidade pe-
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professor e advogado
Rafael Da Cás Maffini usou três conceitos,
aprendidos por ele na época da
faculdade e advindos de uma
autora francesa, Syvia Calmes,
para debater com o grupo de
Auditores-Fiscais da Receita
Estadual a reforma da Previdência, a segurança jurídica e a
proteção da confiança legítima,
tema do painel do qual fez parte. Doutor em direito pela UFRGS, professor adjunto de direito
administrativo e notarial do Departamento de Direito Público e
Filosofia do Direito da mesma
universidade, e professor de direito administrativo no curso de
Especialização em Direito do
Estado, além de juiz substituto
do Tribunal Regional Eleitoral
do Rio Grande do Sul (TRE),
Maffini citou a jurista francesa,
que elaborou, com uma “precisão solar”, na sua percepção,
três visões do que é e o porquê
da necessidade de segurança jurídica nas relações sociais.
Segurança jurídica, para a autora francesa, designa três coisas
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“Cumprir expectativa de
direito é questão de justiça
e garante a ordem legal”,
afirma professor Maffini
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nal, não posso ser condenado a
um crime que quando eu cometi a conduta não era capitulada
como tal. Ou seja, é a ideia de
previsibilidade. Essa noção de
previsibilidade, uma ideia de
segurança jurídica, é o primeiro exemplo. Quem entrar no
regime de Previdência tem de
ter condições de prever. Maffini
afirmou que é sobre isso que o
professor Pedro Henrique Poli
fala quando refere que não tem
sido possível prever a data de
sua aposentadoria.
Em tom de brincadeira, mas
abordando o que ele considera
ser uma fotografia do que acontece no País, Maffini diz que,
até o grupo de Auditores-Fiscais se aposentar, “serão necessários 120 anos de idade e 110
de contribuição, vai ser algo
parecido com isso”, divertiu-se.
Ele relatou que, durante o almoço, fez essa brincadeira com um
amigo, acrescentando que, em
Brasília, sempre tem alguém
olhando para ele, porque toda
vez que está na iminência de
se aposentar vem uma reforma.
“E eu costumo dizer em aula,
quando eu trato de Previdência, que nem adianta aprofundar
as regras atuais vigentes ou as
futuras, outras virão inevitavelmente.”
O segundo aspecto de segurança jurídica que a professora e
jurista francesa cita – e é pouco comum no direito brasileiro
– é a ideia de conhecer, de saber o que está acontecendo. O
cidadão, a população não tem
segurança jurídica se não tem
condições de saber o que está
acontecendo. Segundo o palestrante, esse “saber o que está
acontecendo” tem um aspecto

formal de transparência administrativa no sentido de publicidade, mas também há um material de motivação clara, coerente
e precisa. “Que há um déficit
[na Previdência], intuímos que
há. Que é necessária uma reforma da Previdência, independentemente da expectativa de vida
que vem se ampliando, intuitivamente entendemos que há.
Claro que regras de Previdência
que eram vigentes quando as
pessoas viviam até os 60 anos
devem ser adaptadas para os
casos em que as pessoas vivem

Quem entrar no
regime de Previdência
tem de ter condições
de prever.

até 80 anos. Agora, nenhum de
nós tem elementos suficientes,
talvez nem o presidente da República tenha, para saber se esta
é a reforma necessária, porque
nós estamos entrando neste processo sem saber. As informações são as mais disparatadas
possíveis, dependendo do lado
ideológico em que se esteja. E
uma reforma desta magnitude
não pode ser levada a efeito sem
que se conheçam os aspectos financeiros que a justifiquem”,

argumenta.
Entretanto, para o professor e
advogado Rafael Da Cás Maffini, o conceito mais relevante no
que se refere ao tema Previdência é a ideia clássica de segurança jurídica, como a ideia de estabilidade, de se manter o que foi
acordado. Atrelada a essa noção
de estabilidade há a ideia de se
manterem as relações estáveis,
diz Maffini, fazendo surgir um
terceiro desdobramento daquele
itinerário a que se propôs apresentar, que é a noção de proteção da confiança, um princípio
sobre o qual ele revela ter se debruçado durante cinco anos no
doutorado que fez na UFRGS.
Para Maffini, quando se fala de
proteção da confiança, se está
dialogando sobre um aspecto
subjetivo da segurança jurídica.
A segurança jurídica tem um aspecto objetivo e tem um aspecto
subjetivo. O professor Umberto
Ávila, cita o palestrante, diz que
proteção da confiança é a feição
subjetivada da segurança jurídica. “Quando falo em feição
subjetivada, isso tem uma série
de consequências, uma série de
decorrências”, afirma. “Primeiro: há uma tendência de se tratar
os institutos do Direito Público
colocando o cidadão como um
aspecto secundário, quando na
verdade, e, falando em cidadão, se inclui o agente público,
o servidor público também, a
Constituição Federal reclama
que se coloque o cidadão como
elemento central do Estado. E
eu costumo dizer, como alguns
outros colegas professores também, que nós temos que fazer
a interpretação topográfica da
Constituição.”
Após perguntar à plateia se al-

cionamento, só aplica a nova
jurisprudência aos processos
distribuídos depois da mudança. Não vale para processos em
julgamento, mas somente para
processos distribuídos depois
da mudança.
Com o exemplo da Espanha
como parâmetro, o professor
e advogado gaúcho reforçou o
clamor pela segurança jurídica
nas relações com o Estado, o
que impõe que as mudanças na
Previdência sejam previsíveis
e negociadas antes de entrarem
em vigor. “Nem o Estado, nem

Há limites na alteração
de políticas públicas,
incluído aí o conceito de
previdência, e me parece que esses limites não
vêm sendo observados em
todos os casos.

o Direito são frutos da natureza, não surgem in natura. O Estado e o Direito”, ensina, “são
construções culturais da sociedade, visando à segurança, que
é um valor inerente ao ser humano, inerente à sociedade. Ele
lembrou o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do
RS (TCE-RS) Pedro Henrique
Poli de Figueiredo, ao recordar
que as pessoas buscam a Previdência como um instrumento
de segurança. “E a segurança

também é alcançada a partir de
conceitos de previdência, como
aqui nós estamos tratando.”
Para reforçar a sua visão de que
a necessidade de segurança jurídica é um dos pilares da democracia, Maffini foi agregando outras visões sobre o tema.
Ele contou que chamou a sua
atenção, no âmbito da discussão envolvendo direito e previdência, a posição assumida por
duas autoridades públicas brasileiras, pessoas importantes na
República. “O então ministro da
Justiça, Tarso Genro, e o então
ministro do Supremo Tribunal
Federal, presidente da Corte,
Joaquim Barbosa, que disseram
que direito adquirido era um
conceito arcaico. O petista era,
na época, em 2006, ministro de
Relações Institucionais do presidente Lula. Tarso defendeu,
segundo matéria publicada pelo
jornal Folha de S.Paulo no dia
27 de maio de 2006, a “redução
drástica de despesas da União,
com corte de salários, pensões
e aposentadorias como uma
medida exemplar e crucial para
que o País conseguisse crescer
a médio prazo”. Especializado
em Direito Trabalhista, o ex-governador gaúcho afirmou naquela entrevista que era preciso
“remover o conceito arcaico de
direito adquirido” e “cassar privilégios”.
“Ora”, diz o palestrante, “eu
também concordo que o direito adquirido é um conceito arcaico, mas pela questão oposta
do que essas autoridades revelaram. Eles diziam que direito
adquirido é um conceito arcaico
porque supostamente se trataria
de um direito que iria garantir demais, quando – na verda-
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guém tinha estudado Direito
sob a Constituição de 1967 ou
sob a Emenda da Constituição
número 1 de 1969, ele recordou que o preceito que tratava
dos direitos fundamentais do
cidadão, artigo 153, tinha, antes
dele, o da organização do Estado, o Direito Tributário e a área
financeira. “Quer dizer, havia
152 coisas mais importantes do
que o ser humano na Constituição Federal. Já a Constituição
vigente inicia o seu texto falando do cidadão. Isso tem um sentido, pois depois é que se fala na
organização do Estado, depois
fala-se de tributos, orçamento.
Mas inaugura o texto constitucional falando do cidadão”, refere o palestrante.
Maffini traz outro conceito, dizendo que o cidadão é quem
compõe a estrutura de Direito
Administrativo juntamente com
o Poder Público. Por isso, não
é despropositado que uma reforma de Estado leve em conta
também os anseios do cidadão,
do cidadão servidor, inclusive.
Isso não é despropositado. “É
bem verdade que o futuro não
pode ser perpétuo prisioneiro
do passado. Segurança jurídica
não enseja a petrificação do Direito, não enseja a petrificação
dos conceitos, não enseja a petrificação da ciência. Agora, há
limites na alteração de políticas
públicas, incluído aí o conceito
de previdência, e me parece que
esses limites não vêm sendo observados em todos os casos.”
De acordo com Maffini, a concepção de proteção da confiança se manifesta basicamente
em todas as funções do Estado.
Na Espanha, a Corte Constitucional, quando muda de posi-
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de – eu também digo que é um
direito arcaico, mas o é porque
protege de menos. Afinal, embora nem toda expectativa mereça tutela jurídica, algumas
expectativas merecem proteção
da confiança. Na minha tese de
doutorado abordei o tema para
acabar com aquela alegoria reiterada no Judiciário, nos órgãos
de controle e na academia de
que o Direito só protege o direito adquirido, de que não protege
expectativas. Quando expectativas, sim, hão de ser protegidas,
hão de ser tuteladas”, contra-argumentou.
Maffini menciona que leu mais
de três centenas de acórdãos do
STF que tratavam da noção de
Estado de Direito, constatando que, no Supremo, há várias
leituras do termo. Em primeiro
lugar: submissão do Estado à
ordem jurídica, àquela ideia de
juridicidade, em que o ente estatal está sujeito a uma ordem
jurídica, sendo este o conceito
mais clássico de Estado de Direito. Além disso, submissão
do Estado a mecanismos de
controle de responsabilização,
pois também o ente estatal está
sujeito à fiscalização. Também
a separação de Poderes, já que
o equilíbrio entre os mesmos é
uma decorrência do Estado de
direito. Todavia temos ainda a
noção de direitos fundamentais,
mas é preciso observar que a
grande maioria das decisões do
Supremo, que veiculam a ideia
do Estado de Direito, o fazem
para determinar que existe a
ideia de segurança jurídica a ser
preservada.
“Bom, isso nos leva a um problema teórico importante: o que
é segurança jurídica? O que é

segurança jurídica para fins do
Direito?”, pergunta ele já ao
final da sua palestra, trazendo
novamente as ideias da professora francesa Sylvia Calmes: há
que se ter no Judiciário, na sua
visão, o conceito de segurança
jurídica como ideia de estabilidade, de proteção da confiança.
Do contrário, adverte, a alteração que está sendo proposta
na Previdência aniquila com as
conquistas sociais obtidas pela
classe dos servidores. “E existem vários precedentes do Supremo que destacam o princípio

A grande maioria das
decisões do Supremo, que
veiculam a ideia do Estado de Direito, o fazem
para determinar que existe a ideia de segurança
jurídica a ser preservada.

da proibição do retrocesso, que
impedem em termos de direitos
fundamentais, de caráter social,
que se volte atrás, que se interrompa a qualquer pretexto.”
Ao final, o palestrante apresentou uma linha do tempo das
alterações, citando-as desde
1988, quando foi aprovada a
Emenda 3. Depois passaram no
Congresso as Emendas 20, 41 e
47 (que flexibilizou a regra de
transição). “Eu concluo, senhores, dizendo o seguinte: eu po-

deria olhar a PEC [da reforma]
por várias perspectivas, mas,
olhando pela única perspectiva
que eu tratei, que é aquela questão da proteção da confiança, eu
concluo que ela não é satisfatória e, se aprovada, é inconstitucional por violar o princípio da
segurança jurídica subjetiva”,
afirmou, para, em seguida, disparar e concluir: “alguns valores não são negociáveis, e um
deles é a segurança jurídica”.

