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Fórum debate a Administração Tributária como solução para a crise
econômica

A relevância da Fazenda é crucial, afirma promotor de Justiça

Conselheiro do TCE defende necessidade de se priorizar a área
tributária
Advogada, doutora em direito, destaca prioridade para recursos
tributários
Bins diz que essencialidade da Administração Tributária está
expressa nos direitos sociais brasileiros

Presidente da Agas pede discussão para simplificar impostos no
Estado
Simone Leite propõe maior proximidade entre o Fisco e os
empresários
Diretor da Fiergs propõe aproximação com o Fisco

Juremir Machado, Rosane de Oliveira e Milton Cardoso revelam o
que pensam sobre tributos

Carreira deve atuar próxima da sociedade, diz presidente da Afisvec
Para Malhani, sonegadores são os “canibais” da nação
Wunderlich faz veemente defesa da autonomia
Receita Federal ainda luta pela autonomia plena
Estrutura da Administração Tributária deve estar relacionada aos
resultados que o governante deseja, afirma Eroni
Kupski alerta para a necessidade de ações uniformizadas no País
Para o presidente da Fenafisco, Fiscos precisam se divulgar com
mais intensidade

Para resolver a crise, não é necessário atacar os trabalhadores do
serviço público

Municípios gaúchos recebem premiações do Prêmio Gestor Público
2016
Outra reforma é possível
Celso Malhani

Administração Tributária autônoma como fator de desenvolvimento
Abel Ferreira
Administração Tributária, um imperativo constitucional
Eugenio Lagemann
A sociedade brasileira e o controle social
Paulo Kronbauer e Jorge Ritter de Abreu

D

a mesma forma que qualquer empresa, o Estado
necessita de uma boa administração. É nela que
estão alicerçadas as possibilidades de crescimento dos
negócios – no caso das empresas – e de melhorias da
qualidade dos serviços públicos prestados – no caso do
Estado. Para que todos os setores funcionem conforme o
desejado, é importante que uma administração profissional e preparada, com conhecimento especializado em sua
área de atuação, esteja à frente do processo, direcionando e abrindo caminhos para que os demais membros da
equipe possam realizar suas funções também de forma
eficaz. A Administração Tributária, por exemplo, essencial ao funcionamento do Estado, precisa ter as condições
necessárias para desenvolver seu importante trabalho de
pensar e executar projetos que propiciem financiamento
suficiente para que as demais áreas do Estado possam
funcionar conforme o esperado pela sociedade.
Segurança, educação e saúde são importantes serviços públicos que precisam de um Estado forte para promovê-los a contento dos cidadãos. Todo e qualquer Estado democrático só se viabiliza através dos tributos. E
são os próprios cidadãos que contribuem para viabilizar
o Estado. Assim, o dever do ente público, em todas as
esferas, é retribuir, oferecendo serviços, no limite dos recursos arrecadados, com a qualidade que a sociedade merece e anseia. Para isso, é imprescindível dar atenção especial ao início do processo, a Administração Tributária.
Com as adequadas condições de trabalho, atuando com
toda a sua força e quadro completo, esse setor do Estado
gaúcho, por exemplo, dirigido pelos Auditores-Fiscais da
Receita Estadual, pode contribuir, de forma efetiva, para
melhorar a situação das contas públicas e proporcionar
a consequente melhoria das áreas de segurança, saúde e
educação, possibilitando maiores investimentos em infraestrutura, o que, na sequência, pode fortalecer a economia do Estado como um todo, impulsionando o crescimento econômico tão desejado.
A importância desse tema é tão grande que levou
nossas entidades – Afisvec e Sindifisco-RS – a promoverem a segunda edição do Fórum Administração Tributária em Debate, realizado no dia 4 de outubro de 2016 na
Assembleia Legislativa do RS. O encontro proporcionou
uma excelente oportunidade para debater o assunto com
representantes dos poderes públicos, do empresariado e

da imprensa gaúcha. Estiveram em pauta a autonomia da
Administração Tributária e o papel do Auditor-Fiscal da
Receita Estadual, entre outros temas. Confira a cobertura completa do evento a partir da página 4.
Ainda nesta edição, apresentamos dois artigos que
trazem luz ao tema: na página 67, no artigo "Administração Tributária autônoma como fator de desenvolvimento", o presidente da Afisvec identifica a necessidade
de implementar a autonomia da Administração Tributária, “já consagrada na Constituição Federal”, e defende
a valorização do setor para o sucesso das administrações
públicas. No artigo "Administração Tributária, um imperativo constitucional", página 71, o Auditor-Fiscal da
Receita Estadual do RS aposentado e professor de Economia da Ufrgs Eugenio Lagemann nos oferece uma
importante reflexão sobre o papel da Administração Tributária no sistema de produção capitalista do século XXI
e sua forma de atuação diante da concepção de Estado da
atualidade.
A Previdência Social dos trabalhadores brasileiros,
que está na mira de uma Proposta de Emenda à Constituição de autoria do Poder Executivo Nacional, é abordada pelo presidente do Sindifisco-RS no artigo "Outra
reforma é possível", página 63. O texto destaca a necessidade de considerar a receita como ponto importante da
reforma previdenciária.
Finalizando, não poderíamos deixar de nos referir
à crise econômica que está sufocando o Estado do Rio
Grande do Sul e, consequentemente, a sociedade gaúcha.
Neste contexto, nós, Auditores-Fiscais da Receita Estadual, enquanto cidadãos e integrantes de uma carreira
essencial ao funcionamento do Estado, nos sentimos na
obrigação de alertar a sociedade de que as medidas apresentadas atualmente pela União como condição para o
ajuste fiscal dos estados endividados (PLP 343/2017) e
pelo governo do RS para combater a crise não conferem a eficácia necessária para a solução dos problemas. A
solução definitiva passa, necessariamente, pela aplicação
de mecanismos modernos e eficientes de receita pública.
Comentamos mais sobre esse tópico na página 56.
Boa leitura!

Abel Henrique Ferreira
Presidente da Afisvec

Celso Malhani de Souza
Presidente do Sindifisco-RS
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Fórum debate a Administração
Tributária como solução para a
crise econômica
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A

quase ninguém escapa,
hoje, a noção de que o
Estado brasileiro, bem
como todos os outros Estados
nacionais no mundo, se financia
basicamente pela receita advinda dos impostos. Essa concepção,
consagrada na nossa Carta Magna, ganha ainda mais relevância
na medida em que o país se dá
conta, como nação, da imensa ta-

refa diária de atender as enormes
demandas sociais ainda pendentes de solução. Como uma nação inserida no contexto dos Brics (Rússia, Índia, China e África
do Sul), grupo de nações em desenvolvimento que procura atuar
em conjunto, o Brasil ainda precisa de grande volume de recursos para atender a sua população
carente.

Nada mais natural, diante
desse quadro, que o conjunto de
ações, integradas e complementares entre si, que visam a garantir o cumprimento das obrigações
dos entes econômicos no pagamento de impostos crescesse, ganhasse relevância e se tornasse
imprescindível à vida do País. De
atividade de Estado corriqueira,
passou a ser considerada essencial.

gueiredo, representando o Tribunal
de Contas do Estado (TCE/RS),
o Auditor-Fiscal Paulo Renato da
Silva Paz, superintendente da 10ª
Região da Receita Federal no RS,
os presidentes da Febrafite, Roberto Kupski, e da Fenafisco, Manoel
Isidro dos Santos, e os presidentes
das entidades promotoras do evento, Abel Henrique Ferreira, da Afisvec, e Celso Malhani de Souza, do
Sindifisco-RS.

Plateia lota o Teatro Dante Barone para acompanhar a abertura do Fórum
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tário adjunto da Fazenda Estadual,

Luiz Antônio Bins, representando
o governador do Estado do RS, o
deputado estadual Adilson Troca
(PSDB), representando a presidência da Assembleia Legislativa gaúcha, o juiz Márcio Kepler Fraga, representando o Tribunal de Justiça
do RS (TJ/RS), o promotor de Justiça Cesar Luis de Araújo Faccioli,
representando o Ministério Público do Estado (MP/RS), o conselheiro Pedro Henrique Poli de Fi-

Foto: Mauro Schaefer

Ganhou a denominação de Administração Tributária e se constituiu, ao longo de décadas, em um
conjunto integrado de concepções, visões técnicas, operacionais
e de gestão ligadas à tributação, de
suma importância para as finanças dos Estados, sendo inclusive
objeto de estudos em universidades, em grupos econômicos e nos
meios jurídicos.
Nesse sentido, nada mais importante que procurar aperfeiçoar
a ação dos Auditores-Fiscais da
Receita Estadual do Rio Grande
do Sul ouvindo as visões, as críticas e as percepções das autoridades públicas que lidam diariamente com o resultado dos trabalhos
desses profissionais que combatem
a sonegação no Estado.
Esse foi justamente o objetivo dos cinco painéis do II Fórum
Administração Tributária em Debate, realizado no dia 4 de outubro, no Teatro Dante Barone, da
Assembleia Legislativa, pelas entidades representativas dos Auditores-Fiscais da Receita Estadual
do RS: Afisvec e Sindifisco-RS.
O evento contou com participações de painelistas dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário estaduais, de representantes
do Ministério Público, das Administrações Tributárias municipal e
federal, do Tribunal de Contas, da
iniciativa privada e da imprensa
gaúcha.
Estiveram no evento o secre-
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P

Márcio Kepler Fraga, juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Na sua visão e na do Judiciário
em geral, explicou, a busca de recursos é essencial. “Temos trabalhado
incessantemente na busca desses
recursos para atender a população.
Nós temos que buscar, dentro da
nossa parcela de responsabilidade
[do Judiciário], as condições e os
meios para realizar a justiça, de forma incessante”, revelou.
Para ele, momentos de crise
como os atuais são de superação.
Mais do que lamento, é um momento de criatividade. “É um mo-

mento em que nós temos que buscar trabalhar com criatividade na
busca das soluções. E acredito que
a Administração Tributária deve
ser vivenciada dentro desse contexto de criatividade, de busca de
recursos”, afirmou. “Se a crise está
aí, nós precisamos trabalhar mais
ainda, com criatividade, responsabilidade, porque depende muito da
Administração Tributária o sucesso de um sem-número de atividades e tarefas”, encerrou o magistrado.
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rofessor titular da Universidade do Vale do Rio dos
Sinos, professor da Escola Superior da Magistratura e juiz
auxiliar do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), Márcio Kepler
Fraga, que representou o Tribunal de Justiça do RS (TJ/RS) no
II Fórum Administração Tributária em Debate, afirma não ter dúvidas sobre a relevância adquirida,
hoje, pela Administração Tributária. Durante a sua manifestação
no encontro, o magistrado se fixou
na importância que a Administração Tributária tem na prestação de
serviço do Estado junto à população. “Uma das coisas que a gente
mais percebe é o resultado positivo quando há recursos e a carência
quando eles [os recursos] não existem”, revelou.
Para ele, a carência de recursos, “de meios, é algo muito pungente”, visível no contato com a
população. “Lá na ponta, está lá,
indiretamente, a Administração
Tributária, sobretudo os meios
colocados à disposição”, revelou,
acrescentando, mais adiante, que
de nada adiantam as boas propostas se não houver os meios para
realizá-las.

Visão dos Poderes

Prestação de serviço depende
diretamente da existência
de recursos, diz magistrado

II Fórum

ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
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II Fórum

ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
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Visão dos Poderes

em Debate

Cesar Luis de Araújo Faccioli, promotor de Justiça do Ministério Público do RS

C

om a experiência de quem
foi secretário de Justiça do
Estado até 2015, o professor e promotor de Justiça do Ministério Público do RS Cesar Luis
de Araújo Faccioli, que representou a Procuradoria-Geral de Justiça no evento, afirmou considerar
que uma reunião como a que estava participando era como a síntese de um momento de crise, que
trazia em seu bojo a necessidade
de serem, todas as autoridades envolvidas, humildes. Na visão que
apresentou no Fórum, Faccioli disse crer que a crise se instala a partir de um fracasso coletivo. “A crise
traz uma necessidade, que é de se
ter humildade. Pois a crise, de uma
forma objetivamente considerável,

se instala a partir de um fracasso
coletivo”, pontuou.
Essa crise, na observação feita
ao grupo de instituições que analisava o momento vivido pelo País e
pelo Rio Grande do Sul, traz como
subproduto um referencial perigoso: a busca de uma solução fácil,
pré-pronta. “A solução mais prática do enfrentamento crítico, em
qualquer crise, e hoje nós estamos
vivendo várias crises, é encontrar
desde logo uma resposta crítica
quase que pré-pronta, é identificar
mocinhos e bandidos.”
Faccioli, que é advogado, com
especialização em direitos humanos pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, professor pós-graduado do Centro de Estudos

de Direito e professor de pós-graduação da Fundação Escola Superior do Ministério Público do RS,
considera que momentos como esse
(do Fórum) carregam em seu conceito uma ideia quase de alquimia:
um ambiente onde se reúnem pessoas aparentemente com conhecimento da solução para a crise.
Relembrando um evento do
qual participou na década de 1980,
quando era estudante no centro
acadêmico, disse que já se antevia, no futuro, quem seria o inimigo. “Bem, nesse evento a que eu me
referia, o título, de alguma forma,
já antecipava o bandido: ‘O Brasil
da fiscalía’”, conta. “Fiscalía”, explicou Faccioli, “é uma expressão
que é sinônimo de gestão tributá-
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A relevância da Fazenda é crucial,
afirma promotor de Justiça
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ria, mas que, no contexto de então,
indicava uma visão irônica e negativa. A ‘fiscalía’ foi identificada naquele nosso pequeno evento como
o ‘bandido’. A partir de então, para
concluir o quão errado estávamos
[os organizadores daquele evento], eu lembro que o participante
do painel que representava as faculdades de economia se limitou a
se defender. Ele só se defendeu. E
essa ideia de um Brasil ‘funcionalizado’ pela dimensão fazendária foi claramente identificada como a culpada pela crise
da época”, disse o promotor de Justiça do Ministério Público do RS.
Para ele, está claro que, na época, os estudantes precisavam demonizar algumas situações.
Está óbvio, também, de acordo
com a sua visão, que hoje é preciso ressignificar algumas figuras
e atividades da economia, da política, da história brasileira. “Nós
tínhamos uma concepção pronta
e repito: era absolutamente equivocada”, resume. Para exemplificar, ele agrega uma história vivida em conjunto com o secretário
adjunto da Fazenda estadual, Luiz
Antônio Bins, a qual ele denomina como uma experiência intensa.
“Fui secretário de Estado da Justiça e dos Direitos Humanos e tive
muitas reuniões nesse período, especialmente com o Bins. Nós tivemos momentos muito intensos,
em que eu tive que aprender economia e gestão financeira e fiscal
com ele, e ele aprendeu um pou-

co de direitos humanos comigo”,
aponta, revelando que dessa interação resultou uma aproximação
das pautas de ambas as pastas.
“Essa bipolaridade entre a ‘fiscalía’, entre os integrantes da rede
de gestão tributária do Estado,
com uma pauta mais ampla, simbolicamente colocada como opos-

"Nós tínhamos uma
concepção pronta e repito:
era absolutamente
equivocada."

ta, uma pauta de direitos humanos, foi extremamente importante.
Então, temos que refletir, e este
evento é muito importante para
isso, o que proponho que seja feito com humildade por parte de todos nós. Em decorrência da crise,
todo mundo precisa cortar na carne, utilizando meios para conseguir gerir os recursos escassos.”
Faccioli declarou que desejava chamar a atenção para o fato de
que a crise tem que ensinar. Além
desse momento coletivo de humildade, temos que partir para um
momento “terapêutico” e perceber
que alguma coisa não deu certo.

Para ele, estamos administrando,
especialmente o Fisco, o fracasso civilizatório de um modelo. Ele
propôs a necessidade de se identificar esse modelo, essa patologia política, social, econômica, que
conduziu a essa doença, e, a partir dessa possibilidade, definir o remédio a ser prescrito. De alguma
forma, só essa metodologia já induziria o caminho mais ou menos
óbvio, declarou. Essa obviedade,
contudo, ocorreria só no campo das ideias, que seria a da
cooperação. Nesse sentido, a cooperação passou a
ser, instigou o palestrante, o único caminho viável para sairmos da crise.
“Esse momento
também serve para percebermos em que país e em
que Estado estamos. O Brasil
tem um projeto de nação maravilhoso – e o ‘arquiteto’ dessa obra
é aquele que escreveu o texto original da Constituição. Todos nós somos, de alguma forma, engenheiros e pedreiros, especialmente as
pessoas da Administração Tributária. Esse projeto, em minha opinião, é muito bom. Nós temos um
projeto de Brasil que casa a pauta social com a democracia e a eficiência. E onde entra a ‘fiscalía’?
No coração da eficiência”, relatou.
Para o promotor de Justiça
do Ministério Público do RS, esse
projeto de Brasil coloca a prevalência constitucional para a gestão
da Administração Tributária. “Isso
é reconhecimento. É uma coisa
que se chama direito fundamen-

sugestão que tem que sair deste
evento.” Ele criticou o fato de que
grupos de servidores, de instituições, se reúnam somente entre si.
“Por que nós nos reunimos assim,
auditores fazendo capacitação para
auditores? Promotores conversando entre si somente? Somos campeões em conversas e capacitações

“Como casar democracia
com a garantia ilimitada
dos chamados direitos
fundamentais?"

espelhadas. Trazemos gente que
já conhecemos e com quem concordamos. Avanço nesse modelo?
Zero”, denunciou.
O palestrante defendeu que se
ressuscite a ideia do diálogo político, no sentido mais nobre dessa palavra, lembrando a diferença com
a retórica, que vem desde os tempos de Platão até os dias de hoje.
Diálogo, segundo definiu, é quando
as pessoas chegam, em um evento
como o aqui relatado, e há a possibilidade de ouvir o que não sabem,
o que não conhecem, e serem convencidas. Já a retórica é aquele encontro de pessoas em que cada um

é o dono da verdade. Estão ali só
para convencer o outro. Esse modelo retórico, na Administração
Tributária, nos Poderes, na política nacional, teria levado ao estado
de coisas que hoje vivemos. Portanto, “esse banho de humildade tem
que nos conduzir a algum avanço, e
construir algo que vá além do ‘cortar na carne’, que vá além daqueles
debates absolutamente superados
de Estado mínimo ou máximo, de
direita ou esquerda. Há alguém
ainda que acha que isso se encaixa em alguma situação de
qualidade? Isso leva a que
vocês do sistema tributário tenham mais eficiência e nos ofereçam
a partir disso melhores
condições em saúde, segurança, assistência social?”, questionou.
Faccioli, que foi um dos grandes incentivadores da criação do
Ônibus Lilás, iniciativa da Secretaria de Justiça que leva assistência
a mulheres em situação de risco,
emoldurou o encerramento da sua
palestra com uma frase de Mário
Covas, ex-governador de São Paulo entre 1994 e 2001, deputado federal por três vezes, fundador do
MDB e depois do PSDB, senador,
sobre as finanças públicas: “Se não
tiver dinheiro para mais nada, só
existem duas pautas possíveis que
podem ser custeadas pelo dinheiro do fisco estadual. Uma é educação, e a outra é o empoderamento
da Fazenda, que é o caminho para
a compreensão de todas as demais
pautas com respeito à dignidade a
cada cidadão de São Paulo”.
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tal”, manifestou durante a sua palestra. “Então, temos um país que,
ao mesmo tempo, garante a democracia e os direitos fundamentais.
Mas como se trabalha com essa
equação?”, questiona. “Como casar democracia com a garantia ilimitada dos chamados direitos fundamentais? Como casar essas duas
pontas que aparentemente não se
casam? Com Administração Tributária, que existe a partir do reconhecimento da autonomia constitucional, desde que essa não
sirva para que cada um olhe
só para o seu umbigo corporativo”, acentuou.
O palestrante disse
considerar que nosso Estado é o mais burocrático do
mundo. E disse que não é
só a questão da carga tributária. Ele propôs que, ao final do
evento, se produzisse algum encaminhamento de enfrentamento
da burocracia indevida, superlativa,
excessiva, que na verdade transformou o Brasil em um grande cartório. Daí a importância da administração fazendária, especialmente a
plataforma de fiscalização.
Faccioli fez questão de repetir,
já ao final da sua manifestação, que
o projeto de Brasil começou a ser
construído a partir da importância do texto constitucional e dos
princípios nele expressos, como a
palavra mágica na vida do País: a
eficiência. “E todos nós, servidores
públicos, passamos a ser funcionários de uma empresa chamada
Brasil. E temos que nos capacitar,
capacitação conjunta, que é outra
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A AFIVESC, em parceria
com a Icatu Seguros,
oferece um seguro
de vida que protege
você e sua família
de imprevistos.
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e inventários, para que a sua família tenha
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Não adie a sua proteção e contrate logo o seu.
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www.riosulseguros.com.br | riosul@riosulvidaseguros.com.br | (51) 3226-8111
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youtube.com/icatuseguros
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Ouvidoria É necessário que o cliente já tenha formalizado sua reclamação
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conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado do Rio
Grande do Sul Pedro Henrique de Figueiredo defendeu o
fortalecimento da estrutura administrativa do Estado durante
sua palestra proferida no II Fórum Administração Tributária em
Debate, promovido pela Afisvec
e pelo Sindifisco-RS. Figueiredo
lembrou a elaboração da Constituição Federal, há quase três décadas, para exemplificar a importância do serviço prestado pela
Administração Tributária à sociedade.
Pedro Henrique de Figueiredo, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio
“Em 1988, nós estávamos em Grande do Sul
um momento de transição, pois já
ficado desse dispositivo”, contou o que precisamos ter saúde, educatínhamos uma Carta Constitucio- conselheiro.
ção, segurança se o Estado não tinal. Naquele contexto, durante miFigueiredo prosseguiu sua fala ver condições materiais de realizar
nha trajetória profissional, eu tive dizendo que, se fosse hoje, gostaria essas atividades”, analisou o consea missão, sem experiência, de en- de responder aquela pergunta da lheiro do TCE-RS.
frentar alunos extremamente pre- seguinte maneira: “Minha respos“Hoje se tem a noção de que
parados. E eu me lembro de uma ta seria no sentido de que o Brasil o não funcionamento total da Adpergunta que me foi feita naquele estava solidificando a República, ministração Tributária faz com que
contexto de alteração constitucio- pois o princípio republicano ficou as pessoas não tenham educação
nal. No artigo 37 da Constituição, estabelecido como um dos maio- adequada, faz com que as pessoas
havia uma previsão estabelecendo res pilares na nossa Constituição. não tenham atendimento na saúque a administração fazendária e E, para fazer valer o princípio re- de, faz com que a área de seguranseus servidores teriam prioridade publicano, nós temos que ter, sim, ça não possa atuar adequadamente.
em relação aos demais. Confesso a estrutura material necessária para Então, isso decorre de um princíque, na época, eu não tinha sufi- a realização da atividade adminis- pio republicano”, completou Ficiente noção do tamanho do signi- trativa. Não adianta eu dizer aqui gueiredo.

Visão dos Poderes

O

em Debate
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Conselheiro do TCE
defende necessidade de
se priorizar a área tributária
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De acordo com o conselheiro,
que representou o presidente do
TCE-RS, Marco Peixoto, o Tribunal de Contas, nos diversos julgamentos que faz em relação à administração estadual e em relação
à administração dos municípios
que compõem a unidade federativa, tem estabelecido a organização
da estrutura relacionada à arrecadação. “O Tribunal tem determinado medidas pendentes para que
a arrecadação seja feita da melhor
forma possível, e isso atende a
um princípio republicano”,
explicou.
Os 497 municípios
gaúchos, segundo Figueiredo, têm essa análise feita
em cada exercício financeiro, na qual o Tribunal
mantém uma ligação direta com o governo, “porque a
Constituição da República deu
aos Tribunais de Contas a competência para a apreciação das contas
dos gestores, seja emitindo parecer
prévio em relação aos chefes do
Executivo, seja julgando as contas
dos demais administradores, em
relação aos aspectos orçamentários, financeiros, contábeis”, exemplificou.
Um dos aspectos destacados
pelo palestrante foi a criação da
Lei de Responsabilidade Fiscal. “A
LRF, quando entrou em vigor, em
2001, veio acompanhada de uma
visão de que ela iria travar os entes
públicos e iria impedir sua atuação,
e se viu, depois de muitos anos, que
a LRF ajudou os gestores, estabe-

leceu parâmetros, estabeleceu uma
necessidade de organização relacionada ao orçamento”, justificou.
Figueiredo mencionou o artigo 14 da LRF, o qual determina regras para concessão ou ampliação de incentivo ou benefício
de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita. O trecho
da lei diz que incentivos e benefí-

“É necessário que as
instituições se conversem,
que haja uma troca de
informações.”

cios fiscais deverão estar acompanhados de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, para
atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e demais
condições pertinentes à gestão das
finanças públicas.
“Essa é uma regra que é muito cara para quem atua na Administração Tributária, pois é um dispositivo que tende a evitar que se
abra mão da arrecadação tributária
e tenta evitar a chamada renúncia

de receita, que é, vamos combinar,
um dos piores meios de atuação
tributária: renunciar àquilo que
deve ser pago. Digo isso porque se
está abrindo mão de receita tributária em benefício de um, mas em
detrimento de toda a coletividade”, argumentou.
Contudo, ressalvou Figueiredo, a LRF também define que se
observe a previsão dos instrumentos normativos do sistema orçamentário, a lei orçamentária anual,
a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o plano plurianual, e
lembrou que medidas de
compensação relacionadas à renúncia precisam
ser adotadas. “É preciso fazer uma estimativa
do impacto orçamentário e financeiro em relação
a essas medidas de renúncia,
não só no exercício, mas nos
dois subsequentes. Isso é algo extremamente valioso para a atuação
tributária”, afirmou.
Ao final da palestra, o conselheiro do TCE-RS definiu como
fundamental o estabelecimento de
diálogo entre as instituições de Estado. “É necessário que as instituições se conversem, que haja uma
troca de informações. Aprendi
também que, quando há falha no
sistema de Administração Tributária, pode também ocorrer danos
terríveis à administração carcerária, o que é um dilema para nós. É
um dilema para os administradores as pessoas serem colocadas em
masmorras”, finalizou.

II Fórum
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Constituição Federal
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Mary Elbe Queiroz, pós-doutora em Direito Tributário

O

espectro social e político
montado no Fórum para
analisar a Administração
Tributária e o futuro do Fisco não
estaria completo se não ouvisse a
opinião da advogada Mary Elbe
Queiroz, sócia-fundadora do escritório Queiroz Advogados Associados, uma das maiores especialistas
no assunto, com pós-doutoramento em Direito Tributário pela Fa-

culdade de Direito da Universidade de Lisboa, doutora em Direito
Tributário pela PUC/SP e mestre
em Direito Público pela UFPE.
Durante o evento, ela manifestou
não apenas a defesa do Fisco, mas
a firme convicção de que o Estado
deve fornecer a estrutura e o aparelhamento necessário para que a
Administração Tributária possa
agir e principalmente que as auto-

ridades têm o dever de atuar efetivamente no sentido de prover as
equipes de condições e recursos
para que elas atinjam seus objetivos.
Autora de artigos publicados
em revistas e livros, coordenadora
e palestrante em vários congressos
e seminários no Brasil e exterior,
Mary abordou o empoderamento
da atividade fiscal, tema que ela re-
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Advogada, doutora em direito, destaca
prioridade para recursos tributários
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velou ser o assunto prioritário de
seus estudos, principalmente a autonomia da Administração Tributária. “A Constituição nos deu esse
empoderamento, basta usá-lo”, declarou, opinando também que a
PEC 186, que trata da autonomia
das Administrações Tributárias,
poderia ter avançado muito mais.
“A Constituição diz que o Estado precisa de recursos para saúde, educação, segurança etc., e isso
tudo só se faz com investimento. E esses recursos virão de
onde? Dos tributos. É cada
vez mais inegável que hoje
o Estado funciona com as
receitas vindas dos tributos”, afirmou a palestrante.
Ela elogiou a figura
de imagem utilizada pelo
presidente da Afisvec, Abel
Ferreira, que comparou a Administração Tributária com o
corpo humano, dizendo que o setor é o coração que espalha sangue
por todo o corpo. “Ou seja, é o recurso arrecadado que vai alimentar
todas as necessidades, suprir todos
os órgãos.” Por isso, declarou a palestrante, a Administração Tributária, o servidor que atua nela, não
pode ser mais, e não é, um simples
cobrador de imposto. Hoje, na sua
visão, ele atingiu uma perspectiva
muito maior: é ele quem nutre o
Estado de recursos para que este
possa atender as necessidades da
sociedade.
Mary exemplificou sua visão:
“As receitas, hoje, são praticamente

de tributos. O orçamento da União
é constituído de 70% de recursos
cuja origem vem dos tributos. Nas
unidades federadas, o ICMS corresponde a 83% dos recursos. Então, é inegável que os recursos que
suprem o Estado vêm dos tributos.
E tributos dizem respeito à Administração Tributária. Aí a importância e aí o porquê de o legislador

“(...) creio que o Congresso
precisa agir, precisa dar
essas condições para
o Fisco atuar".

constitucional vir dando garantias
e poderes a esse setor”.

Além disso, a administração

tem deveres, ponderou. E, se tem

deveres, raciocina a palestrante,
precisa de garantias, que a Cons-

tituição também forneceu, para

que essa Administração Tributária
funcione. Concedeu, então, recur-

sos necessários, de forma equilibrada entre receitas, para suprir as

despesas e para não sacrificar o cidadão, mas, ao mesmo tempo, que

seja suficiente para que esse Esta-

do possa atender seus objetivos.

Ela reforça a ideia de que é
preciso garantias, deveres, recursos, para que o Auditor-Fiscal
realize o seu trabalho. Cita, então, o artigo 37, inciso XXII, da
Constituição Federal e o art. 142
do Código Tributário Nacional,
onde se iniciam os poderes da
Administração Tributária. Esses
dispositivos garantem, enfim, que
a Administração Tributária é privativa da autoridade administrativa, no caso, o Auditor-Fiscal. Frisa, entretanto, que,
diante disso, não é preciso uma emenda constitucional para ser feita
lei complementar de organização do Fisco. “Sei
que vocês têm uma luta
enorme pela PEC 186,
mas acredito que até agora os apoios conseguidos no
Congresso foram tímidos. Deveriam ter avançado mais. Hoje já
se tem condição de fazer uma lei
complementar para o Fisco. É um
tipo de economia boa que se faz.
Ora, se você quer arrecadar mais
e o Fisco vai trazer esses recursos,
concluímos que, se ele não dispõe
do aparelhamento suficiente, não
pode trabalhar com eficiência. E a
Constituição cuidou disso. Então,
creio que o Congresso precisa agir,
precisa dar essas condições para o
Fisco atuar”, comenta, acrescentando que uma carreira específica precisa ter recursos prioritários,
para atuar de forma integrada. “E

atividade tributária”, afirma.
Mais adiante, Mary fala na lei
de iniciativa do Poder Executivo
que deve estabelecer a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que compreenderá metas e prioridades. E
cabe à lei complementar estabelecer normas de gestão financeira.
“Vejam, aqui já diz lei complementar para gestão financeira e patri-

“Para arrecadar
mais, precisa aparelhar
melhor a Administração
Tributária.”

monial. E isso é relevante.” Então,
comenta a palestrante, já existe o
comando constitucional para ser
feita a lei complementar orçamentária que preveja recursos prioritá-

rios destinados à Fazenda.
Mais adiante, Mary cita outro
dispositivo constitucional, mencionando que é de relevância a
contratação de serviços de saúde e
educação. Ela diz que não apareceu nesse dispositivo a Administração Tributária. “Se os dois lados
são tratados igualmente na hipótese de haver vinculação de receita,
os dois saíram com dois dispositivos. Bem, aí tenho uma sugestão:
que a PEC [186] traga esse tema,
mesmo que seja obrigatoriamente de iniciativa do Poder Executivo.”
Mary diz acreditar que a Administração
Tributária precisa ser
protegida, incentivada
e ter as condições para
atuar. Quase tudo isso já
estaria previsto na Constituição Federal hoje, na forma
de comando, imposição. “Ou seja:
a ótica de que a Administração
Tributária é vital está lá. E aí vem
o bônus e o ônus: a Constituição
garante e limita, pede para avaliar
a funcionalidade do sistema, estrutura seus componentes.”