O que diz o palestrante
- A necessidade de segurança
jurídica nas relações sociais é a
garantia do Estado de Direito.
- A “calculabilidade” é um dos
pilares da segurança jurídica.
- A ideia de conhecer, de saber
o que está acontecendo, é básica para a segurança jurídica,
aspecto essencial da transparência exigida nas relações com o
Estado.
- A noção de proteção da confiança surge como princípio decorrente da segurança jurídica,
e essa proteção tem aspectos
objetivos e subjetivos.
- Não é mais possível, no Direito Público, tratar o direito
do cidadão como um aspecto
secundário. Ele deve ser, e a
Constituição Federal assim determina, o elemento central do
Estado brasileiro.
- É despropositado que uma reforma de Estado não leve também em conta os anseios do
cidadão, do cidadão servidor,
inclusive.
- Há limites na alteração de
políticas públicas, incluído aí
o conceito de previdência, que
não podem desconsiderar os anseios do cidadão.

Estude com quem entende do assunto.
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18º Encontro do Fisco

“Crise política e
econômica afugenta
investidores” diz
Goergen
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conferência de encerramento do 18º Encontro
do Fisco Estadual Gaúcho teve como palestrante o
deputado federal Jerônimo Goergen, que dividiu com os participantes do evento suas análises
e impressões sobre o momento
político do Brasil e as repercussões na economia nacional.
“Nós temos uma crise econômica que é, decisivamente, agravada pelo ambiente político que
nós vivemos”, definiu. Goergen
atribuiu o acirramento dos conflitos políticos ao enfrentamento entre a ex-presidente Dilma
Rousseff e o ex-deputado Eduardo Cunha, quando concorria
para presidente da Câmara. “O
perfil da Dilma era de pouco
diálogo e pouca construção. E
quando ela resolve enfrentar o
Eduardo Cunha, na eleição da
Presidência da Câmara, ali nós
passamos a consolidar este ambiente que vivemos hoje”, revelou, no painel que teve a mediação dos Auditores-Fiscais da
Receita Estadual Álvaro Fakredin e Kátia Gisele de Souza.
O deputado federal gaúcho comentou que a crise econômica,

Goergen acredita que foi um erro o governo Temer colocar as reformas da Previdência e trabalhista
antes da reforma política.

acentuada por um ambiente de
instabilidade política, afugentou do Brasil os investidores capazes de gerar emprego e inibiu
o consumidor pela insegurança
sobre seu emprego, travando a
economia. Goergen disse considerar-se um protagonista do
processo de impeachment da
ex-presidente Dilma Rousseff
e afirmou que as disputas políticas no campo pessoal atrasam
o País. “Eu tenho dito que é bobagem o povo da base que bri-

ga por partido político. Porque
isso não vale a pena mesmo.
Isso só dá atraso para o Brasil.
A cúpula, lá em cima [Brasília],
de qualquer um deles, não vale
nada. É isso que a gente percebe lá. Eu não tenho a menor
dúvida de que fui um dos protagonistas, quem acompanhou
pode lembrar bem, embora o
meu partido, o PP, vendido que
estava, como outros, por um
processo que hoje está se esclarecendo, o petrolão, quisesse

isso sempre ao desgaste político que a Lava Jato trouxe ao
governo, que o transformou em
um governo mais frágil. Quando ele opta primeiro por fazer a
reforma previdenciária, ele vai
direto na vida do cidadão. Ele
tenta, no meu ponto de vista,
cobrir um rombo, que não é do
seu governo, é do governo Dilma, Lula e FHC, de um sistema
que está terminando a transição
desde a última reforma e que
não vai nem cumprir essa transição”, argumentou.
Parlamentar que também teve
o nome citado numa das primeiras fases da Lava Jato, Goergen declarou publicamente, à
época, que daria acesso aos investigadores sobre seus sigilos
bancário e fiscal. Ele sustentou
manter uma postura crítica ao
atual governo sobre a defesa da
reforma no sistema político. “O
governo deveria ter começado
pela reforma política. Se começasse debatendo esse sistema
que está deteriorado, quem sabe
conseguisse alguma simpatia da
sociedade. Porque nós estamos
indo para novas eleições. Já começou o processo eleitoral propriamente dito, na prática, no
dia a dia, mas nós não sabemos
sequer qual é a regra que nós
vamos ter na próxima eleição.
E agora [dia 5 de maio], uma
decisão do presidente da Câmara [deputado Rodrigo Maia]
deixou todo mundo atônito.
Ele deu ordem de instalação de
uma comissão que vai tratar de
um projeto de lei que, em princípio, não é para prorrogação,
mas cujo objetivo é prorrogar
os mandatos, ou instituir a lista
fechada, que é o relatório do deputado Vicente Cândido”, alertou.
Para Goergen, a lista fechada

reduzirá ainda mais a participação democrática. “Se nós votarmos a lista fechada, nós vamos
eleger um Congresso, com uma
facilidade até, daqueles que têm
comando partidário, porque vão
em primeiro na lista, mas com
muito menos legitimidade do
que tem esse [Congresso] hoje,
em termos eleitorais. Porque
o povo já não votou na última
eleição. Não foi o Marchezan
[prefeito de Porto Alegre], o
Dória [prefeito de São Paulo]
ou o Crivella [prefeito do Rio
de Janeiro] que ganharam as
eleições. Foi o branco. Então,
vamos ter um parlamento eleito
em uma eventual lista fechada
sem peso político nenhum para
fazer qualquer deliberação, no
meu ponto de vista, em nome
da sociedade”, asseverou.
Segundo o palestrante, a eventual prorrogação dos mandatos
seria ainda mais controversa.
“Imagina como é que vai reagir a sociedade, que hoje rejeita o atual parlamento e rejeita
o presidente da República, nós
empurrando o mandato do Temer, por exemplo, por mais dois
anos”, exemplificou.
Jerônimo Goergen afirmou que,
embora pareça inadequada, a
proposta tem sido muito bem
articulada na Câmara. “Eles estão decididos, pois como é que
atua a cúpula das lideranças
dos partidos todos? Eles atuam
sem a intenção de imaginar que
vão se eleger fácil na próxima
eleição. Então, é muito melhor
tentar ganhar um tempo e poder apostar em uma retomada
econômica. Com isso, termina a Lava Jato e faz o que for
possível, mais do que pensar no
voto. Eles não pensam mais no
voto neste momento. Pensam
em como fazer a sua sequência
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segurar o governo. Eu acabei
me movimentando. Eu mudei a
posição. Nós acabamos sendo,
naquele momento, decisivos”,
comentou.
O palestrante lembrou que, após
o impeachment, esperava do
presidente Michel Temer uma
postura restauradora da estabilidade. “No entanto, entra um governo transitório, que não é que
não tenha legitimidade, mas eu
imaginava que o papel do novo
governo seria um papel de estabilidade política. Se o Temer
entrasse no governo e apenas
baixasse a poeira já seria um
belo resultado para a economia
aos poucos poder se movimentar. É claro que ele não imaginava, ou imaginava, a Lava Jato
vir e pegar do jeito que pegou
todo mundo nesse processo.
Mas eu acredito que ele, como
presidente, entendeu. E não venham me dizer que não queria
ir à reeleição, porque quem vai
ao poder quer continuar com
seu grupo no poder. Ele imaginou que era uma oportunidade
de fazer as reformas que hoje
nós estamos aqui debatendo, e,
fazendo as reformas, encontraria um ambiente semelhante ao
que encontrou Fernando Henrique Cardoso lá atrás. A economia voltaria a produzir, geraria
empregos e ele seria conclamado pela população para ficar no
governo. É claro que isso não
funcionou. Não deu certo no aspecto político, mas aos poucos
foi avançando”, analisou.
Goergen apontou que, em sua
visão, foi desacertada a decisão
do governo de colocar na frente
de seus atos a proposta de reforma previdenciária. “Eu considero que, quando a opção dele
[Temer] foi essa, ele fez errado,
na ordem dos fatos, somado

59

Enfoque Fiscal | Outubro 2017

60

política. Nós somos suspeitos
neste momento para fazer qualquer mudança forte no Brasil.
Suspeitos no sentido de que, se
for para fazer a previdência, eu
vou mexer na previdência dos
parlamentares, que eu acho um
absurdo. Mas eu, com 41 anos,
na proposta que está, já vou ter
meu direito adquirido para me
aposentar como um deputado.
Por isso eu abri mão da minha
aposentadoria como deputado.
Eu vou pelo INSS. E nem sei
se vou me aposentar. Se eu vou
mexer na vida de vocês, eu tenho que ter a minha responsabilidade”, admitiu.
O conferencista defendeu que a
melhor atitude para o Brasil deveria ser uma Constituinte para
fazer uma ampla revisão em
relações sociais estruturantes,
como o caso da Previdência.
“Uma Constituinte exclusiva,
que fizesse a revisão da nossa regra geral e que, depois, os participantes não pudessem concorrer. Teria um novo Congresso.
Quem sabe assim nós teríamos
realmente uma Constituição
mais consolidada. Infelizmente,
isso nem passa pela cabeça da
maioria dos meus colegas [deputados federais] e, tampouco,
do governo. O governo nem
consegue pensar numa atitude
dessas”, lamentou.
Ele prosseguiu dizendo que
outra frente de atenção deveria
ser concentrada em uma reforma administrativa. “Nós temos
uma máquina que em alguns lugares falta, em alguns tem muito e, na verdade, nós não temos
uma prestação do serviço que o
cidadão sinta que valha a pena
pagar o imposto”, salientou. Segundo o deputado, essa reforma
“sequer é discutida” no atual
cenário.