SONEGAR É DESVIAR DO ESTADO O
IMPOSTO PAGO PELOS CONSUMIDORES
ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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a Constituição não está dando comandos, ela [a Constituição] está
dizendo que é.”
Para a advogada, tudo que se
fizer para que essa máquina funcione mais e melhor gerará recursos para que outras áreas funcionem. Ela agrega o raciocínio de
que a Administração Tributária e
seus servidores terão precedência
sobre os demais setores. “Começa
aí a diferenciação entre esses servidores e outras áreas. Complementa esse entendimento, previsto
na Constituição, a Emenda
42, de 2013, que diz que a
Administração Tributária
é atividade essencial, mas
eu diria vital, porque ela
gera recursos, e, sem esses,
o Estado não funciona.”
A lei fala também em
atividade essencial e recursos prioritários. “E onde estão
os recursos prioritários?”, pergunta. “No artigo 167, onde está vedada a vinculação de receitas. Quando diz: ressalvada a vinculação de
receita de impostos, ressalvada a
repartição de arrecadação, ela ressaltou o quê? Saúde, educação e
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Ela exemplifica o que quer dizer, destacando a Lei de Responsabilidade Fiscal com relação à gestão. Para ela, responsabilidade na
gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente, que corrige
desvios para alcançar o equilíbrio
das contas públicas, obrigando
também a cumprir metas de receitas, o que tem a ver com o modo
com que a administração busca receitas. “Portanto, o que a LRF diz
é que, para arrecadar mais, precisa
aparelhar melhor a Administração
Tributária.”
Como quem faz uma varredura na Constituição Federal,
Mary destaca que a Carta diz que
o Poder Executivo encaminhará ao
Congresso, em 180 dias, lei complementar. “Entretanto, se o Congresso não o fizer, o que acontecerá? Então, vejam só isso, não há
uma norma específica que diga o
que acontece e a consequência é
que a lei não sai, não acontece.” Ela
cobra coerência dos legisladores e
indica que, se a saúde, a educação
e a Administração Tributária estão
no mesmo lugar, e para os dois primeiros há uma norma, por que não

incluir nessa PEC (a 186) quanto
do orçamento será destinado para
a Administração Tributária? “Fica
essa pergunta para reflexão.”
A professora salienta que deu
uma olhada na lei estadual do Fisco e refere que a Receita Estadual,
segundo a Constituição Federal,
deve ter um arcabouço mínimo
para atuar, com recursos prioritários para a realização de suas atividades e o comando que define a
atuação de forma integrada. “Mas
aí eu fui procurar onde estava esse
recurso prioritário específico para a
Administração Tributária e eu não
achei. Mas a Constituição dizia
que era para ser prioridade, como
saúde e educação. E a lei, na minha
opinião, se omitiu, pois o comando
é impositivo.”
Mary diz que viu recentemente o orçamento do RS: R$
59 bilhões de receitas e despesa
de R$ 62 bilhões. “Déficit, porém
não encontrei qual a destinação
de recursos para a Administração
Tributária.”
Ela não vê tratamento equânime conforme o que está previsto na Constituição Federal. “Ora,

se a Administração Tributária tem
como finalidade prover o Estado
de recursos, é uma atividade vital ao funcionamento do Estado. E não falo só em arrecadar,
só em fiscalizar, me refiro à busca de igualdade, quando combate
a sonegação, quando procura fazer com que a tributação seja mais
justa, quando combate a concorrência desleal. Como a Administração Tributária pode ficar à
mercê de flutuações políticas, sem
um regramento que a defenda?”,
questionou a professora.
“Vejam as despesas, que na
verdade são investimentos, vinculadas em saúde e educação. E aí a
importância, pois há um dispositivo constitucional que equipara a
Administração Tributária, ou seja,
os recursos que são destinados para
ela, às áreas da saúde e da educação. Notem a importância constitucional da Administração Tributária. Então, está aí a necessidade
de haver o empoderamento, a importância dessa Administração
Tributária”, conclui a advogada e
uma das maiores especialistas no
assunto no País.
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Bins diz que essencialidade da
Administração Tributária está
expressa nos direitos sociais brasileiros

O

secretário adjunto da Fazenda do RS, Luiz Antônio Bins, defendeu, durante o Fórum, que uma análise mais
concreta da atuação e importância
da Administração Tributária (AT)
no País somente poderá ser feita
com efetividade a partir do momento em que os Auditores-Fiscais tiverem à sua disposição todas
as condições para agirem no combate à sonegação e na defesa da so-

ciedade. Segundo ele, a exemplo
do que ocorre com o Senado, que,
de acordo com a Emenda Constitucional nº 42, que introduziu o
inciso XV no art. 52 da Constituição Federal, tem competência privativa para avaliar periodicamente
a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura
e seus componentes, o mesmo deveria acontecer com as Administrações Tributárias.
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Luiz Antônio Bins, secretário adjunto da Fazenda do RS

“O desempenho das Administrações Tributárias da União, dos
estados e dos municípios será avaliada quando? Essa avaliação é a
qualquer tempo? Em quaisquer
condições? Ou em determinadas
situações? Ou após o cumprimento
de determinadas condições? Após
o cumprimento de determinados
requisitos?”, questiona o AuditorFiscal gaúcho. Ele destaca que esse
dispositivo vem inserido no âmbito
da EC 42/2003, a mesma emenda
que inseriu o inciso 22 ao artigo 37.
O referido artigo alterou o STN e
determinou que as Administrações
Tributárias de todos os entes federativos, enquanto atividades essenciais ao funcionamento do Estado,
terão competência para o exercício
dessa atividade exclusivamente incumbidas a servidores de carreiras
específicas.
Bins entende que a emenda excepcionalizou a aplicação de recursos de impostos para o exercício da
atividade da Administração Tributária e, portanto, indicaria que a
própria avaliação sugerida no texto constitucional em relação ao desempenho das ATs deveria ser feita a partir do momento em que

Constituição Federal

em Debate
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esses setores tivessem as necessá-

autonomia funcional, administra-

tas condições para o exercício das

Bins destacou que autonomia

tiva”, previu.

tos, essas garantias, são a sua forma

suas atividades. “Nesse sentido,

funcional os Auditores-Fiscais gaú-

nistração Tributária, órgão funda-

Tributária, é que entendo a PEC

zes já dito, salientou o palestrante,

rias e constitucionalmente previs-

de valorização da Administração
186/2007, que foi aprovada na
Comissão de Constituição e Justi-

ça em 2013. Entendo ser impor-

chos já possuem. Como muitas veo RS é o único estado brasileiro no

qual o Auditor-Fiscal tem auto-

Para o Auditor-Fiscal,

essa emenda constitu-

cional, ao prever uma lei

complementar, vai estabe-

lecer normas gerais, direi-

“Nossa concepção de Estado
é que ele não existe por si só.
O Estado existe para
viabilizar a sociedade.”

financeira e funcional. Ela visa a

nomia funcional, sem depender de

aos seus servidores. Eu quero dizer

prir com a sua competência cons-

única de Administração Tributária
no País, de norte a sul e de leste a

oeste. Vamos ter uma carreira com

uniformidade e identidade nacio-
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nal, em que determinados princípios e em especial direitos, garan-

tias, prerrogativas e deveres vão ser

ligados a todos os servidores de

competência exclusiva de AT do
País, independentemente do ente

político a que elas estejam vinculadas, bem como irá ser garantida a

lização de suas atividades,
conforme já definido na

própria Constituição Federal. Esses recursos prio-

ritários devem vir, não in-

tegralmente, mas em parte,

da própria vinculação de re-

da AT, para o secretário adjunto da

da AT. “E mais ainda: que as ATs

que ainda vai haver uma carreira

das aquelas que têm atividade ex-

O tema da constitucionalização

rogativas dos cargos da carreira

garantir uma identidade nacional

de carreiras específicas, considera-

ceitas de impostos.

tos, deveres, garantias, prer-

vão ter autonomia administrativa,

que, necessariamente, esses órgãos

cursos prioritários para a rea-

cional a alguns princípios que
tais”, afirmou o palestrante.

mento do Estado. Ele acrescentou

cisam obrigatoriamente de re-

e garante um status constitufundamen-

mental e relevante ao funciona-

da Administração Tributária, pre-

Indiscutivelmente, ela possibilita

consideramos

de ver a essencialidade da Admi-

clusiva, ligadas às competências

tante a aprovação dessa emenda.
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Bins afirmou que esses concei-

ordem de serviço para poder cum-

titucional e legalmente prevista.
Contudo, para que a Receita Estadual possa definir sua organização

administrativa, racionalizando seus

serviços, dispondo de recursos próprios e estabelecendo sua previsão

Fazenda do RS, por essa razão, é

extremamente relevante, “não só

para nós, do Fisco, mas para a sociedade, tendo em vista as diversas
funções exercidas pela Administração Tributária, pela função pri-

mária da arrecadação de tributos,
para que o Estado possa implantar
suas políticas públicas”.

Bins considera, no entanto, que

orçamentária, a fim de se garanti-

há algo muito mais complexo, que

rantir qualidade, eficácia, eficiência

preventivamente e cumprir com as

rem os direitos da cidadania, ga-

e justiça fiscal através da Administração Tributária, é necessário que

se avance nas demais autonomias
previstas na PEC 186.

é estimular o contribuinte a pagar

suas obrigações tributárias, fazendo um trabalho ostensivo àqueles
que decidem não pagar os seus tributos.

De acordo com Bins, hoje, em

duais e coletivos, enfim, a grande

reito Tributário pela PUC/SP e

vive, há uma demanda cada vez

de uma forma orgânica e funcio-

UFPE, que participou do painel

maior e um atendimento cada vez

mais precário por parte do Estado.
“Nossa concepção de Estado é que
ele não existe por si só. O Estado

existe para viabilizar a sociedade.
Assim também é com a Adminis-

gama de direitos; depois, estruturar
nal o Estado; e, em terceiro lugar,
dar as garantias para que os gover-

nos tenham seus limites, para
que o Estado não se veja como o
“todo-poderoso”.

cação, segurança”, definiu.

“E não me refiro apenas

ao Estado do RS, mas sim

Para o palestrante, quando se

analisa a Constituição, verifica-se

possuir profissionais com capaci-

mamente pródiga em relação a di-

da informação e toda uma concepção de procedimentos que faça
com que cada um de nós, contri-

buintes, cumpramos com nossas
obrigações.”

Bins fez uma retrospectiva his-

tórica, lembrando que, no Estado

moderno, em especial no Democrático de Direito, a Constituição

tem três funções básicas: primeiro,
estabelecer direitos sociais, indivi-

tos individuais garanti-

dos. Os artigos 6º e 7º
definem os direitos so-

ciais, educação, saúde,

trabalho, moradia, la-

zer, segurança, previdên-

fala na defesa do Estado e das

e não uma atividade de governo.

dade, ter estrutura, ter tecnologia

enorme gama de direi-

pública tem um capítulo que

isso, afirmo que a Administração

E ela tem de ser forte, atuante e

nal, erradicar a pobreza, promover

cia social etc. “A segurança

vendo o País inteiro. Até por

sendo uma atividade de Estado,

rantir o desenvolvimento nacio-

“Se a cultura tem que
ser garantida a todos,
o acesso a atividades
culturais também (...).”

ao Estado lato sensu, envol-

Tributária tem que ser vista como

sociedade livre, justa, solidária, ga-

explica Bins, define uma

do, os recursos para que possa

carentes, em saúde, edu-

tem como objetivos construir uma

sa Constituição.” O artigo 5º,

prover toda a estrutura do Esta-

cial naquelas áreas mais

na Constituição Federal. “O Brasil

de qualquer espécie, está na nos-

te por si só. Ela tem o condão de

na das pessoas, em espe-

sobre a Administração Tributária

o bem de todos, sem preconceitos

tração Tributária. Ela não exis-

haver a satisfação mais ple-

mestre em Direito Público pela

que nossa Carta Magna é extrereitos e garantias individuais. “O

próprio preâmbulo da Constitui-

ção prevê que o Brasil, Estado de-

mocrático de direito, consubstan-

ciado na sociedade fraterna, sem

instituições democráticas. Aí está a

importância da segurança pública,
que hoje é tão clamada especial-

mente pela sociedade do RS. Se a
segurança pública é um dever do
Estado, é um direito e responsabi-

lidade de todos. A seguridade so-

cial, a saúde, são outros deveres do
Estado.”

O secretário adjunto da Fazen-

preconceitos, etc., está sustenta-

da do Rio Grande do Sul prosse-

sociais iguais, liberdade, seguran-

ra tem que ser garantida a todos, o

do nos valores supremos: direitos

ça, bem-estar, desenvolvimento,
igualdade e justiça.”

Bins citou a professora Mary

Elbe Queiroz, doutora em Di-

gue no seu raciocínio: “Se a cultuacesso a atividades culturais também, à ciência e tecnologia, ao

meio ambiente, direito à família,
à criança, ao adolescente e ao ido-
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so. A família deve ter proteção es-

butária forte. Ele pergunta, diante

responsabilidade na gestão fiscal a

àquela proteger a criança, o ado-

perguntar como financiar toda essa

recadação de todos os tributos da

pecial do Estado, cabendo a este e
lescente e o idoso. Se tudo isso é
o que determina a nossa Consti-

tuição Cidadã, quer dizer, uma

dessa conjuntura legal: “não é de se
estrutura, essa organização política
e administrativa?”

Para ele, é por essa razão que a

grande quantidade de direitos e

Constituição Federal define tam-

efetividade na busca de recursos.”

distribuindo competências, deter-

garantias, é preciso organização e

Bins segue analisando a Cons-

tituição, que também, cumprindo

bém o Sistema Tributário Nacional,
minando bases tributárias, que são

ministrativas de cada um,

disciplina a administração

pública, que tem que ser

“A Administração
Tributária sempre foi e
sempre será uma atividade
essencial ao Estado (...).”

cutivo e Judiciário –, as funções es-

objetos de instituição de tributos.

fazer um comparativo: a Admi-

um de nossos principais tributos,

ção, pela Emenda 42, e as funções
essenciais do Estado – a Justiça, o

Enfoque Fiscal | Abril 2017
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Bins usa toda a sua capacidade

de discernimento e de análise demonstrando o quanto o Brasil pro-

grediu, garantindo em lei os direi-

Ela define a conformação de cada
distribui recursos arrecadados para

outras esferas políticas, exatamente para que, através da mais equi-

tativa distribuição de receita líquida aos entes políticos, cada esfera de
governo possa bem cumprir as suas
competências.

Ele agregou ainda as determi-

tos democráticos, para argumentar

nações da Lei de Responsabilida-

esculpir uma Administração Tri-

constituem requisitos essenciais de

que, nesse cenário, o País precisa

como competência impositiva por
parte da Carta Magna. “Aqui uma

cias voluntárias ao ente

que não institua algum
dos tributos, em especial os impostos previs-

tos constitucionalmen-

te, na competência de

cada esfera de governo.”

são, pela gama de direitos, pela

de Estado. Define ainda os Pode-

nistração Tributária na Constitui-

um dos tributos que são definidos

Bins declarou que, na sua vi-

governo, mas sim como órgão

senciais à Justiça, e aqui se pode

obrigatoriamente, instituir cada

Ao encerrar sua palestra,

vista não como um órgão de

res do Estado – Legislativo, Exe-

ma que cada ente político deve,

a realização de transferên-

do sua organização política e

delega competências ad-

tuição, a LRF expressamente afir-

rência de recursos: é vedada

distribuição do poder, “definin-

trito Federal. Define e

tanto, complementando a Consti-

to toda a sistemática de transfe-

Estado brasileiro e organiza sua

tados, municípios, Dis-

competência constitucional. Por-

regra que excepcionaliza e mui-

outra de suas funções, organiza o

administrativa: União, es-

instituição, previsão e efetiva ar-

de Fiscal (LRF), que afirma que

própria organização, pela ativida-

de desenvolvida pela Administração Tributária, cuja função primá-

ria é prover o Estado lato sensu de
recursos necessários para desem-

penhar suas atividades, é evidente

que sua essencialidade é algo que é
ínsito à própria fundação deste. “A

Administração Tributária sempre
foi e sempre será uma atividade

essencial ao Estado, por tudo que
existe no nosso ordenamento jurí-

dico, por tudo que existe na própria Constituição do Estado Democrático de Direito”, concluiu.

II Fórum

ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA

Presidente da Agas pede discussão para
simplificar impostos no Estado

O

modelo da legislação
tributária estadual precisa ser simplificado para
favorecer o desenvolvimento da economia. A opinião foi expressa pelo
presidente da Associação Gaúcha
de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, durante a sua exposição no II Fórum Administração Tributária em Debate. No
painel “A Administração Tributária sob a perspectiva do empresariado”, que teve também a participação da presidente da Federação
das Associações Comerciais e de
Serviços do Rio Grande do Sul (Federasul), Simone Leite, e do diretor
da Federação das Indústrias do Rio
Grande do Sul (Fiergs), Thomaz
Nunnenkamp, Longo afirmou que

o setor varejista está empenhado
na superação da crise econômica e
elogiou a atuação dos servidores da
Secretaria da Fazenda do Estado
(Sefaz-RS). A atividade teve a mediação do subsecretário do Tesouro
do Estado, o economista Leonardo
Maranhão Busatto.
De acordo com Longo, a
Agas é uma grande defensora da
simplificação tributária. “Hoje temos 27 legislações diferenciadas
em ICMS em uma mesma Federação. Esse formato prejudica o
varejo do RS na comparação com
outros estados, já que temos a experiência da indústria, que perde o
seu foco de expansão de mercado
para cumprir cada uma das legislações de cada estado”, argumen-

tou. Ele sugeriu o desenvolvimento de um canal de comunicação
direta para que os contribuintes
possam visualizar de forma simplificada a carga tributária incidente sobre uma determinada
mercadoria. “Essa visualização em
algum domínio da Receita Federal e da Receita Estadual seria útil
para, quando houver qualquer alteração na legislação, o cidadão
possa identificar a incidência em
seus impostos, a fim de diminuir
os erros de interpretação e passivos tributários a que o varejo é
induzido também por seus fornecedores, já que o erro de interpretação pela indústria induz o
varejo a esse mesmo erro”, indicou Longo.
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“Nossa indústria retrocedeu
dez anos, em receita real. Nosso varejo, dois anos. Portanto, a arrecadação, no nosso Estado, encolheu.
A utilização de novas tecnologias
para arrecadação já é uma realidade e a Sefaz-RS é um modelo, o
que a faz ser conhecida e respeitada em todo o Brasil. Sua estrutura é enxuta e um exemplo de boa
gestão. Cumpre com qualidade o
seu trabalho, justamente quando
o momento é de enxugamento de
estruturas e de simplificação tributária. O setor supermercadista
é um defensor da formalidade e o
parceiro na busca de ferramentas
que aumentem a arrecadação do
Estado”, declarou.
Longo lembrou que o setor
supermercadista é um dos grandes
responsáveis por repassar os impostos que os cidadãos geram com
o consumo e avaliou que a crise
forma um novo perfil de consumidor. “Neste momento, tão importante da nossa economia, estamos
todos nos reinventando, já que nós
temos um novo perfil de consumidor, mais atento, que está fazendo
malabarismo com o dinheiro. Infelizmente, a existência de um milhão de pessoas desempregadas no
nosso Estado está fazendo com
que menos impostos sejam gerados”, lamentou.
No entanto, destacou a vantagem do varejo com relação aos demais setores da economia. “Nós temos a oportunidade de vermos o
consumidor lá no nosso balcão, nos
dando o recado de o que ele quer
comprar, com o dinheiro que ele

tem disponível”, explicou. “Acreditamos em projetos e ações de longo
prazo, que possibilitem a conscientização da cidadania e dos consumidores, além da adequação do tamanho do Estado de acordo com
o tamanho do nosso PIB”, prosseguiu.
Uma das iniciativas importantes para o estímulo à retomada
do crescimento econômico, para
Longo, foi desenvolvida em parceria com a Sefaz-RS. “É a promoção Verão Premiado, um incentivo
à cidadania, em que será sorteado
um automóvel para as pessoas que
efetuarem compras nos supermercados associados à Agas, fornecendo o seu CPF, com o que visamos ao incremento da Nota Fiscal
Gaúcha”, comentou. O sorteio
da Nota Fiscal Gaúcha dos meses de janeiro e fevereiro, segundo
ele, ocorrerá na unidade móvel da
Agas, nas praias de Tramandaí e
Capão da Canoa.
O presidente da Associação
Gaúcha de Supermercados também defendeu como “necessárias”
a revisão e a alteração dos itens do
atual formato da cesta básica de
alimentos, para a inclusão de produtos até então não contemplados.
“Assim como alimentos básicos,
nossa população tem necessidade de produtos de higiene básica,
como papel sanitário, creme dental, sabonete e outros”, descreveu.
Longo apontou que um avanço
nesse sentido também reduziria o
custo do Estado com questões de
saúde relacionadas a condições sanitárias. “Tais produtos deveriam

integrar a cesta básica de mercadorias do Rio Grande do Sul, vindo a ser tributados com alíquota de
12%, mais base de cálculo reduzida”, enfatizou.
Ele mencionou que a entidade da qual é dirigente desde 2002 é
uma grande defensora da diminuição da informalidade e uma grande crítica da utilização do aparelho chamado de “sonegômetro”.
“Se existe essa informação, se ela é
real, somos a favor da imediata punição dos sonegadores e cobrança
desses valores. Não podemos rotular que todos os empresários são
sonegadores, que todos os políticos
são ladrões, e que todos os funcionários públicos são incompetentes.
As empresas que estão sobrevivendo e repassando os impostos devidos reduziram seus quadros, criaram novas áreas e buscaram novas
oportunidades. E, infelizmente,
aumentaram seu quadro pessoal
nas áreas tributária e trabalhista,
em função da sua complexidade”,
observou.
Antônio Cesa Longo ainda
reivindicou a redução da burocratização dos processos, justificando
que “o consumidor poderá ser o futuro empreendedor. Esse cidadão
não deve abrir um novo negócio
em seu País, devido à alta complexidade de todos os procedimentos,
além de todos os aspectos burocráticos federais, estaduais e municipais”, alertou. “Diariamente nos
colocamos no lugar de empreendedores que sonham em ter seu
negócio e contribuir para o crescimento de nosso País”, finalizou.

A

jovem presidente da
Federação das Associações Comerciais do
Rio Grande do Sul (Federasul),
Simone Leite, que comanda um
universo de 200 grandes empresas
no Estado e mais de 70 mil empresas médias e pequenas, fez uma
revelação surpreendente durante a
sua manifestação no Fórum. Uma
amostragem, feita a partir da consulta a cinco mil empresários, revelou que, desse universo, 54% das
empresas estavam com impostos

atrasados. Todos declararam os
impostos, salientou Simone, afirmando, então, que não eram sonegadores, que não tentaram burlar
“um pouquinho as regras, mas não
tinham condição de fazer frente a
esta despesa do recolhimento das
guias tributárias”.
A presidente da Federasul
disse que esse cenário é algo que
a preocupa, pois tende a se transformar em uma bola de neve, já
que, em algum momento, faltará
recursos. “E aí o empresário acaba

priorizando, assim como o governo do Estado: paga a folha de pagamentos ou mantém seu estoque
de matéria-prima, para conseguir
fazer girar a empresa no seu dia a
dia”, apontou. Para Simone, esse é
um aspecto importante que precisa de uma reflexão. “O empreendedor não é um bandido, como pode
parecer a partir da Operação Lava
Jato. A gente tem o político de um
lado e o empresário de outro, mas
nós temos bons políticos e bons
empresários. E são estes que nós
estamos representando, são estes
que nós defendemos”, assegurou.
Por essa razão, Simone apelou para que tanto o empresariado
quanto a Administração Tributária
possam caminhar juntos, estreitar relações, criando uma sinergia
para o bem comum da sociedade.
“Eu penso que é muito importante esta oportunidade [de discutir
com a fiscalização] e acho também
que os senhores têm que estar mais
próximos de nós, das nossas entidades de classe, de forma geral, no
âmbito da classe produtiva”, disse.
Simone, por outro lado, questionou o excesso de tributos.
“Quando a gente fala em tributos, eu falo em sufocamento da
atividade produtiva. Costumo di-
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Simone Leite propõe maior
proximidade entre o
Fisco e os empresários
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zer que, no Brasil, não é o futuro que é incerto. Eu costumo dizer que, no País, o passado é que
é incerto para a classe produtiva”,
brincou. Acrescentou que essa visão está embasada no fato de que, a
cada dia, surgem novas regras, não
apenas no âmbito estadual, mas no
contexto nacional, em que, diariamente, surgem também novas determinações, novas leis que precisamos cumprir. “Daí, vejam os
senhores, temos hoje, na nossa
empresa, 8% da mão de obra
localizada no setor da controladoria, no setor fiscal da
empresa, com mais de 17
funções, todos trabalhando só em função do Fisco.”
Simone atesta que
a sociedade, os empresários e o governo estão todos
do mesmo lado. Os empresários, frisou, querem produzir, gerar
mais recursos, mais tributos, mais
riquezas para os cofres públicos.
Entretanto, revela, em função do
sufocamento da atividade produtiva, isso muitas vezes os impede de
pagar os tributos, como apontou o
levantamento realizado pela entidade.
“Então, será que nós queremos errar? Será que nós queremos,
em algum momento, ficar com um
passado descoberto? Não. Só que,
em algum momento, pode escapar
alguma situação sobre a qual nós
não tínhamos conhecimento adequado, ou que nós entendíamos
como certa, e essa é uma das críticas que fazemos ao processo.” No
seu entender, há uma complexida-

de da legislação tributária que acaba influenciando a situação da empresa quando ela passa por alguma
fiscalização, alguma auditoria.
Simone conta que a entidade tem lutado para que o consumidor exija a nota fiscal. Ela cita
o setor supermercadista como um
bom exemplo dessa conscientiza-

"Devemos trabalhar
de forma conjunta
para simplificar a
tributação aqui no RS."

ção, no sentido de que o consumidor, ao exigir a nota fiscal, estimula que tudo seja feito de acordo
com a lei, para que todos paguem a
mesma coisa e que possam concorrer em um ambiente de igualdade
na economia.
“Sabemos que devemos mudar isso como algo cultural, para
que cada um faça a sua parte. Mas
quando a gente fala na complexidade da legislação tributária, nos
damos conta da existência de um
grande entrave, no meu ponto de
vista, que acontece no Brasil, que
é a forma de tributar. Vejam os senhores: no caso dos empreende-

dores de uma indústria, quando a
gente se dá conta de que o nosso
produto não saiu do nosso centro de distribuição e nós já pagamos toda a carga tributária daquele produto, é muito complicado.
Precisamos ter capital de giro muito
grande, necessitamos ter muitos recursos para fazer girar essa máquina
todos os meses. Então, nosso tributo
está sendo transportado da indústria
para a revenda e, nessa grade, a carga tributária já foi paga.”
A líder dos empresários
no Estado comentou também a situação da área do
comércio. Lembrou que
essa é certamente uma situação que todos os presentes conhecem muito
bem (referindo-se ao Imposto de Fronteira, alíquota de 5% cobrada das empresas
que compram mercadorias de outros estados para revender no RS)
e que ela considera ser um problema muito sério no Estado. Os pequenos comerciantes, aqueles que
estão inseridos no Simples, muitas vezes têm 6% de lucro na comercialização do produto, contou.
Então, o produto que está entrando no RS nem chegou ao estabelecimento e o empresário já tem que
fazer o pagamento da guia de recolhimento do imposto, afirmou.
“Gente, isso inviabiliza as operações. Devemos trabalhar de forma
conjunta para simplificar a tributação aqui no RS”, apelou aos presentes ao evento.
Simone também fez uma reflexão, apontando o que conside-

acrescentou, “o que inclui fazer uma
fiscalização com outros olhos. Esse
é um ponto importante. Falo de
uma parceria que nós entendemos
como necessária, que é enfrentar o
preconceito com relação aos Auditores-Fiscais e aos funcionários, os
que fazem hoje essa organização
tributária aqui no RS, no sentido
de não serem vistos como um ‘bi-

“Para atrair novos
investimentos temos que
manter no RS as empresas
que aqui estão.”

cho-papão’ – ‘nossa, quero distância deles’. Precisamos mudar a realidade que aparece quando a gente
tem que ir na Secretaria da Fazenda discutir algum tema e poucos
empresários se arriscam ou dizem:
‘essa pauta me interessa, eu vou junto lá’. Alguns dizem: ‘não, não posso’. Por quê? Porque a gente entende que sempre vai haver um sentido
de problema, algo que venha a nos
prejudicar.”
Para Simone, se os empresários estão fazendo tudo certo, na
condição de empreendedores, o que
é preciso é criar uma parceria. Ela

agregou nessa visão a experiência de
poder representar as micro e pequenas empresas, que sonham, a cada
dia, com o ideal de crescer, de fazer
tudo certo, de ampliar sua operação.
Todavia, às vezes, acontece de haver
uma punição severa quando algo é
identificado de forma incorreta. O
que Simone sugere é que haja uma
parceria, no sentido de que não haja
uma punição, e sim a possibilidade de corrigir erros que estão sendo apresentados ou apontados pela
Administração Tributária, pelos
Auditores-Fiscais. No seu
entender, isso daria uma
chance, uma oportunidade do empreendedor de
acertar e de buscar resolver, agindo de boa-fé.
Ela agregou, nesse sentido, a sua experiência como secretária de Desenvolvimento Econômico
de Canoas, quando houve redução da carga tributária e aumento da arrecadação, que dobrou. “E
mais do que isso, trouxemos para
a adimplência aqueles empresários
que estavam inadimplentes e para
a formalidade aqueles que estavam
de modo informal no mercado. E
a fórmula foi simplesmente fazer a
nossa parte, reduzindo a carga tributária, que precisa, então, de uma
contrapartida da classe produtiva. Isso aconteceu, a contrapartida
ocorreu”, contou.
Por isso, no encerramento, Simone disse que estava feliz de participar do evento e que para arrecadar mais não é preciso aumentar
a carga tributária.
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ra ser um outro grande problema,
numa referência à guerra fiscal,
cuja entidade que preside é contra. “A cada dois dias, uma empresa gaúcha sai do Estado para empreender em outro lugar no País. E
não estamos falando daquelas que
fecharam as portas em função da
crise, mas de empresas que saem
do RS na busca de uma oportunidade melhor, de pagar uma carga tributária menor em outro estado. Não precisamos ir longe, basta
cruzar o Estado em direção a
Santa Catarina. Dali, vão para
São Paulo, Nordeste.”
A presidente da Federasul propõe uma equalização para além do ajuste fiscal, ampliando a base
de arrecadação, para que as
empresas possam viabilizar
a questão financeira. A entidade entende que não é mais
tolerável aumentarmos a carga
tributária, mas que, ao contrário,
é hora de trazer mais investimentos para o RS. “Para atrair novos
investimentos temos que manter
no RS as empresas que aqui estão.
Então, esse é um ponto muito sério, que exige uma sinergia e uma
busca incansável por uma solução,
porque, se as empresas saem daqui,
deixam de gerar postos de trabalho, deixam de gerar riqueza aqui
para empreender em outro lugar.”
O que acontece, na visão da
presidente da Federasul, é que, em
vez de ampliar sua cooperação no
RS, algumas empresas estão visando a outros estados. “Precisamos
de uma parceria, de cooperação”,
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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