Goergen destacou que também
considera essencial a reforma
tributária. “Para tentar acabar
um pouco com essa guerra fiscal e simplificar o sistema tributário”, disse. “Eu posso afirmar
para vocês que, no cenário que
nós vivemos no Congresso, essa
reforma, em que pese termos
uma comissão especial debatendo, não tem nenhuma prioridade. Em relação a tudo o que
vocês falaram aqui ao longo do
tempo, não há nenhum projeto
com pé e cabeça que nos dê a
perspectiva de que nós teremos
uma condição de enfrentar esse
tema”, advertiu.
O parlamentar declarou que as
reformas trabalhista e previdenciária são necessárias, mas
podem em médio prazo gerar
injustiças. “Esse modelo que
estamos tendo vai gerar um
grave problema ali na frente e
uma injustiça, porque quem tem
um alto salário, seja o deputado
que optou pela sua previdência, que não é meu caso, ou alguma outra carreira de Estado,
era um direito que tinha. E, de
uma hora para a outra, o Estado muda e começa a excluir o
direito. E os erros políticos
ocorrem, por exemplo, quando
o relator deixa o policial legislativo como segurado especial
e exclui o agente penitenciário.
Como você explica isso para a
sociedade politicamente? Qual
é a diferença?”, questionou.
O deputado encerrou sua fala
ponderando que as reformas poderiam ter sido realizadas com
mais tranquilidade se tivessem
sido conduzidas nos governos
anteriores ao período de desencadeamento da crise política.
“Talvez se o Lula [ex-presidente] tivesse feito essas reformas,
se elas fossem conduzidas por

um governo de esquerda, teria
sido muito mais fácil e o Brasil talvez não tivesse chegado a
esse cenário de crise”, concluiu.

Gestão no RS
Jerônimo Goergen acrescentou
que foi provocado pelos presidentes da Afisvec, Abel Ferreira, e do Sindifisco-RS, Celso
Malhani, a falar sobre a situação financeira do Rio Grande
do Sul, antes da conferência
de encerramento. “Não posso
deixar de tocar no debate que
envolve a nossa situação no Estado. E eu votei contra [o PLP
343/2017, que institui o Regime
de Recuperação Fiscal dos estados]. Disse isso ao governador
[José Ivo Sartori]. Tenho uma
posição muito clara em relação
ao debate. Eu queria que me
comprovasse se o valor da dívida é mesmo o que nós devemos.
Confesso: não teria nenhum
problema de vender o Banrisul,
a CEEE ou a Corsan, desde que
não fizéssemos o que foi feito no governo Britto [Antônio
Britto, 1995/1999], quando nós
vendemos o patrimônio e, em
vez de quitar a nossa dívida estrutural previdenciária com a
União, a gente saiu fazendo asfalto por aí, um ginásio em cada
município, a reforma da Igreja
das Dores”, justificou.
Segundo o palestrante, “era um
momento gostoso, pois o Estado
parecia que estava indo bem”.
“Bom, gastamos o patrimônio
e temos essa dívida hoje, que,
contratada por R$ 9 bilhões, já
pagamos R$ 26 [bilhões] e devemos R$ 57 [bilhões]. E eu
disse também, ao governo e ao
meu partido, que, no momento
em que eu endossasse a votação
desse projeto, essa dívida, eu

Crise ética
Na abertura do espaço de debate sobre a Conferência, a
Auditora-Fiscal da Receita Estadual Kátia Gisele de Souza,
representante da nova turma de
Auditores-Fiscais, perguntou:
“Como a gente poderia romper
esse ciclo, principalmente, da
crise ética?”
Em resposta ao questionamento, o deputado federal Jerônimo
Goergen declarou: “O primeiro passo para libertar a política
[da crise ética] é acabar com as

emendas parlamentares. Porque
isso faz com que eu, ao fazer
uma obra em Vera Cruz, faça lá
na outra eleição 800 votos. Fiz
600 na última. Por que eles não
vão votar em mim? Tinha poeira e agora tem asfalto. E aí eu,
para poder liberar a emenda,
tenho que ser amigo do governo. E sendo amigo do governo
eu digo ‘amém’ para tudo. Isso
é uma realidade. Mesmo com o
orçamento impositivo, e agora o
governo contingencia uma parte do orçamento, se eu for bem-comportado, ele paga todo o
orçamento. E este governo que
está aí sabe operar muito bem
e já tem feito isso. Com isso
você cria uma situação em que
a renovação na política é muito
pequena. Aí o pai sai e entra o
filho, ou elege a esposa”, explicou.
Voto facultativo
Na sequência da sessão de perguntas, o Auditor-Fiscal da Receita Estadual e presidente da
Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos
Estaduais (Febrafite), Roberto
Kupski, arguiu Goergen se “é
possível pensar em voto facultativo no Brasil”.
O palestrante afirmou que “era
contrário”, mas revelou ter mudado sua visão. “Eu era daqueles que diziam que não se vota
em branco de forma alguma. O
voto facultativo, no modelo do
financiamento privado, é muito perigoso. Porque aí quem
tem bala na agulha vai buscar
o eleitorado e eu acho que fica
muito perigoso. Mas, de qualquer forma, independente de eu
ser favorável ou não, isso não
vai passar agora. Agora o foco

é lista fechada ou prorrogação
de mandato. E está desse jeito,
pois é a ideia de tentar facilitar a
vida do pessoal lá. O voto facultativo, embora tenha discussão,
não tem ambiente para passar
neste momento. Mas, como mudei em relação ao voto em branco, hoje já vejo com melhores
olhos o voto facultativo, mas
sob o ponto de vista prático, se
iria aprovar ou não, acho que
não iria aprovar”, pontuou.

As ideias apresentadas
pelo palestrante:
- Foi um erro o governo Temer
colocar as reformas da Previdência e trabalhista antes da reforma política.
- O cálculo da dívida do Estado
com a União não é confiável.
O deputado já informou ao seu
partido e ao governo estadual
que não endossa a repactuação
financeira proposta pelo governo Temer.
- O projeto de lei que o governo
Temer e o estadual chamam de
repactuação financeira é praticamente uma intervenção.
- O primeiro passo para libertar
a política da crise ética é acabar
com as emendas parlamentares.
- A crise econômica, acentuada
por um ambiente de instabilidade política, afugentou do Brasil
os investidores capazes de gerar
emprego e inibiu o consumidor
pela insegurança sobre seu emprego, travando a economia.
- O governo transitório de Temer deveria ter um papel de
estabilidade política. Se apenas
baixasse a poeira já seria um
belo resultado para a economia
aos poucos poder se movimentar. Mas isso não ocorreu. Foi
um grande erro.
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estaria reconhecendo o tamanho dela. E eu não a reconheço. Também não sei se a gente
já pagou ou não, mas eu queria
que essa discussão fosse feita.
O projeto de lei que eles chamam de repactuação financeira
é praticamente uma intervenção. Nós temos ambiente político aqui. Não temos é dinheiro”,
apontou.
Goergen conclamou os participantes do evento a defenderem
a regulamentação da Lei Kandir.
“Para fazer o abatimento do que
devemos ou para discutir troca
de uma parte dessa dívida por
investimentos como estradas,
hospitais, presídios. Uma série de situações que não foram
discutidas. Tentei levantar [o
tema], mas senti muita falta de
boa vontade por aqueles que negociavam em nome do Estado
para fazer isso. Como não sou
governador, tenho que simplesmente dar a sugestão e acompanhar [o processo]. Entendi que
eu deveria votar contrário ao
projeto, para não endossar algo
com que não concordo e prejudicar as gerações futuras do
nosso Estado”, definiu.
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Financiamento do
Estado fiscal:
dever de pagar
impostos,
solidariedade
e cidadania
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Estado, para a consecução dos seus objetivos de garantir o bem-estar social
dos cidadãos, necessita de recursos financeiros, já que todos os direitos têm custos e,
primordialmente, são públicos. Isso acarreta a
necessidade da existência de um Estado fiscal.
Muitos pensam que somente os direitos sociais,
os direitos do Estado de bem-estar social (welfare state), tais como saúde, educação e seguridade social, voltados, acima de tudo, a promover
e melhorar a condição humana dos segmentos
mais frágeis da sociedade, requisitam esforços
financeiros da comunidade.
Na mesma linha de raciocínio, os chamados direitos negativos (aqueles correspondentes aos
direitos básicos dos indivíduos pertinentes a
sua liberdade, que estão relacionados com a não
interferência de uns em relação aos direitos de
outros) seriam um tipo de presente da natureza,
do qual o indivíduo se limita a gozar sem qualquer ônus para a sociedade. Ora, direitos como
o direito à vida, à fruição dos bens públicos, à
proteção ao direito de propriedade, da liberdade
contratual, da liberdade da palavra e de expressão, de religião, da liberdade pessoal e outros
tantos não se realizam sem intervenção pública: os policiais que defendem das agressões
pessoais e dos danos ao patrimônio público e

privado, os bombeiros que defendem a casa dos
incêndios e atuam para minimizar os efeitos dos
desastres naturais, os magistrados que reparam
os danos sofridos e muitos mais exemplos poderiam ser dados.
Não há Estado sem direitos, nem direitos sem
impostos.
Dessa maneira, não é possível viver em sociedade, no atual estágio da humanidade, sem
a contrapartida da provisão de recursos para a
finalidade precípua do Estado: a realização do
bem comum, por meio da elevação do nível de
bem-estar da coletividade.
A partir da perspectiva de necessidade de recursos financeiros para o atingimento do propósito de garantir o exercício dos direitos pela
sociedade para os membros da comunidade,
pode-se afirmar que a tributação não constitui
em si mesma um objetivo originário ou primário do Estado, mas sim o meio que possibilita a
este cumprir os seus objetivos, pois o ente estatal não pode dar, realizar prestações sociais,
sem antes receber (cobrar impostos). Enfim, a
tributação não pode ser vista apenas como técnica arrecadatória ou de proteção ao patrimônio; deve ser vista também pela perspectiva da
viabilização da dimensão social do ser humano.
Apesar de a solidariedade social, assim como