Diretor da Fiergs propõe
aproximação com o Fisco

II Fórum

ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA

Foto: Micheli Karoly

O

Thomaz Nunnenkamp, diretor da Fiergs e coordenador do Contec

Para ele, é preciso se preocupar com a norma, quando ela vai
entrar em funcionamento, como
a sociedade vai pagar. E esse entendimento precisa ser levado a
alguém que fiscaliza, no seu entender. “Quando o empresário e
o fiscal confiarem no governo, sabendo que o que ele promete ele
entrega, pode surgir uma relação
sólida e de confiança”, previu.
O diretor da Fiergs diz que
é preciso construir esses mecanismos institucionais, para que a

conversa, o diálogo (entre o fisco
e empresários) flua e a sociedade
consiga realmente entender a nova
norma. Nunnenkamp disse acreditar que muita coisa pode ser diluída, compreendida com diálogo,
sabendo que o papel da Administração Tributária, na busca de recursos para arrecadar para o Estado, é esse mesmo, “mas dentro de
certo entendimento, certas regras”,
assegurou.
Nunnenkamp declarou não
ter dúvidas de que a indústria é, na

Enfoque Fiscal | Abril 2017

diretor da Federação das
Indústrias do Estado do
Rio Grande do Sul (Fiergs)
e coordenador do Conselho Técnico de Assuntos Tributários, Legais
e Financeiros (Contec) da entidade, Thomaz Nunnenkamp, assim
como outros empresários que se
manifestaram durante o Fórum,
propôs que haja uma aproximação
entre o Fisco e a área produtiva da
indústria, do comércio e de pequenos e médios empresários. Ele diz
ter a convicção de que isso já está
sendo feito pela Secretaria da Fazenda e pelo governo do Estado.
Nunnenkamp defende, por
exemplo, que, antes que uma norma entre em vigor, ela seja discutida exaustivamente com todos os
atores da sociedade, e disse acreditar que essa tarefa possa ser seguida
pela Administração Tributária. “Eu
acho muito importante. É necessário ter essa percepção e creio que o
fiscal até tem, tem que ter. Quanto mais claro, quanto mais a gente
aproximar as partes, melhor.” Para
ele, essa ideia, que chama de consulta pública, tem de ser discutida.
“Vamos chamar de consulta pública, esse é o recado que eu gostaria
de trazer para a gente estreitar o
diálogo, para discutir”, afirmou.

Perspectiva do Empresariado

em Debate
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sua opinião, o setor que mais tem
sofrido com a crise, em um processo que considera vir desde os anos
2000. Na época, relatou, a indústria tinha uma participação que
chegava perto dos 30% na economia brasileira. Hoje, essa participação decaiu muito. Segundo o
palestrante, o sistema tributário,
sobretudo o do ICMS, e o modelo
tributário brasileiro levaram a uma
enorme perda de participação.
Ele revela que sempre acompanhou a área tributária e por isso
pode dizer que, na realidade, os
empresários não conseguem entender certas situações, “nem com
uma determinada orientação”. Isso,
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no seu entender, é um problema no
Brasil inteiro. Nunnenkamp cita
um exemplo, que considera marcante, de uma empresa na Serra
Gaúcha que, procurando criar novos produtos, inventou um jeito de
vender de forma inédita, mas, de
uma hora para a outra, vieram avisar os empresários que eles teriam
de pagar 25% de ICMS. “Eu trago esse exemplo para mostrar que
essa visão do empresário, com relação ao que é regulamentado, é uma
grande dificuldade.”
Para ele, o problema do nosso
sistema tributário, principalmente o do RS, é o impacto que esse
tipo de questão tem entre as em-

presas gaúchas. O diretor da Fiergs
compara com a atuação da Anvisa na questão dos medicamentos,
“que são vitais à saúde das pessoas,
saúde que não tem preço, mas tem
custo”. Ele conta que, há alguns
anos, a Anvisa teve um surto regulatório, mas mais tarde modificou
esse entendimento, compreendendo que precisava atuar em conjunto com o setor de medicamentos.
Por essa razão, acredita que é
preciso, hoje, melhorar a relação do
empresário com o Fisco. “Pareceme até que a Fazenda, junto com o
Estado, está fazendo isso, mas proponho maior proximidade”, revelou.

ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AUDITORES-FISCAIS: RECEITA PARA COMBATER A CRISE

II Fórum

ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA

Foto: Micheli Karoly

Jornalistas abordam a importância do trabalho dos Auditores-Fiscais da Receita Estadual do RS

Juremir Machado, Rosane de Oliveira
e Milton Cardoso revelam
o que pensam sobre tributos

Responsabilidade Social

em Debate

O quarto painel de discussões do II Fórum Administração Tributária em Debate, realizado
na Assembleia Legislativa pela Afisvec e pelo Sindifisco-RS, trouxe três dos mais renomados jornalistas gaúchos para dar a sua contribuição e revelar o que pensam sobre tributos, sobre a atuação dos Auditores-Fiscais e sobre a Receita Estadual. Juremir Machado da Silva, do Correio do
Povo e da Rádio Guaíba, Rosane de Oliveira, da Zero Hora e da Rádio Gaúcha, e Milton Cardoso, da Rádio Bandeirantes, participaram do painel “A responsabilidade social do Auditor-Fiscal da Receita Estadual”.
Conheça um pouco do que pensam e o que disseram os três jornalistas durante o evento:

Sobre impostos
Evidentemente que eu não
sou especialista nesse assunto, mas,
por ser jornalista, sociólogo e cidadão, vou apresentar minha posição

de uma maneira um pouco peculiar. Sendo assim, eu sou fã de impostos, eu gosto de impostos e não
há sociedade constituída sem impostos. No Brasil há uma leitura
curiosa do tema. Isso quer dizer

que eu sou fã de quem coleta impostos, eu sou fã dos auditores.
Sou fã dos agentes que multam no
trânsito. É uma coisa curiosa, porque o Batalhão Rodoviário, não sei
se é assim que se chama, me convi-
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JUREMIR MACHADO
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centual correto, mas eu passei a andar com uma tabelinha no bolso e
ficava lá avaliando. Na época, eram
28 países, tenho números absolutos, que cobravam mais impostos
que o Brasil. Então, cada vez que
alguém falava isso eu sacava a minha tabelinha e dizia: “Não é verdade, estão aqui os números”.

Sobre o retorno
para a população
Depois de eu provar que o
Brasil não tinha a maior carga de
impostos do mundo, bem, aí vinha um segundo momento, quando a pessoa dizia: “Ah, mas a relação custo/benefício é péssima”.
Então, depois de a pessoa me contar a mentira da carga de impostos vinha a outra história, a idíli-

ca, de que a relação custo/benefício
é ruim. Qual era a conclusão? A
conclusão dessas pessoas é: se não
há retorno, o que a gente faz? Vamos lutar para que tenha um retorno justo? Não, vamos tirar os
impostos. Mas eu penso assim, em
termos mais lógicos, se não está
dando retorno, precisamos trabalhar para termos mais retorno.
Um país que podemos citar é
a Suécia. Por que pode haver mais
retorno na Suécia e não pode haver
mais retorno aqui? É uma questão
de DNA? É uma questão natural?
Voltamos ao século 19, quando se
acreditava que as diferentes etnias,
ou raças, como se dizia, tinham características culturais, raciais diferentes e por isso eram melhores? É
um problema de culturas, de raças?
Nós estamos condenados a não poFoto: Micheli Karoly
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dou para dar uma palestra para os
servidores. O curioso é o seguinte:
eu não sei dirigir, não tenho carro,
mas admiro e aplaudo aqueles que
multam, porque, como todo mundo, eu ando no trânsito todo dia, de
ônibus principalmente, de lotação,
menos de táxi, quase nada de Uber.
No trânsito, a cada dia eu acompanho 10, 12, 14, 20 infrações e todos se queixam do mundo, mas cometem os mesmos erros, o que é
errado.
Dia desses eu estava num táxi,
na avenida Borges [de Medeiros],
para entrar ali na rua Jerônimo
Coelho, à direita [centro de Porto Alegre]. Ali existe uma faixa de
segurança. Um motorista vinha falando no celular, e, na faixa de segurança, estava avançando uma
velhinha, e ele falando ao celular,
avançando na faixa de segurança,
e quase atropelou a velhinha. Ele
tinha três culpas no cartório e depois não queria ser multado!
Esse negócio, como é que se
chama? Ah, a “indústria da multa”. Eu acho que é uma conversa
fiada muito grande. Acho que se
deve encher os cofres públicos com
o dinheiro daqueles que cometem
infrações. Nós, da classe média,
não gostamos muito. Nós gostamos é de punições para os outros,
mas, para nós, não, como não gostamos de pagar impostos. Claro,
sai do nosso bolso. E esse é outro fenômeno curioso que eu noto
no Brasil: “É um país com a maior
carga de impostos do mundo. Nenhum país cobra tantos impostos
como o Brasil”. Até nem sei o per-

Jornalista Juremir Machado da Silva, jornal Correio do Povo e rádio Guaíba

ça. Gosto da França, falo muito
da França, e a França cobra muito imposto. Lá, cobram bastante e
também lá se queixam que o retorno não é muita coisa, mas é bem
melhor do que aqui. Mas lá também existem coisas assim. No entanto, lá eles têm educação pública de ponta, escolas, universidades.
Existem até escolas privadas na
França em que os professores são
pagos pelo Estado.

"(...) precisamos de
uma educação para o
reconhecimento do
valor dos impostos."

Mas isso o pessoal (os empresários, os que fazem o discurso da
vida sem impostos) não conta. Não
contam para a população daqui
que na Suécia o marido e a mulher têm um ano e quatro meses de
licença-maternidade e paternidade. Os brasileiros querem importar
essa parte? Claro que não.
Então, a verdade é que precisamos de uma educação para o
reconhecimento do valor dos impostos. Precisamos regular isso,
promover essa educação.

Sobre a sonegação
É preciso fazer um verdadeiro combate, cada vez mais ferrenho, assim como fazem os nossos
bravos auditores, aos verdadeiros
canibais da nação, que são os sonegadores. Esses são os nossos inimigos. Essa é a principal corrupção do País. Essa o Sérgio Moro
[juiz federal de Curitiba que cuida
da Operação Lava Jato] ainda não
começou a combater.
Estamos esperando também
que combata essa parte [os sonegadores]. Nada contra o Sérgio
Moro, sou a favor, mas sou
a favor também de que se
combata essa outra parte que submerge na política brasileira. Volta e
meia, nós entrevistamos
lá na Rádio Guaíba o
Abel [Ferreira, presidente
da Afisvec] e o Celso [Malhani, presidente do Sindifisco-RS], e, quando eles vão lá,
eu fico de olho arregalado ao saber de tudo que se poderia arrecadar se houvesse uma política firme
de combate à sonegação.

Sobre mudança
de mentalidade
A sonegação é um problema
real. O que eu quero dizer é que
nós, jornalistas, podemos minimamente ajudar. Acho que a ajuda que nós podemos dar é divulgar
tudo isso, abrir espaço para que o
combate à sonegação seja apresentado à sociedade e também con-
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der ver retorno dos nossos impostos? Há alguma coisa no DNA da
cultura brasileira que impeça que
venha a existir esse retorno? Então,
chego a conclusão de que, usando o
bom senso, o senso comum, o que
nós temos é um certo problema de
esperteza. Nós queremos os serviços, mas nós não queremos pagar
por isso. Mas, como os mesmos liberais dizem, alguém tem que pagar pelo serviço. Como não há extraterrestre para pagar, nós mesmos
temos que pagar por esses serviços.
Não existe outra maneira, há que se
pagar via impostos.
Eu acho muito interessante que todo ano surge
aquela campanha do combustível com o imposto
zero. Eu faço propaganda contra todo ano. Todo
ano eu me manifesto contra aquela campanha. Eu a
acho totalmente demagógica. Ela é uma falsificação. É
um estelionato essa campanha.
Por quê? Quando o sujeito vai até
o posto de gasolina para abastecer,
ele precisa de iluminação, ele precisa de fiscalização, precisa de todo
o aparato que a sociedade cede.
Então, como é que vai chegar lá
com imposto zero?
Mas, então, vamos tirar todos
os impostos. Combinado, não há
mais impostos. Acho que isso induz a um grande erro e que conta
com uma grande ajuda nossa, dos
jornalistas. E o pior, nós gostamos
bastante dessas coisas, assim, esse
“ar perfeito”. É interessante. Ora,
eu morei alguns anos na Fran-
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vencê-la no sentido de que é ilusório, de que é demagógico pensar
que nós vamos ter os melhores serviços do mundo com muito pouco
recurso.
Os empresários gostam de
comparar o Estado com uma empresa. Eu, como sou do andar absolutamente de baixo da sociedade,
costumo comparar o Estado com
um prédio. O Estado é como um
condomínio, todo o mundo tem
que participar das taxas para tirar
o lixo, para que tenha água, para
que tenha segurança, para que o

elevador funcione e, se não dividir
adequadamente, não vai funcionar.
Então, se o cara tem uma cobertura inteira, ele tem que pagar mais,
porque ele tem uma maior parte
do edifício.
O que eu queria dizer para
vocês é que nós, os jornalistas,
precisamos aprofundar o nosso
compromisso com isso. Essa guerra pode continuar por muito tempo, porque os brasileiros precisam
passar por uma reforma mental.
Nós adoramos defender a ilusão
de que há muita impunidade, mas

nós somos os primeiros a cometer vários tipos diários de infração e não queremos ser punidos
por isso. Quem já não pediu uma
“nota fria”?
E eu queria dizer para vocês,
talvez por eu não ter muito, não
ter que pagar muito, que sou totalmente a favor de pagar bastantes
impostos. E queria salientar também a minha admiração por todos aqueles que coletam impostos,
da minha admiração pela Receita
Federal, da minha admiração pelo
Leão.

ROSANE DE OLIVEIRA
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Eu gosto muito dos azuizinhos [apelido dos agentes da
Empresa Pública de Transporte
e Circulação (EPTC), em Porto
Alegre], que fiscalizam as atividades de trânsito e transportes na cidade. Acho que eles têm que multar e multar bastante, e deveriam
multar mais ainda, para ver se as
pessoas têm um pouquinho de civilidade.
Cada vez que a Polícia Federal
pega um peixe grande, desses que
sonegam milhões, eu apoio. Eu
pago impostos direto na fonte. Por
que esses grandões, que estão na
Lava Jato [operação desencadeada
pelo Ministério Público Federal e
Polícia Federal em Curitiba], escapam, sempre dão um jeitinho?

Eu tenho muito respeito pela
atividade de vocês. E creio que a
fiscalização é importante para que
se diminuam algumas questões,

como grandões não pagarem impostos. E não é que eles não tenham como pagar. Eles não pagam porque dão um jeitinho. E eu
Foto: Micheli Karoly
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Sobre impostos

Jornalista Rosane de Oliveira, jornal Zero Hora e rádio Gaúcha

Sobre aumento
de alíquotas
Volta e meia somos informados de que o caixa do Estado secou. Aí, a solução qual é? Um
novo aumento de impostos,
dinheiro que se dilui, enfim. Parece que não adianta nada. Aumenta-se a alíquota e a arrecadação não
cresce. E, no momento em
que não cresce, a economia
fica parada. Se esse círculo
não for interrompido, teremos que pagar cada vez mais
e os serviços continuarão sendo
ruins.
Essa relação custo/benefício é uma preocupação, sim. Eu
também fui muito criticada em
uma época em que eu defendia a
CPMF. Meus ouvintes diziam que
iriam mudar de rádio.
Eu gostava da CPMF. Pagava com prazer, porque sabia que
esses [os da Lava Jato] também
tinham que pagar. Eles, que mexem com muito dinheiro, também
pagavam.
O fato de alguém não pagar
faz com que os outros tenham que
pagar mais e, no final do ano, com
o Imposto de Renda, o ajuste de
contas que se precisa fazer, o assa-

lariado paga e então está tudo resolvido. Eu, se pudesse, escolheria mais para onde direcionar os
recursos, para quem vou dar. Se
não, o que se vê é que cai tudo em
um saco sem fundo, que é como se
gasta o dinheiro público – e, é sabido, gasta-se mal o dinheiro público.

"Sou totalmente a favor
do combate à sonegação
e acho que nisso o
Estado precisa avançar. "

Sobre corrupção
Todos nós sabemos que a
corrupção não é de hoje, que não
vai se resolver tão cedo. Mas acredito que, se fosse possível eliminar metade da corrupção, metade
do dinheiro que vai para a corrupção, muita coisa mudaria. Vejo
dois focos que devem ser combatidos: primeiro, a corrupção, que
suga dinheiro público; em segundo lugar, a ineficiência. Boa parte
dos recursos perdemos para a corrupção, e outra se perde na ineficiência. O resultado é que fica di-

fícil convencer o cidadão de que o
imposto que ele paga, que fornece
os serviços lá na ponta, não está
indo pelo ralo. Também gostaria
de continuar pagando os impostos, mas tendo serviços de melhor
qualidade.

Sobre o papel
dos jornalistas
Nosso papel como jornalistas, em princípio, é fiscalizar a
qualidade dos serviços públicos, em geral sem muito sucesso. Quanto ao pagamento de impostos, eu
sei que existe entre os senhores uma afirmação
que é muito correta, de
que é a percepção do risco,
o medo de as pessoas acharem que podem ser pegas ou
não, que determina se elas vão pagar. Mas há, às vezes, a percepção
da impunidade. E isso é muito comum, é uma indústria. No fim das
contas, acaba que a sociedade toda
termina sendo prejudicada.
Sou totalmente a favor do
combate à sonegação e acho que
nisso o Estado precisa avançar. O
Brasil precisa avançar, e o mundo
também precisa, na aplicação desses recursos.
Vejo muito nas campanhas
eleitorais os candidatos vendendo ilusões. O candidato fala que
não vai aumentar impostos, mas
que vai reduzir, vai facilitar para
novos empreendimentos. Eu tenho perguntado para as pessoas
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defendo que é preciso fazer justiça. Quem tem que pagar que pague, porque, se todo mundo pagar
o que é devido, muitos não terão
de pagar tanto.
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que defendem esse tipo de coisa:
e se eu quiser abrir uma empresa,
enfim, então vai ficar tudo bem?
Não preciso pagar impostos nem
mais nada? É isso? Essa é a ideia
de alguns candidatos que eu tenho percebido ser divulgada por
aí.

Sobre sentimento de
justiça tributária
Não, não é um aplicativo que
vai resolver os problemas da administração pública em nenhuma
das esferas. Essa é uma fábrica de
ilusões que a gente vê funcionar
a pleno vapor na campanha eleitoral, e parece, então, que é assim
que as coisas funcionam, tanto na
máquina municipal quanto na estadual e na federal. Parece-me,
diante dessa realidade, que é muito importante o trabalho de quem
organiza a gestão tributária para
que, quando a gente for pagar,
consiga pagar o que é justo. Uns
podem ser menos capazes de pa-

gar, outros mais, mas o que é justo
deve prevalecer.

Sobre arrecadar mais
Eu gosto do exemplo da Sué-

cia, até porque na Suécia os depu-

tados não têm a mordomia daqui.
Os governantes lá, de maneira geral, não têm mordomias. Hoje, discute-se uma reforma da Previdência, mas tenho a impressão de que

é a mesma questão nossa aqui, sobre como a gente vai convencer a

sociedade de que ela tem que pagar

o imposto, senão ela não vai receber o serviço em troca.

Como a gente vai falar com a

sociedade sobre a reforma da Pre-

vidência se hoje nós temos esses privilégios [dos políticos], dos
dois que vão cuidar dessa reforma [referência ao presidente, Mi-

chel Temer, e ao chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha], se um deles se

aposentou aos 56 anos e o outro
com 51?

Mas creio que, se a despesa
não cabe mais dentro da receita, o
Estado precisa arrecadar mais. Deve-se arrecadar mais porque a economia cresce mais, novas empresas
vão produzindo e o futuro vai de
vento em popa.
Então, a minha expectativa é
que, confirmando-se a nomeação
de cem novos Auditores [nomeações que se realizaram nos dias seguintes à palestra], a receita deve
crescer. Porque eu não sei aonde
a gente vai parar com este quadro
de não enxergar, lá na frente, nenhuma perspectiva de solução para
esse problema gravíssimo para as
finanças públicas estaduais.
Há falta de iniciativa para fazer
a receita crescer no Estado. Não vejo
milagres no caminho. Mas, se a solução é essa [novos servidores para
buscar mais recursos de quem sonega], que seja. Pelo menos, existe essa
alternativa. Dentro dos números que
a gente conhece, há uma fatia muito grande a ser buscada e esse certamente é o trabalho de vocês.

MILTON CARDOSO
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Sobre a dívida
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Conheço um pouquinho do
dia a dia da Secretaria da Fazenda
por já ter atuado na assessoria de
imprensa da casa. Passei três anos
e meio dentro da Secretaria da Fazenda, lá pelos anos 1990, e me re-

cordo que, de lá para cá, e eu tenho
conversado com muitas pessoas, eu
nunca vi um combate à sonegação
como foi feito naquela época.
Então, o primeiro passo, naquele momento, era o combate à
sonegação. E o segundo, qual era?
A conversação, durante um ano e

meio, nos gabinetes dos senadores, junto com os secretários da Fazenda do RS e de outros estados,
que eu acompanhei. O secretário
de então dizia: “O comprometimento com a dívida com a União
não pode ultrapassar os 7%, vamos
propor para todos os estados 7%”.

Sobre o combate
à sonegação

de Contas do Estado desde 1990?

Sobre a crise no RS

do em causa própria, fazendo cam-

Então, às vezes me perguntam: onde é que estava o Tribunal

tem que fazer políticas sociais, fa-

Nenhum deputado, nenhum conselheiro do Tribunal de Contas
enxergou que os governadores que

entravam e saíam do Palácio do

Piratini estavam colocando o Estado no calabouço?

Os servidores públicos não re-

cebem os seus salários em dia, o
Estado está omisso, a segurança

pública, eu digo todos os dias, está

ali um corpo estendido no chão,
o sangue na calçada, mãe inocente que perde a vida na frente de

uma escola, e o que faz o gover-

nador José Ivo Sartori? Coloca o
chefe da Casa Civil [Márcio Biolchi], que está há dois anos legislan-

panha política pessoal. Casa Civil
zer política para atender esses cem

Foto: Micheli Karoly

Eu me lembro de outro episódio em que o líder da Câmara dos
Deputados, que era do PDT, levou alguns empresários ao gabinete do secretário do Estado da Fazenda. Eles traziam uma proposta
em que o Estado estaria perdendo
por combater a sonegação. O secretário da Fazenda ouviu, ouviu e,
quando perguntado “o senhor não
tem mais nada para nos dizer?”, ele
botou todo o mundo para fora e
terminou aquela reunião. Era um
“negócio maluco” que estava acontecendo já naquela época. Havia
propostas indecentes.
Aqui dentro da Fazenda do
RS, eu desconheço qualquer movimento indecente, inconveniente, de algum Auditor-Fiscal. Isso a
Secretaria da Fazenda do RS tem
de diferente dos demais estados.
Dentro desse contexto todo, com a

experiência que tive de passar por
lá, eu diria o seguinte para vocês:
eu defendo que a Secretaria da Fazenda do RS, como poderia dizer,
tenha uma independência ao estilo do Ministério Público, que tem
autonomia. Uma autonomia que a
protegesse, para que a um governador qualquer que chegue, seja ele
de direita, esquerda ou de centro,
se possa dizer assim: não, na Fazenda ele não vai mexer. Não vai
botar o Giovani [Feltes, atual secretário da Fazenda], não vai botar
o Schirmer [Cezar, atual secretário
da Segurança]. Não vai botar o fulano. Porque sozinha a Fazenda vai
proteger o Estado.

Jornalista Milton Cardoso, rádio Bandeirantes
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E aí saímos a trabalho em todos os gabinetes, e a grande maioria dos senadores, naquela época,
rechaçou essa ideia do Orion Cabral. Então veio a segunda ideia:
9%. Também não. Onze? Não. Vamos colocar em 13%, e foi para
13%. Então, aqueles senadores que
não quiseram os 7% e optaram por
colocar, no contrato da dívida, os
13%, quando se elegeram governadores de seus respectivos estados,
começaram a pagar o preço e sentir o que era isso. E, de lá para cá,
se tornou uma bola de neve.
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servidores que a Fazenda necessita
há quanto tempo e não soluciona.
Saem em campanha política por
aí, e o Estado e o cidadão que se
danem.

Sobre
independência
e autonomia
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A independência da Secretaria da Fazenda que eu estou falando para vocês é uma necessidade.
Deus me proporcionou a chance de conviver muito tempo com
o Mário Covas [ex-governador
de São Paulo, já falecido, uma
das lideranças nacionais do
PSDB]. Eu era um cara
muito próximo do Mário
Covas, ele gostava muito
de mim. Nós conversávamos muito, e ele me dizia
que o bom administrador,
para ter sucesso, deve entender parte do que ele tem que
fazer. O Fisco precisa estar bem
equipado, bem remunerado e a polícia também. Se tu tiveres uma
polícia de primeira e um Fisco de
primeira, dizia ele, tu vais ter dinheiro tranquilo, caso contrário tu
não vais conseguir nada.
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Sobre escolha
do secretário
Mas eu sei que existe muita
manobra. O ex-governador Antônio Britto, por exemplo, na minha
opinião, destruiu a Secretaria da

Fazenda. A Fazenda que paga e recebe, a Fazenda que tinha patrimônio, o departamento todo de contas
do Estado passava pela Fazenda, a
Fazenda tinha o gabinete do orçamento. Mas, na época do Britto, esvaziaram a Fazenda. Agora, a minha preocupação é justamente esta:
o resgate do Estado. Como é que
vamos resgatar o Estado?
Eu não sei constitucionalmente qual é o dispositivo para

"Fazenda tem de estar
aberta. Do meu ponto de
vista, vocês fazem um
trabalho que não é
para qualquer um. "

fortalecer a Secretaria da Fazenda, mas acredito que a Secretaria
da Fazenda tem que estar completamente distante do governador de
plantão, que chegar ao poder, seja
ele quem for. Acho inclusive que
o secretário da Fazenda deveria
ser escolhido a partir de uma lista tríplice, definida pelos Auditores-Fiscais e submetida, talvez, depois, à Assembleia Legislativa ou
algo semelhante.

Sobre a
“casa do povo”
Outra coisa: Fazenda tem
de estar aberta. Do meu ponto
de vista, vocês fazem um trabalho que não é para qualquer um.
Um Auditor-Fiscal tem que se
submeter a um concurso, tem que
ter formação, tem que se preparar.
Por isso que eu acho que é uma
das áreas que nós precisamos modificar e valorizar. Porque se não
for isso...
Se ele [governador Sartori]
não fortalecer o Fisco, ele vai
ficar se arrastando até determinado momento em
que vai fechar a porta
do Palácio Piratini, e eu
não sei o que vai ser...
Porque olha, sinceramente, cada governo que
entra aqui...
Por que em Santa Catarina é diferente e no Paraná
também? Porque Santa Catarina elege Luís Henrique da Silveira, depois reelege o governador.
Mais tarde, elege Raimundo Colombo e reelege o Colombo. O Paraná elegeu o Roberto Requião e
depois reelegeu o Requião. Elegeu
o Beto Richa e depois reelegeu o
Beto. Mas nós, aqui, de quatro em
quatro anos, fazemos quatro anos
de improviso, não reelegemos ninguém. E a Fazenda sofre com isso
e sofre com isso também o povo
gaúcho. E essa é uma casa do povo
também.

Carreira deve atuar
próxima da sociedade,
diz presidente da Afisvec
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Abel Henrique Ferreira, presidente da Afisvec

deliciava com o livro. Acabamos
por conhecer o Juremir por causa do Paulo Kronbauer, que tinha
sido aluno dele na faculdade. Aí,
levamos o Juremir a um dos nossos
eventos em Gramado ou Canela
para dar uma palestra para nós.”
Abel destacou também o empenho de todo o grupo, dos diretores das duas entidades, todos os
colegas, os funcionários, que ajudaram o evento a ser realizado. “Porque aparentemente é fácil, mas na
realidade é bem complicado realizar o encontro. A gente sofre buscando que todos venham a participar, que todos tenham condições

de melhorar os seus conhecimentos sobre a Administração Tributária, área tão vital para o Estado.
Gosto do termo: não é essencial, é
vital para o funcionamento do Estado, para a sociedade, dentro da
nossa responsabilidade social. Se
não houver a Administração Tributária, se não existir o Auditor-Fiscal, quem é que vai buscar os
tributos?”, provocou o presidente
da Afisvec.
Ele defendeu que o grupo Fisco procure sempre debater a carreira e que essas discussões sejam
levadas à sociedade. “Temos que
debater nossa carreira constante-
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presidente da Afisvec, Abel
Ferreira, já ao final do
evento, dirigiu a palavra a
todos os que participaram do Fórum e, em especial, aos jornalistas
presentes ao encontro, destacando
a convivência cordial e de muitos
anos com a imprensa.
“Queria dizer que a Rosane [de Oliveira, da Zero Hora]
eu já conheço desde 1985. Ela era
uma ‘menininha’ que trabalhava no
Correio do Povo e a gente, naquela
época, já discutia a dívida pública
do Estado. Era Jair Soares o governador de então. Passei a conhecer
melhor a Fazenda, as nossas questões, quando em 2004 fui presidente da Afisvec, pela primeira vez,
e recordo que, desde aquela época,
estive em contato com a Rosane.
O Juremir [Machado da Silva, do
Correio do Povo] também conheço há tempos. Já tinha lido o livro
dele, um dos primeiros dos seus livros, tratava sobre uma pessoa de
Gravataí, da família Linck. Era um
livro narrando o início da carreira
dele [ Juremir]. Para nós era muito importante, porque ele relatava
também a família da Caldas Júnior,
não é? E falava igualmente sobre a
vida de uma menina de Gravataí.
Eu, que era de Gravataí, lia e me

Responsabilidade Social
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mente com a sociedade. Temos que
reavaliá-la e destacá-la para que a
sociedade compreenda o nosso papel. Por exemplo: a sociedade, às
vezes, não compreende nossa luta
por nomear novos colegas aprovados em concurso. ‘Mas como, mais
servidores?’, dizem as pessoas.”
Ele citou um exemplo que
mostra as razões de a categoria ter
que manter um diálogo permanente com as instituições, com a
população. Nas ruas, costuma ouvir das pessoas: “Precisamos é de
médicos, professores, policiais”. O
governador, no entanto, diz a essas pessoas que não pode nomear médicos, policiais, professores, porque não tem
dinheiro. “E aí surge a importância da categoria.
São os Auditores-Fiscais,
a Administração Tributária que traz os recursos de
que o governo necessita, que
a sociedade precisa.”
“Nestes 20 meses [período do governo Sartori], acredito que até o secretário da Fazenda [Giovani Feltes] já incorporou
esse dado na sua vida, nestes 20
meses da não nomeação desses colegas [que vieram a ser nomeados
nos dias seguintes ao evento], nós
perdemos o equivalente a R$ 2 bilhões. Tem cabimento perder R$
2 bilhões de arrecadação?”, provocou. “Nós hoje temos uma fiscalização setorial. Isto é, há diversos
setores econômicos monitorados
pela fiscalização. Mas, hoje, há setores que não têm um colega sequer atuando. Muitos estão se

aposentando. E nós, de um quadro de 830 Auditores-Fiscais, estamos somente com 365 colegas
para realizar o trabalho – e é capaz
de ter diminuído se mais alguém
se aposentou. Esses cem colegas
que faltam nomear são essenciais
para que a Administração Tributária possa atuar”, ponderou Abel.
Para ele, a Administração Tributária é o coração do Estado. É
o coração não só do Estado, mas
também do governo. E, se esse co-