atual Constituição, a chamada “ditadura civil-militar”. Apesar de o capítulo I do título II ser
denominado “Dos direitos e deveres individuais e coletivos”, o extenso art. 5º, com seus 78
incisos, é majoritariamente um rol de direitos.
Esse tratamento menos privilegiado dos deveres frente aos direitos, tanto na nossa Constituição quanto na doutrina, contribui para que,
no contexto brasileiro, a afirmação da relação
direta entre solidariedade e tributo e o consequente reconhecimento da existência de um dever fundamental de pagar impostos causem espécie e sejam mal compreendidos. Não menos
importante é a concepção já arraigada no senso
comum, e até mesmo em setores da academia,
segundo a qual o tributo é fundamentalmente
abusivo, uma norma com alta rejeição social,
algo que agride os direitos do cidadão, não havendo diferença entre os tributos e as normas
sancionadoras.
No prefácio do livro Percepção social da fiscalidade em Portugal: um estudo exploratório, o
professor da Universidade Católica e da Faculdade de Direito de Lisboa J. L. Saldanha Sanches observa:
Qual é a visão que os cidadãos têm sobre os
impostos? Que é nebulosa já o sabemos. Quando em muitos discursos encontramos críticas
ao “Estado”, exigências ao “Estado”, desejos
que o “Estado” faça ou aconteça, parece estar
a falar-se de uma entidade distante e longínqua
com quem temos imensas contas a ajustar e por
cuja conduta, natureza ou essência não temos
qualquer responsabilidade. Que deve sempre
gastar, mas que não deve cobrar.
Tal fenômeno é também aludido pelo jurista
italiano Cláudio Sacchetto nas suas exposições
feitas em congressos realizados em Bérgamo,
Itália (2003), e em São Paulo, Brasil (2004), e
reproduzidas no livro Solidariedade social e
tributação (2005, p. 11): “É um fato cultural,
histórico, desconfiar do Estado e ver a arrecadação dos impostos como ‘subtração’, ao invés
de contribuição a um Erário comum”.
Para combater essa visão de individualismo e
falta de solidariedade, é necessário que a cons-

Enfoque Fiscal | Outubro 2017

outros, não ser um valor absoluto, não há dúvida de que deve ser atendido o disposto no artigo
3º, I, da CF/88, que estabelece ser objetivo da
República construir uma sociedade livre, justa
e solidária. Dois valores culminantes de modelos legítimos do Estado (de direito = liberdade;
e social = solidariedade) devem ser mesclados,
pois a justiça resultará do equilíbrio entre eles,
sem prestigiar isoladamente qualquer um deles
e assim se alcançar um resultado equilibrado.
No delineamento proposto pelo constituinte
para a construção de uma sociedade solidária,
há necessidade de cada um assumir responsabilidades sociais em relação à comunidade, mormente em relação àqueles mais vulneráveis,
deixando de lado o individualismo.
A solidariedade que faz parte do contexto de
garantir o exercício dos direitos fundamentais
implica também deveres como, dentre outros,
o de ratear o custo do Estado querido pela sociedade. Se o Estado é demandado para essas
tarefas (p. ex., prover a seguridade social), o
dinheiro de que necessita deverá vir de alguma
outra origem que não seja a mera exploração de
seu patrimônio: virá da tributação. Daí falar-se
em Estado fiscal como aquele que, para subsistir, necessita de tributos.
Portanto, o dever constitucional de contribuir
com o financiamento dos gastos públicos deve
ser visto como um dever de solidariedade. Há
de se destacar aqui que, conforme Jose Casalta Nabais, em O dever fundamental de pagar
impostos (2009), o tema dos deveres fundamentais é reconhecidamente considerado um
dos mais esquecidos na doutrina constitucional
contemporânea. Os deveres não têm um tratamento minimamente comparável ao dispensado
aos direitos fundamentais. Ao contrário dos direitos, de maneira geral, os deveres não são objeto de qualquer enumeração ou sistematização.
José Casalta Nabais atribui esse esquecimento
ao fato de as atuais constituições da Europa terem sido, em geral, adotadas na sequência de
queda de regimes totalitários ou autoritários.
De maneira análoga, a CF/88 tem como foco
preponderante os direitos do cidadão. Isso é
claramente uma resposta ao período histórico diretamente anterior ao da promulgação da
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ciência de cidadania seja despertada de maneira
Responsabilidade Fiscal, que estabelece nora mudar as mentalidades para que se tome a immas de finanças públicas voltadas para a resportância do instituto fiscal como dever cívico e
ponsabilidade na gestão fiscal, com destaque
elemento integrante do pertencimento à coletipara o planejamento, o controle, a transparência
vidade, sem o qual dificilmente será combatida
e a responsabilização como premissas básicas,
a atual concepção de a fuga ao Fisco ser socialcontribui para a participação do cidadão.
mente tolerada.
Assim, levando-se em consideração os “dois
A ideia de dever fundamental, com o cumprilados da moeda”, a disciplina constitucional
mento voluntário das obrigações fiscais pelo
da tributação, ao lado de um não poder fazer
cidadão, não se esgota em si mesma; pelo con(presente no princípio das limitações ao poder
trário, dela emana a responsabilidade que o próde tributar), deve levar em conta também um
prio Estado tem perante a sociedade na busca
dever fazer que prestigia os princípios gerais da
dos objetivos e fins por ela consagrados.
tributação e abre espaço, por exemplo, para o
Nesse quesito, é importante o papel das Admidebate sobre o controle da destinação dos recurnistrações Tributárias ao
sos tributários arrecadados,
buscar a detecção e corresejam os que tenham finalição da fraude fiscal, bem
dade constitucional explícita,
como atuar na implantação
sejam aqueles sem vinculade medidas que favoreçam
ção, já que, ainda que não haja
O exercício da cidadania
um maior cumprimento voespecificação da destinação,
luntário das obrigações fisesta não pode se dar de forativa
percorre
todos
os
cais e promover uma maior
ma contrária aos princípios e
consciência cívico-tributáobjetivos constitucionalmente
ria. O pagamento voluntáconsagrados.
momentos de funcionario de tributos faz parte do
Se a exigência de tributos é
exercício da cidadania.
uma decorrência da solidariemento da vida pública.
O combate à evasão fiscal é
dade social, o seu pagamenbasilar para que haja justiça
to é um dever fundamental e
fiscal, buscando erradicar
nesta encontra sua justificatia figura dos sonegadores,
va. Consequência direta disso
verdadeiros fugitivos fisé a possibilidade de existir
cais, que praticamente não
controle efetivo (e não merapagam impostos, enquanto os demais, que por
mente virtual) sobre a aplicação dos recursos.
analogia podemos denominar cativos fiscais,
Essa é uma das demandas que a sociedade braacabam por arcar com os impostos deles e dos
sileira faz. Na medida em que devemos suporoutros.
tar tributos, o dinheiro arrecadado deve ser apliProgramas desenvolvidos em vários estados
cado naquilo que se invoca como motivo para
(Nota Fiscal Gaúcha no Rio Grande do Sul,
sua exigência.
Nota Fiscal Paulista em São Paulo) e municíAssim, podemos afirmar que ser cidadão é ter
pios, tanto os de grande porte, como São Pauos direitos respeitados, mas também implica aslo/SP (Nota Fiscal Paulistana) e Porto Alegre
sumir deveres que objetivam o bem comum da
(Nota Legal), ou de pequeno porte, como Masociedade.
riana Pimentel/RS (Nota Cidadã), contribuem
O exercício da cidadania ativa percorre todos os
para o exercício da cidadania e com a consemomentos de funcionamento da vida pública. O
quente busca de justiça fiscal.
cidadão deve pagar seus impostos, consciente
Há de se destacar que, no nosso ordenamento
de que está contribuindo para o bem da coletijurídico, o advento da Lei Complementar nº
vidade, mas seu dever não termina aí. É cômo101, de 4 de maio de 2000, intitulada Lei de
do apontar o dedo e responsabilizar os políticos
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profissionais por todas os problemas que nos
controle social dos recursos arrecadados.
afligem, mas é necessário que cada um se quesComeçando pelo mais elementar dos conhecitione qual contribuição pode dar para mudar as
mentos relativos a esse tema, o fato é que granmazelas sociais que afetam seu cotidiano.
de parte da população não sabe que paga tribuO cidadão consciente participa de forma ativa
tos e, portanto, contribui para o financiamento
das decisões de natureza pública e deve lutar
dos serviços públicos. Muitos desconhecem
para que se amplie seu poder de participação e
que a escola e o hospital que estão a seu serviço
de decisão, só assim se constrói uma democrasão frutos dos tributos pagos por eles, chegando
cia substantiva.
a referir-se a esses serviços como gratuitos.
Podemos extrair dos ensinamentos de Paulo
Indo mais além, a afirmação dos direitos humaFreire que a educação é formadora da cidadanos faz parte da equação fiscal tributária insnia; portanto, esta pode ser ensinada e, consecrita no contexto da cidadania ampla, com os
quentemente, aprendida.
recursos fiscais socialmente controlados pela
Assim sendo, é possível despertar nos cidadãos
cidadania organizada. Assim, quando o recurso
a necessidade de participapúblico estiver sendo gasto,
ção, por meio do cumprientra novamente o cidadão
mento do seu dever fundaem ação, agora para realizar
mental de pagar impostos e
o controle da correta aplicatambém fiscalizando a corção do mesmo.
Podemos
extrair
dos
reta alocação dos recursos
É também notória e assustapúblicos, para que a estrudora a desinformação e disensinamentos de Paulo
tura e o funcionamento da
torção trazida à população
administração pública sejam
na abordagem do assunto
pautados por princípios étipela mídia, sendo necessário
Freire que a educação é
cos e permitam o exercício
o contraponto para que essa
do controle democrático,
avalanche de desinformaformadora da cidadania.
através de uma relação partições possa ser pelo menos
cipativa e eficaz das pessoas
parcialmente neutralizada.
com o Estado.
Dessa maneira, é necessário
O controle social dos recuro debate sobre essa matéria.
sos arrecadados se faz neJogar luz sobre o sistema tricessário também, pois histobutário é ação que impulsioricamente as instituições básicas da sociedade
na a efetivação da justiça social, o bem-estar da
brasileira têm a marca da exclusão e da desipopulação, contribuindo, portanto, para o exergualdade social. Como exemplos: a) fomos o
cício da cidadania.
último país do mundo a abolir formalmente a
Para que o cidadão seja efetivamente sujeito
escravidão; b) apesar dos progressos alcançaativo nessa relação, é necessário que a populados nos últimos anos, ainda temos uma distrição domine informações sobre a gestão fiscal
buição de renda inadequada; c) não se realizou
nos três níveis de governo: União, estados e
no País uma efetiva reforma agrária nos moldes
municípios.
vivenciados pelos países desenvolvidos. A queVisando ao fortalecimento do ambiente demoda do regime ditatorial em 1984, três décadas
crático, é necessário que o cidadão tenha inde governo civil e eleições periódicas ainda não
formações primordiais: como se arrecadam os
foram suficientes para modificar significativarecursos? Como se investe o dinheiro? De que
mente a estrutura profundamente excludente da
mecanismos a sociedade dispõe para controlar
sociedade brasileira.
o destino de recursos e bens públicos?
Assim, a disseminação da Educação Fiscal é de
Assim, a Educação Fiscal tem como missão
essencial importância para que haja um efetivo
estimular a mudança de valores, crenças e cul-
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de Política Fazendária (Confaz), reunido na Paturas dos indivíduos, na perspectiva da formaraíba, aprovou a alteração de sua denominação,
ção de um ser humano integral, como meio de
que passou a ser: Programa Nacional de Educapossibilitar o efetivo exercício de cidadania e
ção Fiscal (PNEF).
propiciar a transformação social.
Na sua concepção, o PNEF contribui para a
O Programa Nacional de Educação Fiscal tem
formação de um homem que compreende o
como objetivo promover e institucionalizar a
mundo no qual vive, os interesses em jogo, as
Educação Fiscal, tendo como valores o comrelações de poder que o sustentam. Um homem
prometimento com a construção da cidadania,
que tenha critério moral próprio, que se posicom a solidariedade, ética, transparência, rescione frente a questões que interferem na vida
ponsabilidade fiscal e social.
coletiva, inclusive nas relações com o Estado,
Nesse contexto, é capital o papel da escola, por
que se reconheça – e aos demais – como sujeito
meio de seus educadores, como instituição que
de direitos e deveres, livre
se caracteriza pela formação
para organizar-se, expresde cidadãos críticos, atuantes
sar suas ideias e opiniões,
e capazes de exercerem seus
para decidir intervir, partidireitos e cumprirem com
O dever de pagar imcipar, capaz de colocar-se
seus deveres. É na escola, na
como sujeito na construção
abordagem da Educação Fispostos está intimamente
da história. Enfim, a busca
cal como tema transversal,
pela formação integral do
que o professor vai perpassar
relacionado com o dever
homem.
todos os conteúdos atinentes
da
solidariedade,
o
que
Dessa maneira, o Programa
ao tema.
Nacional de Educação FisPara tanto, uma parceria esdá direitos ao cidadão
cal propõe-se a ser um inssencial deve ser desenvolvida
trumento de fortalecimento
entre as Secretarias Estaduais
de usufruir dos serviços
permanente do Estado dee Municipais da Educação e
oferecidos
pelo
Estado.
mocrático.
da Fazenda, propiciando uma
A participação efetiva do
integração harmoniosa entre
cidadão no controle social
ambas para que se efetivem
dos recursos disponíveis
e se consolidem os conhecipara o Estado passa pelo conhecimento da funmentos sobre a área fiscal e contribuam para o
ção socioeconômica dos tributos, que por sua
pleno exercício da cidadania. No nosso Estado
vez são alicerçados nos conceitos constitucioo Gefe (Grupo de Educação Fiscal Estadual) é
nais de dever, direitos, solidariedade e cidadaa expressão concreta dessa parceria, tendo sido
nia.
reativado através da Resolução conjunta Sefaz/
O dever de pagar impostos está intimamente reSeduc n° 001/2015, publicada no DOE de 14lacionado com o dever da solidariedade, o que
7-2015.
dá direitos ao cidadão de usufruir dos serviços
O início desse programa nos moldes atuais reoferecidos pelo Estado, gerando então o dever/
monta a 1996, com a implantação de um prodireito do exercício da cidadania, com o congrama nacional permanente de conscientização
trole da aplicação desses recursos, bem como
tributária. Em julho de 1999, tendo em vista a
a participação na definição da sua destinação.
abrangência do programa, que não se restringe
Para que esse ciclo virtuoso se concretize, a
apenas aos tributos, mas que aborda também as
Educação Fiscal tem papel primordial ao busquestões da alocação dos recursos públicos arcar despertar a cidadania nos cidadãos.
recadados e da sua gestão, o Conselho Nacional
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mento real, portanto, de mais de 2.900%! Esse
enorme crescimento não foi, no entanto, nada
linear, conforme nos mostra o mesmo gráfico.
Veja-se que, em 1976, o endividamento chegava já a R$ 10,8 bilhões, num crescimento de
cerca de 390% em apenas seis anos. Em 1982,
já chegávamos a R$ 15,6 bilhões, depois inclusive de um período em que houve redução da
dívida. Todavia, em apenas dois anos – entre
1980 e 1982 – ela subiu mais de 100%. O último grande salto no valor da dívida pode ser
observado na segunda metade da década de 90:
passamos de R$ 26,8 bilhões em 1994 para R$
59,6 bilhões em 1998 – crescimento de mais de
120% num período de quatro anos.
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N

o último dia 19 de maio foi sancionada
a Lei Complementar nº 159/2017, que
institui o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados, o RRF. Essa medida do governo federal vem num contexto de profunda crise
fiscal e financeira dos estados da federação. Em
alguns deles, notadamente no Rio de Janeiro,
Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, até mesmo o pagamento dos salários do funcionalismo
tem sido atingido.
Esta crise se coloca num quadro de dificuldades
financeiras já histórico no caso do RS, porém
em muito ampliada pelo fortíssimo processo recessivo que o Brasil atravessa, com dois anos
em que, acumulados, já tivemos queda de PIB
de 7,5%, no RS, perda de 6,6% nos últimos dois
anos e, nos últimos três anos, de 7%.
A par das dificuldades conjunturais, muitos fatores estruturais, os quais não compõem o escopo deste artigo, contribuíram para a situação
atual. Dentre eles, porém, não se pode deixar de
considerar a questão da dívida do Estado.
Buscando contextualizar o problema, façamos
um breve retrospecto da questão. Conforme o
gráfico abaixo (todos os valores que serão apresentados estão a preços de dezembro de 2016),
em 1970, a dívida total do Estado era de R$ 2,2
bilhões. Por esse mesmo critério, ao final de
2016, ela era de R$ 66,3 bilhões, num cresci-
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Analisemos brevemente esses três momentos
específicos acima delimitados. O período do
“primeiro grande salto”, na década de 70, coincidiu com o primeiro choque do petróleo, fator
que provocou elevação da taxa de juros internacional. A dívida externa brasileira sofreu forte
alta, o que se refletiu no endividamento dos entes subnacionais.
No segundo momento, tivemos a grande crise
da dívida externa brasileira, entre 1981 e 1984,
precedida, imediatamente antes, em 1979, pelo
segundo choque do petróleo. Esse processo
significou novo aumento da taxa de juros internacional, e também internas. A “quebra” da
economia brasileira fez inclusive com que os
estados contraíssem dívidas em vez da União.
Em apenas dois anos, entre 1980 e 1982, a dívida pública do Rio Grande do Sul passou de R$
7,7 bilhões para R$ 15,6 bilhões, num crescimento superior a 100%.
O terceiro e último grande salto do endividamento do Estado deu-se na década de 90. Entre
1994 e 1998, a dívida cresceu de R$ 26,8 bilhões para R$ 59,6 bilhões – mais de 120% de
crescimento. Esse período coincidiu com o início do Plano Real, esforço de estabilização da
economia brasileira. Um de seus instrumentos
foi uma fortíssima elevação das taxas de juros.
A TBAN fixada pelo Banco Central chegou a
25% ao ano em 1996, mesmo num contexto de
inflação baixa. Mais uma vez, os estados sofreram os efeitos dos ajustes – ou desajustes – praticados pela União.
Até 1997, a dívida do Estado era, majoritariamente, dívida mobiliária, ou seja, dívida em títulos colocados no mercado. O ajuste promovido pela União, com altas taxas de juros, foi em
boa parte responsável pelo volume tomado pela
dívida dos estados. O aumento do risco a ele
associado foi inviabilizando as condições de rolagem. Chegou-se a uma situação de risco sistêmico – próximo da impossibilidade de rolagem
das dívidas estaduais. Em 1997, a TBAN, do
Banco Central, chegava a mais de 45% anuais. Diante disso, o governo federal criou um
programa de ajuste fiscal, através da Lei nº

9.496/97. Neste, a União assumiu e consolidou
as dívidas estaduais (no caso do Rio Grande do
Sul, o refinanciamento foi celebrado em 1998).
Estas foram refinanciadas com prazo de 30
anos, com correção pelo IGP-DI e taxa de juros
de 6% ao ano. Foi criado também limitador das
parcelas pagas a 13% da Receita Líquida Real
(RLR) do Estado. Os valores não pagos em razão do limite passaram a compor uma conta denominada “resíduo”. Esse mecanismo, embora
tenha se constituído em “seguro” para o Estado,
acabou por representar um acúmulo de dívida,
que fez com que, mesmo com os expressivos
valores pagos pelo Estado à União durante quase 20 anos, essa dívida não tenha diminuído,
pelo contrário, tenha aumentado, mesmo em
termos reais.
Em 2014 e 2015, na primeira revisão importante do acordo de 1998, a União editou as Leis
Complementares 148/2014 e 151/2015, que alteraram a correção das dívidas estaduais, retroativamente a janeiro de 2013, de IGP-DI mais
juros de 6% ao ano para IPCA mais juros de
4% ao ano. Tal alteração veio numa espécie
de reconhecimento por parte da União de que
os termos originalmente estabelecidos mostraram-se financeiramente inviáveis. Essa medida
representou, no caso do Rio Grande do Sul, a
redução do estoque de dívida da ordem de R$
4 bilhões. Todavia, não proporcionou redução
do serviço (pagamentos), tendo em vista que o
elevado resíduo acumulado faria com que continuássemos pagando 13% da RLR até o final
dos 30 anos de prazo do contrato.
Baseando-se em dispositivo da mesma Lei
Complementar nº 148/14, que concede desconto equivalente à diferença entre a correção verificada na dívida desde o refinanciamento (1998,
no caso do Rio Grande do Sul) e a variação
acumulada da Taxa Selic, nosso Estado, assim
como outros, ingressou no Supremo Tribunal
Federal pedindo que tal desconto fosse calculado considerando a variação da Selic somada,
e não capitalizada, como entendia a União. Em
abril de 2016, o STF deferiu liminar ao Estado,
impedindo que a União efetuasse bloqueios nos