Abel abordou também uma
imagem que acredita que deva ser
desfeita entre os Auditores-Fiscais, a de que a categoria é malvista pela sociedade e pelos empresários. “A nossa carreira não é
malvista. Talvez tenhamos alguns
medos, de nos abrir, de nos aproximarmos da sociedade”, admitiu.
“Mas não é para ter medo nenhum
de ninguém. E ninguém deve ter
medo de nós, porque estamos aí
para orientar, até para dar uma
consulta. Se o contribuinte tem
dúvidas sobre qualquer assunto
tributário, ele faz uma consulta
e fica ao abrigo, fica protegido, não vai ser autuado com
"São os Auditores-Fiscais,
a consulta, pelo contrário.
Obviamente, se for dito
a Administração Tributária
a esse contribuinte ‘olha,
que traz os recursos de que
essa operação é tributada’, aí é dado um prao governo necessita, que a
zo para ele pagar aquele
sociedade precisa."
tributo ou para iniciar um
parcelamento. Claro, se ele
não fizer isso cometeu um erro
e vai ser acionado. Mas é tudo dentro das normas legais, tudo de acordo com a Constituição Federal e as
ração não está funcionando direito, normas criadas em nível de Estado.
ele não busca os recursos tributáAuditor-Fiscal não pode ir
rios essenciais para que o governo além do que a lei permite. Não é
faça o que deve fazer. “O governo o Auditor-Fiscal que concede um
está aí só para dizer que não tem benefício do Estado, quem dá é o
dinheiro? Não, ele foi eleito para governo. O governo, no momento
dizer: ‘olha, eu estou aqui, eu tenho que acha que deve dar, ele concede.
que contratar para educação, eu te- Quem diz aonde é para gastar tamnho que prestar o serviço de saúde, bém é o governo ou o governador,
de segurança’. Essa é a função bá- o secretário de Planejamento, ou o
sica, e também temos que ter al- secretário de Gestão, não é nem o
gum recurso para poder investir secretário da Fazenda. A compeem obras e em infraestrutura.”
tência dele é buscar recursos.”

Contudo, diante das novas
realidades, da falta de recursos e
da crise do Estado, Abel diz que
os Auditores-Fiscais precisam se
abrir e discutir a situação com a
comunidade. “Chamamos vocês
aqui, principalmente os jornalistas, para que vejam a nossa
responsabilidade social. Se
nós formos para casa e não
nos preocuparmos com a
sociedade, realmente as
coisas vão ficar muito piores”, expressou o presidente da Afisvec.
Abel defendeu também
o conceito de carreira de Estado e disse que quem assim se enquadra não pode pensar só em si.
“Claro que ele pensa nos seus direitos, o Auditor quer ser valorizado, mas ele sabe que essa sociedade
mais pobre depende dele, depende
desse tributo, que ele é um dos res-

ponsáveis por levar dinheiro para
os cofres públicos.” Para isso, entretanto, colocou como fundamen-

"Chamamos vocês
aqui, principalmente os
jornalistas, para que
vejam a nossa
responsabilidade social."

tal a conquista de maior autonomia
para a Administração Tributária, e
reafirmou que essa luta é amparada por ações já adotadas em ou-

tros países, como a Suécia, a Dinamarca e vários outros da Europa,
que têm uma Administração Tributária com boa autonomia. Aqui
no Brasil, alguns estados pequenos que já incorporaram a ideia
e concederam autonomia tiveram ótimo crescimento,
informou Abel, citando o
Rio Grande do Norte e a
Paraíba.
O presidente da
Afisvec destacou igualmente os avanços com a
nota fiscal eletrônica, grupo de inteligência fiscal, fiscalização setorial e afirmou
que o Fisco gaúcho evoluiu muito nas últimas décadas. “Estamos
muito adiantados na área da informática e isso tudo ajuda a fiscalizar
melhor, mas, mesmo assim, precisamos de mais Auditores-Fiscais”,
encerrou.

NOTÍCIAS

www.afisvecnoticias.com.br
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Informação e
conteúdo voltados
para o Auditor-Fiscal
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Sempre presente em todas as etapas da vida
Plano para Assistência Médico-hospitalar e Laboratorial,
de rateio compartilhado, complementar ao IPERGS
• Regido por um Regulamento aprovado em Assembleia Geral
dos Mutuários-Associados e gerenciado por um Conselho
de Administração
• Funciona no sistema de autogestão compartilhada, com
contribuição na forma de rateio mensal de despesas
Requisitos para filiação:
Ser associado da AFISVEC; preencher ficha de filiação e declaração de saúde e anexar cópia do RG e CPF do associado e
dependentes

www.aﬁsvecsaude.org.br

51 3224-4922

Algumas vantagens do Plano:
• É garantido pela AFISVEC e um dos donos é você
• Os mutuários podem inscrever como dependentes: cônjuges, companheiro (a), pais, filhos, netos, irmãos, sogros,
genros e noras, mesmo não sendo vinculados ao IPERGS
• Convênio de Reciprocidade com as Associações do Fisco,
filiadas à FEBRAFITE, em 13 estados, para atendimentos de
Urgência e Emergência (AL, AM, BA, CE, Go, MT, MG, PA, PB,
PE, RJ, SP e SE)
• Consultas com os médicos credenciados pela UNIMED em
todo o Brasil, sem custo adicional
• Convênios com hospitais e laboratórios no Estado
• Carências: 24 horas para urgências e emergências
• Demais carências, consultar o Plano

Para Malhani, sonegadores
são os “canibais” da nação
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O

Celso Malhani de Souza, presidente do Sindifisco-RS

Segundo o presidente do
Sindifisco-RS, a sociedade necessita de uma ação de muita responsabilidade social para o combate adequado à sonegação. “Sem
inventar soluções mirabolantes,
mas é necessário sim que os Auditores-Fiscais tenham condições em tecnologia, em autonomia, de enfrentar a sonegação e
de atuar na responsabilidade so-

cial que a sociedade tanto demanda”, apontou.
Malhani, logo no início de
sua argumentação, destacou o
fato de que existe “um grande
viés de responsabilidade” para o
Auditor-Fiscal da Receita Estadual, “que é, efetivamente, a missão de buscar os recursos que a
sociedade determina que são seus
através da legislação. E o Audi-
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presidente do Sindifisco-RS,
Auditor-Fiscal Celso Malhani, qualificou os sonegadores de tributos como “canibais
da nação” e disse que a sonegação
“alimenta a corrupção” no Brasil.
Malhani alertou que a formação
de caixa dois, que alimenta a corrupção e provoca distorções na
estrutura social, é, em muitos dos
casos, decorrente da sonegação.
“A sonegação é um grande mal
que assola a nossa sociedade, e é
ela que alimenta a corrupção. É do
caixa dois das empresas que sai o
recurso para manter todo o distorcer de uma máquina, de um sistema que poderia funcionar tão bem.
O sonegador é um canibal. Esse
canibal mata, porque leva à falta de
saúde, de infraestrutura, de segurança. Essas coisas matam sem sujar diretamente as mãos desse canibal da nação, que é o sonegador.
E assim, cada vez mais, devemos
colocá-lo no seu devido lugar e
prover a sociedade do conjunto de
recursos de que ela tanto necessita
e demanda para atender questões
tão delicadas”, definiu Malhani,
que palestrou sobre “Responsabilidade social do Auditor-Fiscal da
Receita Estadual”.

Responsabilidade Social
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tor-Fiscal, sem dúvida, exerce

O presidente do Sindifisco-RS

essa autonomia buscando o cum-

prosseguiu sua palestra, desta-

trabalho. É assim que era e é no

Administração Tributária, qua-

primento da lei, através do seu
RS, e nós nos orgulhamos mui-

to do colega, o Auditor-Fiscal do
RS, porque, aqui no Estado, con-

ta-se com autonomia funcional,
com a qual se trabalha em equipe, com grande sinergia e atenção sobre o poder de, a qualquer

momento, decidir exercer essa
prerrogativa em relação ao traba-

cando a importância de haver, na

de igualdade para o tra-

balho dos empresários. “A

promoção da justiça fis-

cal ocorre, efetivamente,

através do trabalho do Au-

concurso público, que recompo-

nha os quadros da Administração

Malhani disse que os indicativos

para preparar um concurso e bo-

ciária têm colocado todos os ser-

grande. Então, a gente tem que fa-

ses quadros vão “minguando”.

Tributária. “O tempo necessário

sobre a nova reforma previden-

tar esse pessoal em função é muito

para que o Estado prepare um

concurso público e possamos,

"A promoção da justiça
fiscal ocorre,
efetivamente,
através do trabalho
do Auditor (...)."

efetivamente, manter esse
fortalecimento da Administração Tributária. Eu
devo dizer a vocês que

os Auditores-Fiscais da

Receita Estadual do RS

estão fazendo um esforço

enorme para conseguir de-

volver para a sociedade, em

progressão geométrica muitas

com uma equipe completa e com

vezes multiplicada, aquilo que a

um bom plano”, declarou. Contu-
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zer um apelo ao nosso governador
e ao nosso secretário da Fazenda

autonomia e com condições,
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imediata para chamar um novo

servidores na medida em que es-

ditor, quando ele exerce com

do, ele alertou que a Administra-

Malhani defendeu que o Es-

dade de ocorrer a reposição dos

atividade. Ele pontuou a necessi-

de responsabilidade social do

promoção das condições

de tempo”, sinalizou.

tado precisa de uma campanha

Para ele, representam ações

à concorrência desleal e a

dade num período muito curto

dros funcionais qualificados em

lho”, explicou Malhani.

Auditor-Fiscal o combate

trazer resultados para esta socie-

sociedade lhes alcança”, enfatizou.

ção Tributária do Estado está fa-

vidores públicos em alerta e afir-

para conseguir conduzir as ativi-

número de Auditores-Fiscais em

to tributário a todos os agentes

vidade motivados pela insegu-

do, cumprindo a lei, o fardo ficaria

“Importante termos claro que

para todos, e o Estado passaria a

gas aprovados no concurso pú-

sos mais adequado à satisfação das

tes ao evento] prontos para

zendo um enorme ‘malabarismo’

mou que existe um grande

dades, para levar o justo tratamen-

condições de passar para a inati-

da economia. “Com todos pagan-

rança sobre a aposentadoria.

mais leve, ficaria mais equilibrado

nós temos uma centena de cole-

contar com um conjunto de recur-

blico [nomeados nos dias seguin-

demandas sociais”, declarou.

trabalhar e que, com certeza, vão

Portanto, conforme Malha-

ni, da autonomia na atividade da

Administração Tributária depende a segurança da sociedade e do

contribuinte. “Essa questão envol-

ve muita responsabilidade social.
Os Auditores-Fiscais têm, sim,
essa responsabilidade, estão ap-

tos a contribuir com essas diversas
ações e vão, em conjunto, compor

este bolo de recursos que o Estado
precisa para promover o bem-estar
social”, garantiu.
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Mário Wunderlich, subsecretário da Receita Estadual do RS

Tributária). A publicação, que tem
732 páginas, é uma compilação organizada pelos consultores da Administração Fiscal holandesa Matthijs Alink e Victor van Kommer
que amplia o enfoque dos assuntos
ligados à Administração Tributária. “É um material bastante interessante e que trata de quais autonomias deveriam ser concedidas
ao órgão de Administração Tributária”, informa o subsecretário da
Receita Estadual.
Wunderlich pergunta o que é e
para que serve a autonomia na Ad-

ministração Tributária, que, na sua
opinião, precisa existir. Nas próprias questões do que significa uma
Administração Tributária, nas suas
próprias atribuições, está a resposta, entende. “Se uma sociedade, um
Estado, analisar as responsabilidades dos servidores que precisam e
trazem recursos para o Estado, fica
claro que é necessário conceder ao
órgão de Administração Tributária
autonomia, condições de trabalho e
segurança jurídica.”
Ele cita uma das tarefas vivenciadas diariamente pelo Fisco:
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autonomia da Administração Tributária tem
sido debatida há bastante tempo no País e ganha uma
importância ainda maior nesta situação por que nós passamos. Foi
a partir dessa constatação, que ressalta a importância do Fisco diante
da crise do Estado e do País, que o
subsecretário da Receita Estadual,
Mário Wunderlich, direcionou a
sua manifestação no Fórum, discutindo a estrutura organizacional e
funcional da Fazenda, mas fixando
a sua atenção em especial no setor
que dirige.
Segundo o dirigente, ele fez
essa abordagem porque a Receita
Estadual precisa, necessariamente,
dar conta de trazer novos recursos
para que o Estado continue atuando. Essa, na sua visão, é uma das
maneiras disponíveis ao Estado
para resolver a questão financeira. No entanto, a Receita Estadual,
pelo seu lado, também tem os seus
limites.
Wunderlich trouxe a contribuição do colega Vinícius Pimentel de Freitas, Auditor-Fiscal da
Receita Estadual do RS, que traduziu o Manual de Administração Tributária do CIAT (Centro
Interamericano de Administração

Autonomia

Wunderlich faz
veemente defesa da autonomia
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a questão da elaboração da legislação, plural em uma democracia,
que compete aos representantes do
povo. “Na nossa função, fazemos o
assessoramento da legislação tributária e procuramos, dentro das
nossas limitações, qualificar as decisões dos representantes eleitos
pela população, mas é a Assembleia Legislativa e o governador
quem definitivamente define a legislação tributária”.
Dentro da Secretaria, da forma como ela foi organizada, na
sua visão, há uma certa limitação em algumas autonomias,
fato que decorre exatamente da forma como o órgão
foi organizado. Ele externou a opinião de que cada
subsecretaria deve ter, de
forma mais clara, as suas
atribuições delegadas. Se
assim não for, a questão estratégica acaba sofrendo alguma influência negativa, sendo prejudicada. “É uma situação
mista. Não vamos poder dizer que
não se tenha [autonomia], ela é até
bem forte, mas ela possui algumas
limitações, possui interferências
que acabam acontecendo em rela-

ção a nossa atuação com as quais
não podemos concordar.”
Na estrutura organizacional,
afirmou Wunderlich, a Receita
Estadual opina a partir do Conselho Superior, mas a decisão sobre
as unidades operacionais é do Secretário da Fazenda. “Então, é claro que o Secretário sempre escuta,
e nós propomos a estrutura administrativa necessária, mas é uma

"Hoje, mais de 80%
do fundo, que era para
aparelhar a Secretaria,
está sendo usado
para o custeio."

semiautonomia, digamos”, declarou o dirigente.
Wunderlich também abordou
a questão do orçamento. Para ele,
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é preciso organizar o orçamento
para, a partir daí, definir os problemas da Administração Tributária,
em especial quando envolve o debate sobre uma fonte orçamentária
específica. “Isso, aqui na Secretaria da Fazenda, não funciona exatamente dessa forma. Nosso fundo é da Secretaria, não é específico
da Administração Tributária. Ele
vem sendo cada vez mais destinado para cobrir custeio. Hoje, mais
de 80% do fundo, que era para
aparelhar a Secretaria, está sendo
usado para o custeio.”
O subsecretário da Receita Estadual também destaca que existe um outro
fundo, oriundo de uma
taxa que é recolhida pelo
trabalho da Receita Estadual. Essa taxa, alerta, acaba sendo partilhada por toda a Contadoria.
Deixo bem claro o respeito
pela Contadoria, o respeito pelo
Tesouro, mas não existe orçamento próprio para a Receita Estadual
dentro do Estado. E mesmo o orçamento partilhado, ano após ano,
cada vez mais é absorvido pelo
custeio”, adverte.