tributários de 10% ao ano durante a vigência
do regime e instituição de previdência complementar, entre outras. Prevê também algumas
vedações: concessão de qualquer modalidade
de vantagem, aumento, reajuste de pessoal,
concurso ou contratação de pessoal (à exceção
de vacâncias), restringe saques de recursos de
depósitos judiciais, concessão ou ampliação de
benefício tributário, entre outras.
As postergações de pagamentos previstos pelo
Regime de Recuperação Fiscal possibilitam ao
RS um ganho de fluxo de caixa da ordem de R$
10 bilhões durante os próximos três anos (estimativa que não considera eventuais ganhos de
caixa em caso de prorrogação do RRF). Esse
fôlego é evidentemente indispensável aos caixas dos estados em maior dificuldade – bem o
sabemos no caso do Rio Grande do Sul. Fazia-se e faz-se necessária ação da União, não como
“concessão” aos estados, ou mesmo àqueles
em pior situação financeira. Há, como havia
em meados dos anos 90, quando da edição da
Lei nº 9.496/97, que refinanciou as dívidas dos
estados junto à União, um risco sistêmico, que
ameaça a União como um todo, não apenas os
estados em crise.
Essa crise tem vários componentes, estruturais
e conjunturais, como já foi aqui dito. A dívida
com a União não é o único e possivelmente não
seja o maior componente da crise fiscal do Estado. No entanto, assim como em outras questões
federativas, a ação da União, originalmente
destinada a colaborar para que os entes da federação obtivessem seu ajuste fiscal, mostrou-se
ao longo do tempo equivocada, tanto é que, em
que pesem os expressivos valores pagos pelo
RS desde 1998, seu passivo junto ao governo
federal continua por crescer. Desta forma, as
medidas propostas pelo Regime de Recuperação vêm proporcionar um alívio indispensável,
porém não encaminha solução estruturada para
a questão do endividamento do Rio Grande do
Sul, assim como de outras unidades da Federação. Essa solução ainda está por ser buscada.
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repasses e contas do RS. Aplicada à interpretação do Estado, não haveria mais parcelas a
pagar.
Posteriormente, em decisão de mérito, o STF
mandou que União e estados buscassem acordo. Este foi obtido, e resultou na Lei Complementar nº 156/2016 – a segunda grande revisão
do acordo de 1998. Esta prevê alongamento do
prazo das dívidas estaduais em mais vinte anos
– portanto, até 2048. Deixa de existir o limitador de 13% da RLR. Assim, da mesma maneira como não haverá mais esse “seguro” para o
Estado, não mais se gerará “resíduo” a ser pago
depois do prazo normal do contrato. Ainda de
acordo com essa lei complementar, os estados
podem dispor em suas dívidas com a União de
24 meses de carência, seis dos quais de 100%
do valor da parcela – entre julho e dezembro
de 2016. Nos demais 18 meses – entre janeiro
de 2017 e junho de 2018 – escalonadamente,
começando com 94,73% do valor da parcela e
terminando com 5,26% em junho de 2018. Os
valores que deixaram de ser pagos por força da
liminar de abril de 2016 foram parcelados em
18 vezes, a contar de julho de 2016. Esse acordo, e a lei complementar que a ele se seguiu, representa um ganho de fluxo de caixa do Estado
da ordem de R$ 5,2 bilhões até 2018.
Mais recentemente, como já foi mencionado,
em função da crise financeira dos estados, o
governo federal instituiu o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) – Lei Complementar nº
159/2017. Este concede aos estados em pior situação financeira – e somente a estes – 100%
de carência nas parcelas da dívida com a União,
por três anos, prorrogáveis por mais três, porém
aí com carência escalonada, que vai caindo à
razão de 1/36 por mês. Embora vede contratação de novas operações de crédito como regra
geral, durante o período de sua vigência, prevê
a possibilidade de contratações para finalidades
que se coadunem com o processo de ajuste fiscal, particularmente, como forma de antecipação de recursos de venda de estatais. Por outro
lado, prevê uma série de obrigações, tais como
privatização de estatais, redução de benefícios
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ICM foi concebido, no final da década de 60, para ser um Imposto sobre
o Valor Adicionado (IVA), semelhante ao que estava sendo utilizado na França, à
época. No entanto, dado que naquele momento
a experiência com impostos dessa natureza era
relativamente nova, não foram observados em
seu desenho alguns aspectos considerados fundamentais para o bom desempenho dessas figu-
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ras. Com o passar do tempo, em vez de corrigirem esses problemas, alterações pontuais, no
âmbito ou não de reformas sistêmicas fracassadas, acabaram por desfigurar completamente
o imposto, de tal forma que, na atualidade, os
elementos estruturais que conformam o ICMS
não coincidem com aqueles que caracterizam
um “IVA moderno”¹, como informa a tabela
abaixo.

²
¹“IVA moderno” é uma expressão utilizada por L. Ebrill et al., em The modern VAT (2001), para designar uma figura idealizada que adota as “melhores práticas” de IVA da atualidade, com boas características econômicas e eficácia operacional.
²PADILHA, G. ICMS Personalizado (ICMS-P): un IVA moderno, eficiente y equitativo. Tese (Doutorado) – UAH, Alcalá de Henares, Madrid, 2017.

³Isenção, em IVA, é um tipo de desoneração fiscal em
que o imposto não é cobrado nas saídas, mas o valor
pago a montante não pode ser recuperado, total ou par-

apoiadas em grandes acordos nacionais. Experiências anteriores dessa natureza são desalentadoras. Por outro lado, as demais medidas
modernizadoras do ICMS mencionadas se encontram no âmbito normativo dos estados e do
Distrito Federal e estão relacionadas com os
principais elementos de quantificação de um
IVA. Em recente investigação4 , com a utilização de modelos de microssimulação, constatamos que alterações pontuais nos mencionados
elementos estruturais, tendentes à modernização do ICMS, são capazes de produzir efeitos
positivos muito significativos sobre a eficiência econômica (bem-estar social). Ao conjunto
dessas medidas que podem ser implementadas
com base no espaço legal concedido à autonomia das Unidades Federadas (UFs) chamamos
“reformas autônomas”.
Concretamente, as “reformas autônomas” que
podem e, a nosso juízo, devem ser implementadas são as seguintes: 1) Quanto ao regime de
compensação: adotar o “critério financeiro”,
ou seja, permitir a compensação de todo ICMS
suportado pelas empresas, inclusive os chamados créditos de “bens de uso e consumo” e autorizar a compensação imediata (uma parcela)
do imposto contido nas aquisições de “bens de
capital”. Essas medidas já foram introduzidas
pela Lei Kandir5 , mas vêm sendo postergadas
sucessivamente. Portanto, para implementá-las, basta a “inação” das UFs em relação a uma
nova protelação. 2) Quanto à restituição dos
saldos credores: os saldos credores formados,
especialmente, em decorrência de exportações,
devem ser restituídos integralmente, em prazo
curto e definido. É bem verdade que, enquanto as alíquotas interestaduais estiverem elevadas, algumas UFs enfrentarão dificuldades para
devolver integralmente esse valor, mas, mesmo nesses casos, convém reavaliar eventuais
políticas muito restritivas, tornando-as mais
flexíveis, transigentes e previsíveis. 3) Quanto

cialmente. Este último caso configura as chamadas “reduções de base de cálculo”. Portanto, a isenção não se
confunde com “zero-rating” (usado nas exportações) ou
com “crédito presumido”, que são desonerações eventu-

4

almente incluídas na mesma categoria.

5

PADILHA, op. cit.
Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996.
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Embora mais de 150 países utilizem IVA na
atualidade, é possível que todos se diferenciem
em alguma medida, tendo em vista as variações
em seu desenho, ou seja, na forma e intensidade
como são concebidos seus elementos estruturais. Por óbvio, tais variações impactam diretamente o perfil da incidência e, por conseguinte,
a aderência aos princípios mais relevantes da
tributação, como são a potencialidade arrecadatória, a neutralidade, a simplicidade e a progressividade. O “IVA moderno” está concebido
para maximizar as potencialidades do imposto
indireto sobre o consumo no que tange, principalmente, aos objetivos de racionalidade econômica, em sentido amplo. Portanto, se o ICMS
não é coincidente com o “IVA moderno”, dele
não se pode esperar outro desempenho que não
seja o de baixa eficiência econômica e ineficácia operacional.
Considerando os elementos estruturais elencados na tabela, é possível deduzir que, para
transformar o ICMS em um “IVA moderno”,
ou seja, para conformá-lo às melhores práticas
internacionais, é necessário, entre outras medidas menos importantes, adotar o “princípio de
destino”, incluir todos os serviços na base de
sujeição, reduzir o limite para enquadramento
das pequenas e microempresas (Simples Nacional), adotar o “critério financeiro”, introduzir
mecanismos de devolução ampla e ágil dos saldos credores, eliminar as isenções³ e reduzir o
número de alíquotas internas. Não obstante, as
três primeiras medidas mencionadas são politicamente difíceis ou mesmo inviáveis em um
horizonte próximo, pois demandam reformas
abrangentes, nem sempre restritas ao ICMS,

71

Enfoque Fiscal | Outubro 2017

às isenções: as isenções (incluindo, evidentemente, as reduções de base de cálculo) devem
ser totalmente eliminadas, restringindo-se aos
casos de interesse da administração pública ou
de conveniências da Administração Tributária
(AT) ou, ainda, para reduzir os custos de conformidade de contribuintes com características
especiais, como pode ser o caso das pequenas
empresas e dos produtores rurais. A utilização
das isenções com fins estritamente econômicos
ou para atender a outros objetivos extrafiscais
é totalmente desaconselhável pela literatura especializada. 4) Quanto às alíquotas: do ponto
de vista da eficiência econômica, em sentido
amplo, não é recomendável a diferenciação
imp o s itiv a6 , ou seja, o uso de múltiplas alíquotas. Diversos estudos demonstram que essa
heterogeneidade tem efeitos negativos sobre a
eficiência da produção e o bem-estar social. É
aconselhável que as UFs, respeitado um processo de transição que permita a convergência
paulatina das alíquotas atuais, adotem apenas
uma alíquota positiva para o ICMS em seus territórios.
A modernização do ICMS, mediante a adoção
das medidas descritas acima, exerce efeitos positivos sobre a eficiência econômica e sobre a
eficácia operacional do imposto, entretanto, tem
efeitos negativos sobre outros objetivos relevantes para a sociedade, como são a equidade e
a redistribuição da renda. É importante ter presente que a diferenciação impositiva do ICMS,
atualmente adotada por todas as UFs, é um
mecanismo tradicional para mitigar a regressividade típica das imposições indiretas sobre o
consumo. Essa técnica, chamada de “solução
universal” (pois não permite distinguir subjetivamente os contribuintes de fato, de forma que
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6

Segundo as “teorias da imposição ótima”, desconsiderando-se os objetivos de equidade e redistribuição, para
maximizar o bem-estar (reduzir o “excesso de gravame”), sob determinadas condições específicas de mercado, a diferenciação impositiva só deve ser introduzida se
for para gravar proporcionalmente menos os bens com
maior elasticidade-preço (é a conhecida regra de gravar
“pelo inverso da elasticidade”).

as reduções fiscais beneficiam a todos os consumidores), é neutralizada pela homogeneidade
do imposto, o que equivale a dizer que a modernização tem efeitos negativos sobre a distribuição interpessoal da carga do ICMS, ou seja,
sobre os objetivos equitativos antes referidos.
Renunciar a tais objetivos é pouco recomendável, tendo em vista, desde a perspectiva ética,
os níveis indecorosos de desigualdade que enfrenta a sociedade brasileira e, a partir da ótica
da receita pública, que a redistribuição da renda
estimula o consumo e, portanto, potencializa a
arrecadação futura.
A solução encontrada por alguns países, como
Japão e Canadá, e também recomendada por alguns economistas7 , para contornar o mencionado trade-off entre eficiência e equidade é o da
“modernização” do IVA em combinação com a
“personalização” dos benefícios. A “personalização” consiste em conceder reduções no imposto suportado por determinadas populações
para as quais se considere que a carga fiscal
decorrente da homogeneização impositiva é
demasiada. Pode ser por meio de devolução do
gravame suportado estimado (caso do Canadá)
ou por redução do IVA, ou parte dele, na hora
da compra (caso do Japão). Essa técnica permite maximizar os efeitos relacionados com a
eficiência econômica e, ao mesmo tempo, dotar
o imposto de contornos mais equitativos. Entretanto, exige, dependendo da forma como é
operacionalizada, um patamar tecnológico mais
ou menos elevado por parte da administração
pública e, em especial, da Administração Tributária.
O primeiro passo para introduzir uma política
de personalização dos benefícios, orientada por
objetivos equitativos, é identificar as populações relativamente mais pobres da sociedade. A
Administração Tributária deve ter acesso a um
cadastro confiável dessas famílias. Esse recurso

7

BARREIX et al. Solving the impossible trinity of con-

sumption taxes: personalized VAT. Washington, D.C.:
IMF, 2012.

redução de acordo com a renda mensal), e restituir, via rede bancária, os beneficiários.
A combinação pragmática da “modernização”
com a “personalização” do ICMS, o ICMS Personalizado (ICMS-P), é uma alternativa viável
juridicamente e recomendável tecnicamente. De fato, as medidas modernizantes, que se
operam no âmbito da autonomia normativa das
UFs, em combinação com a personalização das
reduções fiscais, através da devolução de todo
ou de parte do imposto suportado pelas populações relativamente mais pobres, podem ser implementadas em conformidade com a legislação
pertinente atual. Ao mesmo tempo, implicam
ganhos de eficiência econômica e eficácia operacional e têm efeitos positivos sobre a equidade, a redistribuição da renda e a pobreza. Tendo
em vista a viabilidade jurídica e operacional do
ICMS-P, como foi exposto, cabe questionar:
por que escolher entre eficiência e equidade se
é possível ter ambas?
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está disponível no Brasil. Referimo-nos ao Cadastro Único (CadÚnico), gerenciado pela Caixa Federal, de forma coordenada com os estados
e municípios, que possui informação minuciosa
a respeito do rendimento das famílias que percebem até três salários mínimos mensais. O segundo passo é conhecer o estrutura de gastos da
população focal, ou seja, diferenciar subjetivamente o gravame suportado pelas famílias. Essa
informação também pode ser obtida pela Administração Tributária, já que os documentos
fiscais eletrônicos, especialmente da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), contêm
informação detalhada do consumo individual e
podem ser associados, via CPF, aos consumidores. Uma vez identificados os beneficiários
e quantificado o consumo individual gravado
pelo ICMS, basta a Administração Tributária
calcular o valor das desonerações associadas
ao consumo agregado em determinado período
(um mês, por exemplo), para cada família, com
base nos parâmetros definidos (percentual de
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este tema, fomos incumbidos de fazer
um contraponto à renegociação da dívida dos estados, consignada no PLP
343/2017, aprovado no Senado Federal em 17
de maio do corrente, convertido na Lei Complementar 159/2017.
Antes de irmos direto ao ponto, devemos analisar a situação fiscal atual do Rio Grande do
Sul, frente à crise no Estado e no País, a qual
se pode resumir em: 1) déficit em torno de R$
2,2 bilhões em 2017 e R$ 5,6 bilhões projetado para 2018 (dados oficiais); 2) encargos elevados com a dívida; 3) necessidade de reduzir
despesas (limitada); 4) esgotamento de alternativas de financiamento (caixa único, depósitos
judiciais, recursos extras da CEEE, empréstimos, etc.); 5) necessidade de aumentar receitas.
Como se pode notar, a situação do Estado não é
fácil. Em nível nacional, a primeira renegociação “recente” da dívida dos estados veio com a
Lei Complementar nº 148/2014. Essa lei alterou o pagamento dos encargos da dívida, que
estavam limitados a 13% da Receita Líquida
Real (RLR) com incidência do IGP-DI + 6%,
para IPCA + 4% limitado à taxa Selic, retroativamente a janeiro de 2013. A lei também previu
os Planos de Ajuste Fiscal (PAFs) como contrapartidas dos estados. A grande alteração, além
da redução no valor do estoque da dívida pelo

novo indexador (em torno de 4 bilhões), foi o
uso da tabela Price no cálculo, ou seja: a prestação mensal não aumenta se a RLR aumentar.
Com isso, cresce a importância em investir na
Receita, pois os aumentos de arrecadação poderão ser utilizados com maior liberdade pelos
governos.
Neste ponto, cabe destacar que o melhor seria
ter feito a renegociação pelo novo indexador
desde o começo do contrato, o que reduziria
significativamente o saldo devedor. Por outro
lado, durante a tramitação, chegou-se a cogitar
em aplicar IPCA + 2% como indexador, desde
que garantida a aplicação de 2% em investimento, o que acabou não prevalecendo.
Outra renegociação recente da dívida dos estados foi feita através da Lei Complementar nº
156/2016. Os estados começaram a ganhar, em
meados de 2016, decisões liminares do Supremo Tribunal Federal (STF) para sustar o pagamento da dívida, questionando a aplicação dos
juros compostos. Em função disso, reabriu-se
a negociação entre o governo federal e os estados, que resultou na LC 156/2016.
Através dessa Lei, foi concedido um prazo adicional de 20 anos para o pagamento das dívidas,
reduzindo as parcelas mensais, ou seja: tornando a dívida do RS pagável! Houve a suspensão
das parcelas da dívida dos meses de julho a de-

dos servidores da União (ou aprovar lei de responsabilidade fiscal estadual com limite para o
crescimento das despesas obrigatórias);
- aumento da alíquota de previdência dos servidores para 14%;
- adoção da alíquota extratemporária de previdência dos servidores, caso necessário;
- autorização de privatização de empresas do
setor financeiro, de energia, de saneamento e
outros com utilização de recursos para quitação
de passivos;
- redução de, no mínimo, 10% dos benefícios e
incentivos fiscais ao ano (exceto os concedidos
por prazo certo e condições);
- vedação da concessão de aumento a qualquer
título (membros de poderes, servidores, exceto
por sentença judicial ou a revisão geral anual,
conforme art. 37, X, da Constituição Federal);
- vedação da criação de cargo, emprego ou função;
- vedação da alteração de carreira;
- vedação da admissão ou contratação de pessoal e realização de concurso público, exceto para
reposição por vacância;
- vedação da criação de despesa de caráter continuado;
- vedação da adoção de medida que importe aumento de despesa acima do IPCA ou do crescimento da RCL – Receita Corrente Líquida (o
que for menor) ;
- vedação da concessão ou ampliação de benefício fiscal, exceto pelo Confaz;
- vedação das despesas com publicidade e propaganda, exceto para a saúde, segurança e educação no trânsito;
- vedação da contratação de operações de crédito, exceto para:
- financiar desligamento voluntário;
- financiar auditoria do sistema de processa mento da folha;
- financiar leilões;
- reestruturar dívidas com o sistema financeiro;
- modernizar a administração fazendária;
- antecipar receita de privatização;
- outras finalidades do plano de recuperação.
Como se pode facilmente denotar, a lista de imposições ao estado que resolver aderir ao regime de recuperação fiscal é bastante extensa e,
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zembro de 2016, com a retomada gradual dos
pagamentos a partir de janeiro de 2017. A parcela de janeiro de 2017 teve redução de 94,73%,
aumentando em torno de 5% ao mês até chegar
em 100% do valor da parcela em julho de 2018.
Os valores não pagos nesse período serão incorporados ao saldo devedor em julho de 2018.
Quanto às parcelas não pagas em virtude de
liminar, estas foram parceladas em 24 vezes a
partir de julho de 2016. Como contrapartida, os
estados devem manter a despesa primária corrente limitada ao IPCA por dois anos, sob pena
de perder o prazo de alongamento de 20 anos.
Essa é a situação atual da dívida. Já a LC
159/2017, que institui o programa de recuperação fiscal dos estados, permitirá a suspensão
do pagamento da dívida por até três anos, podendo ser prorrogado por igual período, sendo
que, durante a prorrogação, as parcelas serão
retomadas gradualmente. Essa suspensão significaria um montante em torno de R$ 10 bilhões
(para o período de três anos), o qual seria incorporado ao saldo devedor no fim do período. Na
hipótese mais provável, de três anos de suspensão com mais três adicionais, equivaleria a uma
suspensão total em torno de 4,5 anos (54 meses), representando um montante em torno de
R$ 15 bilhões (10 bi dos primeiros três anos + 5
bi da prorrogação). Aplicando-se IPCA + 4% a
um período médio de 27 meses (ou 2,25 anos),
pode-se estimar um acréscimo adicional médio
de R$ 3,6 bilhões ao saldo devedor no final do
período (15 + 3,6 = 18,6 bi). Em resumo, praticamente seria devolvido ao estoque da dívida o
valor reduzido em função da LC 148/2014.
Além disso, existem diversos dispositivos na lei
que são impostos aos estados que quiserem aderir ao plano de recuperação fiscal:
- assinatura de um pré-acordo com o plano de
recuperação;
- renúncia ao direito em que se funda ação que
discuta a dívida;
- proibição de saques de depósitos judiciais até
recompor o saldo mínimo de 30%;
- instituição de regime de previdência complementar;
- revisão do regime jurídico único dos servidores estaduais para suprimir benefícios e vantagens não previstos no regime jurídico único
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por consequência, pode levar a certa “paralisação” nas ações do ente federativo. Claro que o
Poder Executivo necessita aprovar as medidas
na Assembleia Legislativa, mas, ainda assim,
pode haver um questionamento judicial em
função de estar sendo ferida cláusula pétrea da
Constituição Federal (§ 4° do art. 60):
“§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;”
Combinado com o art. 18 da carta magna:
“Art. 18. A organização político-administrativa
da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, todos autônomos, nos termos desta
Constituição.”
Essa tese poderia ser levantada, tendo em vista
que o estado, ao aderir a esse regime de recuperação fiscal, estaria abrindo mão de parte de sua
autonomia como ente federativo. Além disso,
a exigência de “renúncia ao direito em que se
funda ação que discuta a dívida” fere outro preceito constitucional disposto no inciso XXXV
do art. 5°:
“XXXV - a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”
Por outro lado, deve-se buscar alternativas para
justificar a não adesão do RS ao plano de recuperação fiscal. Para tanto, deve ser levada em
conta a situação atual de fluxo de caixa do Estado. Além da folha de pagamento (R$ 1,087 bilhão em abril/2017), que vem sendo paga com
alguns dias de atraso (no máximo até o dia 12
do mês subsequente), os repasses de verbas da
saúde estão em dia, bem como o pagamento a
fornecedores, que vem sendo feito com, no máximo, 30 ou 40 dias de atraso, o que pode ser
considerado normal no setor público. Por último, a dívida, que combina a parcela do atraso
em função da decisão liminar do STF (24 vezes
a partir de julho/2016) e a parcela normal, que
está gradualmente aumentando (R$ 52 milhões
em maio/2017), até chegar a 100% em julho de
2018, a qual vem sendo paga normalmente.
Assim, apesar das dificuldades, o governo estadual tem conseguido honrar seus compromissos, inclusive a folha (até o dia 12 do mês
subsequente). Para analisar as necessidades de
caixa, daqui para frente, até o final do ano, há

que se considerar os aumentos na segurança pública: em maio, haverá um acréscimo em torno
de R$ 35 milhões (8 meses = 280 milhões em
2017) e, em novembro, outros R$ 40 milhões
(2 meses = 80 milhões em 2017), totalizando
R$ 360 milhões em 2017. Além disso, há que
se considerar o aumento gradual no pagamento
da parcela da dívida: em maio a parcela corresponde a 26,72% com a redução (R$ 52 milhões) e em dezembro corresponderá a 63,16%
(R$ 123 milhões), totalizando um acréscimo
aproximado de R$ 250 milhões (R$ 35,5 milhões de acréscimo médio mensal por 7 meses).
Somando-se os acréscimos da folha e da dívida,
chega-se a R$ 510 milhões; acrescentando-se o
décimo terceiro salário, totalizariam uma projeção de R$ 1,71 bilhão de déficit para 2017 (pouco menos que os R$ 2,2 bi que são a expectativa
do governo).
Fazendo o mesmo raciocínio para 2018, considerando-se os aumentos programados para a
segurança pública e os aumentos na parcela da
dívida (total de R$ 1,87 bi) e o décimo terceiro
salário (R$ 1,2 bi), totalizariam um acréscimo
estimado de R$ 3,07 bilhões, bastante inferior
aos R$ 5,6 bilhões projetados pelo governo.
Por outro lado, a previsão de receita dos impostos estaduais aponta para um incremento de R$
2 bilhões para 2018, sendo R$ 1,6 bi no ICMS
e 400 milhões no IPVA e ITCD. Descontadas as
vinculações/transferências legais, o Estado teria
um acréscimo líquido em torno de R$ 1,2 bilhão
em 2018, sem considerar a provável melhora no
cenário econômico, que poderá potencializar
esse aumento de receitas, bem como daquelas
decorrentes de repasse da União, como é o caso
do Fundo de Participação dos Estados – FPE.
Ademais, o Estado possui alternativas para melhorar sua situação fiscal, algumas das quais
detalhamos rapidamente. No âmbito federal, a
partir de decisão do STF favorável aos estados
no âmbito da ADO 25 (Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão), o Congresso Nacional está com prazo de 12 meses (até o fim de
2017) para regulamentar o artigo 91 do ADCT
(Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). Trata-se do ressarcimento de perdas pela
Lei Kandir (LC 87/96) em função da desoneração do ICMS das exportações de produtos

Também está em tramitação avançada o PLP
54/2015, que permitirá a “convalidação” dos
benefícios fiscais concedidos à revelia do Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária).
No texto substitutivo global do projeto, há uma
condição de redução dos benefícios fiscais em
10% ao ano. Caso aprovado o texto com esse
dispositivo, poderá render em torno de R$ 300
milhões para o RS. Há que se salientar que o
Convênio 42/2015 já permite essa redução pelos estados, bastando que o RS o implemente
internamente, como diversos estados já o fizeram.
No âmbito do Confaz, o RS apresentou proposta de alteração do Convênio 100/97, que trata
de benefícios fiscais para adubos e fertilizantes,
para tributação de 4% em todas as operações,
o que resultaria em arrecadação de R$ 370 milhões por ano. A proposta de convênio está sendo analisada no nível técnico e deve ter algum
encaminhamento na próxima reunião.
Já no âmbito interno, sugere-se a alteração de
alguns prazos de pagamento, possibilitando um
ganho de fluxo de um mês ao anterior, nos seguintes setores: a) Combustíveis: alterar a antecipação de 70% para 80% no dia 25 de cada
mês (R$ 50 milhões que seriam antecipados do
dia 10 do mês seguinte para o dia 25 do mês da
ocorrência do fato gerador do tributo); b) Energia Elétrica: alterar a antecipação de 65% para
80% no dia 27 de cada mês (R$ 40 milhões); c)
Comércio: antecipação de 50% do valor arrecadado referente ao mês anterior no dia 27 de
cada mês (R$ 350 milhões). Essas alterações
pontuais gerariam um ganho de fluxo de aproximadamente R$ 440 milhões e dependem apenas de decreto do Poder Executivo.
Outro programa que está sendo desenvolvido
na Receita Estadual é o “Programa Gaúcho de
Cidadania”, que envolve três subprogramas:
a Nota Fiscal Gaúcha (NFG), o Produto Gaúcho e o Bom Contribuinte Gaúcho. A NFG já
está em operação há vários anos, estimulando
os gaúchos a pedirem a emissão de nota fiscal,
concorrendo a prêmios por sorteio, além de beneficiarem entidades na área da saúde, especialmente. O subprograma do Produto Gaúcho está
sendo especificado e deverá entrar em operação
num futuro próximo. Através desse programa, o

Enfoque Fiscal | Outubro 2017

primários e semielaborados e pelos créditos nas
aquisições de ativo permanente. O Estado tem
um ressarcimento anual em torno de R$ 390
milhões (já somado o valor do FEX, Fundo de
Auxílio às Exportações), que representam apenas 10% das perdas efetivas. A expectativa é
de que o ressarcimento aos estados seja regulamentado em valor superior ao repasse atual,
podendo resultar em aumento superior a R$ 3
bilhões anuais se corresponder ao total das perdas. Na pior das hipóteses, seria regulamentado
o repasse atual (R$ 3,9 bilhões para todos os
estados), com correção por algum índice. Por
outro lado, não avançando a proposta do ressarcimento, os estados poderiam pleitear o retorno
parcial da tributação na exportação de produtos
primários, por exemplo, com a possibilidade de
ajuste da alíquota por decreto (necessitaria alteração constitucional) em função da variação do
preço da commodity no mercado internacional.
Isso poderia render em torno de R$ 1,5 bilhão
por ano ao RS. Alternativamente, o RS poderia pleitear um encontro de contas entre as perdas da Lei Kandir e a dívida do Estado com a
União, o que reduziria enormemente o saldo e
os encargos da dívida, ainda que seja sem efeito
retroativo.
Outra hipótese já prevista na LC 156/2016, e
ainda não implementada, é a renegociação das
dívidas com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), com possibilidade de carência de três anos, que poderia
aliviar o caixa do Estado em R$ 140 milhões
anuais aproximadamente.
Ainda no âmbito federal, os estados poderiam
apoiar a recriação da CPMF (Contribuição Provisória sobre as Movimentações Financeiras),
sem aumento de tributação, através da compensação com tributos federais. Assim, haveria
uma “antecipação” no pagamento de tributos,
com a restituição posterior pela dedução no imposto de renda da pessoa física, por exemplo, o
que ajudaria no fluxo anual do poder público.
Além disso, os que não pagam nada de imposto,
por estarem na economia informal, sofreriam
tributação, podendo render em torno de R$ 10
bilhões, com repasse de pelo menos R$ 200 milhões ao Estado (estimativas precárias para uma
participação de 2%).
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“bairrismo” gaúcho seria utilizado para incentivar o consumo de bens produzidos no RS, os
quais seriam identificados por selo específico a
ser colocado na embalagem. Na compra desses
produtos, haveria pontuação em dobro (produto com a etapa final de fabricação no RS) ou
em triplo (produto 100% gaúcho) na NFG. O
resultado seria um incremento das compras de
produtos gaúchos em detrimento dos produtos
de outros estados, havendo uma redução do
crédito de operações interestaduais, com ganho
direto de arrecadação. Indiretamente, haveria um aumento da produção interna, gerando
mais empregos e renda com reflexo positivo na
arrecadação. Estima-se que poderia haver um
ganho de, pelo menos, 20% na venda de produtos gaúchos, que geraria um retorno direto de
arrecadação que poderia alcançar R$ 1 bilhão
por ano. Além disso, haveria uma espécie de
“guerra fiscal pelo consumo”, com a atração de
investimentos para o Estado daquelas empresas
que tiverem perda de mercado, as quais seriam,
naturalmente, estimuladas a instalar uma unidade fabril no Estado.
Depois de analisados o lado das despesas e o
das receitas, com suas perspectivas e possibilidades de incremento, pode-se fazer um balanço
resumido da situação fiscal do Estado para 2017 e 2018:
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Diante disso, apesar de todas as dificuldades financeiras que o Estado vem enfrentando, fica
demonstrado que a situação fiscal gaúcha está
administrada para o ano de 2017, podendo,
mediante algumas ações de gestão, possibilitar
também um equilíbrio para 2018. Destaque-se
que não houve qualquer projeção de grande retomada da economia, o que certamente geraria
um retorno em arrecadação direta e no aumento
de repasses da União e resultaria numa situação
fiscal mais confortável.
Por outro lado, o Estado poderia dotar o órgão
de Administração Tributária estadual, hoje consagrado na Receita Estadual, de maior autonomia e especialização. O fortalecimento da Administração Tributária, com investimentos em
tecnologia e no quadro de Auditores-Fiscais,
muito defasado frente às necessidades, pode
ajudar o Estado a alcançar o equilíbrio financeiro mais facilmente.
Assim, não há uma necessidade, ao menos não
imediatamente, de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (LC 159/2017). Restam alternativas que podem e deveriam ser utilizadas antes
de o Estado submeter-se a tantas condicionantes impostas pela lei, sob o risco de perda de
autonomia e de verdadeira paralisação na gestão estadual.