COMBATÊ-LA É NOSSO COMPROMISSO
ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AUDITORES-FISCAIS: RECEITA PARA COMBATER A CRISE

estratégicos possam ser atingidos. “Aqui temos outra dificuldade muito grande, porque havíamos
programado, na administração
passada, a recepção de cem Auditores-Fiscais para auxiliar a Receita Estadual, o que está demorando demais”, lamentou. Ele referiu
que a Receita Estadual havia feito um planejamento para aproveitar essas pessoas, e, a cada ano que
passa, eles fazem ainda mais falta,
referiu. “Então, muito se falou sobre segurança, sobre educação, saúde. E cada vez que se reduz o trabalho da Receita Estadual, ou da
máquina estatal, a consequência é
esta: falta dinheiro para setores essenciais.” Ressaltamos que, quando
a palestra foi proferida, os Auditores a que se referiu Wunderlich
ainda não haviam sido nomeados,
o que veio a ocorrer em 7 de outubro de 2016.
Outro ponto de que a Receita Estadual se ressente, por não
ter autonomia, e que atinge todo
o trabalho, é a questão da gestão,
que envolve a aquisição de bens e
materiais. Admite, entretanto, que
isso está também prejudicado pela

própria administração financeira
do Estado, pela crise.
Sobre a situação de pessoal
na Receita Estadual, ele revelou
que existem 830 cargos previstos
na Lei Orgânica do Fisco Estadual. Em exercício na Receita, então, havia 382 Auditores-Fiscais, o
que dava uma ocupação efetiva de
46%. Contudo, até o final do ano,
87 colegas, segundo ele, estarão em
condições de se aposentar.
Ele também se manifestou
sobre a atividade profissional. “Eu
tenho a convicção de que a Receita Estadual é uma profissão de
tempo integral. Não é razoável
que um Auditor da Receita esteja um pouco no Tesouro, um pouco na Casa, um pouco cedido fora
da Casa. Enfim, nós entendemos
que a natureza da função, pela sua
importância, pelas atribuições que
tem, deva ser estatutária, e ela é
estatutária no sentido de que o
servidor não pode exercer outra
atividade. Ele entra para a Receita, se envolve com a carreira, com
tudo que ela significa, devendo se
aposentar dignamente na Receita”, defendeu.
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Wunderlich afirma que o investimento específico acaba tendo,
diante desse quadro, um prazo para
terminar e o fundo, que era para ser
da Receita Estadual, passa cada vez
mais a ser dedicado a outros setores, a custeio, e a toda e qualquer
despesa, como aluguéis, por exemplo. Ele salienta que a própria concepção do orçamento, apesar de
complicada, é abordada em diversas leis, mas, e talvez por isso mesmo, é tema complicado. Em 2007,
foi inserido na Constituição Federal um artigo que vincula a receita à Administração Tributária. Isso
foi colocado, discutido e abordado
pela Assembleia Legislativa, e fixa,
principalmente, o que diz respeito
a condições de trabalho e à estrutura de remuneração disponibilizadas ao pessoal da Receita Estadual.
Segundo o subsecretário, esse é um
dispositivo que caminha no sentido
do que propõe a categoria.
Sobre os recursos humanos
também é relevante existir autonomia, no sentido de projetar uma
política flexível, incluindo recrutamento, desenvolvimento de pessoal, tudo para que os objetivos
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superintendente da 10ª Região da Receita Federal no
RS, Paulo Renato da Silva
Paz, trouxe um pouco da sua experiência. “A minha proposta aqui
é trazer a vivência da Receita Federal, como nós enxergamos essas
questões da autonomia”, declarou
o Auditor-Fiscal da Receita Federal. Ele frisou a relevância do tema
e disse que defender essa autonomia não é fazer apologia de uma
medida corporativa. “Hoje, já criamos um paradigma: citamos o Ministério Público como exemplo
de uma instituição que já avançou
muito nessa questão”, disse.
“A autonomia é uma temática
que a gente vivencia diariamente.
Temos uma lei complementar que
ainda está pendente. Então, nossa
situação sempre fica muito à mercê de uma medida provisória e de

Foto: Micheli Karoly

Autonomia

em Debate

Receita Federal ainda luta
pela autonomia plena

Paulo Renato da Silva Paz, superintendente da 10ª Região da Receita Federal no RS

emendas. Isso gera uma certa dificuldade”, admitiu. Segundo ele,
frente ao governo, a maior dificuldade da Receita Federal é a falta de
acordo institucional em cumprir a
autonomia financeira.

Sobre esse tema, ele ressalta
que hoje a Receita Federal vive um
orçamento que é igual ao de dez
anos atrás. “Mas até temos autonomia de execução para poder trabalhar”, pondera.
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Eroni Izaias Numer, secretário adjunto da Fazenda Municipal de Porto Alegre

O

então secretário adjunto da
Fazenda Municipal de Porto Alegre, o Auditor-Fiscal
da Receita Estadual Eroni Izaias
Numer, defendeu, durante o II Fórum Administração Tributária em
Debate, que a estruturação dos setores fazendários e a valorização
dos profissionais são componentes
fundamentais para a qualificação
da eficiência na Administração Tributária. “Não é a intenção, da Administração Tributária, se tornar o
quarto ou quinto Poder de Estado.
O que nós precisamos é dotá-la de
recursos financeiros e pessoais para

podermos desenvolver as atividades
de Estado e trazer os recursos suficientes para a realização dos serviços públicos e a satisfação da comunidade”, argumentou.
Numer destacou em sua apresentação a importância de se preservar a autonomia do trabalho dos
Auditores-Fiscais das três esferas
de poder, municipal, estadual e federal. “Autonomia é capacidade de
realizar o trabalho com os próprios
meios, tomar as próprias decisões
sem interferências exteriores, estabelecer independência, liberdade e autossuficiência. Olhando tais

conceitos, associados principalmente com o texto constitucional,
que dá autonomia funcional, administrativa, orçamentária e vincula a
receita, isso dá um poder enorme
à Administração Tributária. E não
poderia ser diferente, pois a Administração Tributária, como diz o
próprio texto constitucional, é essencial ao funcionamento do Estado”, salientou Numer.
Segundo ele, fundamental
é definir o tamanho da estrutura para que a Administração Tributária obtenha os resultados que
se deseja. “Nós temos limitações
que a própria Constituição assim determina no poder de tributar. E há limites, no meu ponto de vista, também na questão de
governabilidade, pois nós somos
responsáveis pela definição de regras. No entanto, seguimos as diretrizes dos próprios governantes
que são eleitos para isso”, observou. “Eu não quero dizer que há
uma interferência entre governos
e Administração Tributária. Cabe
a nós fazermos os ajustes necessários, como espaço para incentivos
fiscais, se a diretriz governamental

Autonomia
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Estrutura da Administração
Tributária deve estar relacionada
aos resultados que o governante
deseja, afirma Eroni
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aponta para um determinado ramo
da economia que precisa ser priorizado. Cabe à Administração Tributária fazer os ajustes legais previstos para que isso ocorra dentro
de uma linha razoável e que possa
atingir os seus objetivos”, explicou.
Conforme Eroni, existe uma
forma de discurso nacionalmente
disseminada de que a carga tributária é muito alta no Brasil. “Nós concordamos com ela, mas nos questionamos: como diminuir a carga
tributária sem causar prejuízos à
saúde e à educação?”, ponderou.
“Nós enxergamos de forma clara que, através da eficiência da própria Administração Tributária, nós
iremos conseguir o aumento de recursos sem a elevação da tributação.
Claro que isso está ligado à questão
de aplicação desses recursos, pois nós
temos que vivenciá-la diariamente.
Nós temos que ter, sim, através dessa
eficiência, uma fiscalização mais ágil,
dotada de instrumentos que possam
fazer com que o Fisco chegue aos
sonegadores de forma mais rápida”,
definiu.
Em meio a sua palestra, Eroni
brincou com a plateia dizendo que
discordaria do presidente da Afisvec, Abel Ferreira, que havia mencionado que o Fisco também tem a
missão de orientar. “As pessoas têm
medo do Fisco, que também tem a
função de orientar, sim. Mas aquelas pessoas que sonegam deliberadamente têm que ter medo do Fisco,
sim. O Fisco está aí para buscar os
recursos que estão deixando de ingressar no caixa da Prefeitura, do
Estado e da União. E para isso nós

precisamos ter uma nova visão do
Fisco. E essa nova visão diz respeito tanto aos membros da sociedade
quanto aos próprios governantes, representantes do Ministério Público e do Poder Judiciário, como nos
mostra o exemplo da Lava Jato no
combate à corrupção, que a sociedade toda aplaude. No entanto, essa
mesma sociedade é tolerante com a
sonegação”, provocou.
Para Eroni, aqueles que sonegam deixam de cumprir as suas
obrigações fiscais e muitas vezes
são exaltados como espertos, como
pessoas que conseguiram enganar o
Estado e estão se dando bem. “Precisamos mudar essa visão entre a
sociedade e também entre os governantes. É preciso entender que
o Fisco é um agente da cidadania
e trabalha para que os governantes
tenham os recursos necessários para
atuar nas suas gestões”, descreveu.
Ao longo de sua fala, Eroni
comentou avanços na estruturação da Fazenda Municipal de Porto Alegre, mencionando a criação
da Receita Municipal e do Tesouro
Municipal, adequando, de acordo
com a legislação federal, funções
de pagamento que eram exercidas
pela Controladoria-Geral do município, seguindo a recomendação
do Tribunal de Contas do Estado
de segmentação de funções. “Levamos essas funções para dentro
do Tesouro Municipal, criamos a
Central de Licitações e implementamos tecnologia da informação
ao serviço. O ponto importante da
Administração Tributária, na atualidade, é a tecnologia. Então, em

Porto Alegre, nós criamos a tecnologia da informação que faz a
interface com a Procempa, nossa
companhia de processamento de
dados, para atender com prioridade as demandas da Receita Municipal. Com isso nós conseguimos
atingir mais rapidamente os contribuintes que deixam de cumprir
com as suas obrigações”, detalhou.
Eroni, contudo, ressalvou que
não basta apenas fazer uma reestruturação do serviço fazendário, é
preciso também valorizar os servidores. “Nessa questão dos servidores, nós fizemos uma importante
reestruturação: tiramos três gratificações que existiam e as transformamos em uma só, vinculada ao
ingresso efetivo da receita, como é
permitido pela Constituição. Essa
gratificação está ligada diretamente
às metas, o que coloca a parte de esforço pessoal dos Auditores-Fiscais
da Receita Municipal para dentro
da remuneração”, relatou.
Outro destaque do Secretário,
na atividade, foi o fato de que Porto Alegre está com o quadro completo de Auditores-Fiscais, porque
a administração tem monitorado
os movimentos de ingresso e saída da atividade pública. “Eles têm
dado um retorno muito importante, muito significativo. É uma demonstração de que, se nós não conseguirmos formalizar a autonomia
da Administração Tributária, nós
estamos implementando, na prática e na parceria com os servidores,
de uma forma natural e salutar, cujo
resultado é o retorno que isso tem
dado ao município”, concluiu.
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O

Roberto Kupski, presidente da Febrafite

de integridade com a governança.
“Essa é nossa missão, gerar estruturas de gestões eficientes”, disse.
Mas cobrou que haja, igualmente,
uma política de recursos humanos
que proporcionem salário e condições de trabalho adequados e ainda decisões sobre equipamentos,
promoções. Também cobrou que
haja séria e permanente discussão
sobre a questão da remuneração,
com aposentadoria digna, dedicação exclusiva, recursos, necessidade de qualificação. “Nós temos que
ter garantias, não só do salário e

da aposentadoria”, alertou. “Efetivamente, essa é uma preocupação
em termos de Brasil. Esse manual
[de Administração Tributária do
Centro Interamericano de Administração Tributária (Ciat), publicação no Brasil patrocinada pela
Febrafite] é uma qualificação para
nós.”
Para o presidente da Febrafite, no País há designação de valores
para a saúde, para a educação, para,
em seguida, declarar que é necessário que se defina um percentual
para a Administração Tributária.
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presidente da Febrafite,
Roberto Kupski, revelou,
durante o evento, estar satisfeito com a categoria dos Auditores-Fiscais da Receita Estadual
do RS. Lembrou que foram muitos
anos de lutas e disse que a presença
de um grande grupo de Auditores-Fiscais da Receita Municipal de
Porto Alegre no Fórum era um reconhecimento ao trabalho de longa data dos colegas estaduais. “Sei
da luta, dos ideais dos nossos colegas de trabalho nas administrações
municipais e isso é muito relevante para nós”, afirmou. Ele destacou também o papel que a educação fiscal vem tendo em todo o
País para ressaltar a relevância do
trabalho do Auditor-Fiscal junto à
sociedade.
Kupski salientou a percepção
de que as Administrações Tributárias vêm evoluindo em todo o País
e relacionou essa avaliação com
outros países onde o mesmo acontece. “Todos falam da valorização,
da autonomia e dos esteios éticos
da Administração Tributária”, referiu.
Ele lembrou os princípios da
Administração Tributária: conjunto adequado de poderes administrativos em um ambiente
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Kupski alerta para a
necessidade de ações
uniformizadas no País
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“Em 2004, nós fizemos na Febrafite, através de uma assessoria econômica, uma avaliação de quanto
estava sendo investido na Administração Tributária nas 27 unidades federadas. E revelo aqui alguns
dados. Primeiro, é uma enorme
dificuldade mapear esses recursos, mas identificamos que há uma
grande desestruturação. Imagine
só: somos a balança para saber o
quanto é investido na Administração Tributária, e a própria estruturação atrapalha para conhecermos
essa realidade.”
Declarou, entretanto, que a
entidade conseguiu identificar,
em 2013, que as 27 unidades da

52

Federação destinaram R$ 2,5 bilhões para a Administração Tributária. “Mas não se apresse, parece muito, não é? Mas logo se vê
que temos um problema, porque
60% desse dinheiro foi para o estado de São Paulo”, contou entre
decepcionado e surpreso. “Temos
que pensar, então, que as outras
unidades receberam muito pouco”, pontuou.
De acordo com Kupski, a Febrafite aprovou recentemente, em
assembleia, que as nossas entidades nacionais e estaduais atuem
juntas para mudar esse processo.
Por isso, destacou, precisamos de
uma lei orgânica nacional, que de-

termine os parâmetros para as Administrações Tributárias. Ele explica que, na maioria dos estados,
o Auditor-Fiscal atua no dia a dia,
cumprindo ordem de serviço etc.
“Mas precisamos de um trabalho
mais coordenado, de coordenação
no exercício da função.”
Ao final da sua manifestação,
Kupski criticou a PEC do Teto dos
Gastos, que vai congelar os investimentos públicos por 20 anos, “uma
agressão à sociedade, à Constituição”. Ele perguntou se, diante dessa PEC, a população irá resistir, já
que atinge os custos que envolvem
a saúde e outras necessidades do
dia a dia.
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O

Manoel Isidro dos Santos, presidente da Fenafisco

situação da Administração Tributária na Paraíba. Segundo ele, em
seu estado, ao contrário do que
ocorre aqui no RS, os problemas
são grandes. “São terríveis problemas”, desabafou. “Existe um período do mês, às vezes 10, 15 dias,
em que a nossa Secretaria da Receita da Administração Tributária
fica sem telefones. Os contribuintes querem resolver os problemas
com a Secretaria e não têm como
falar”, contou, para a incredulidade
de muitos dos presentes no Fórum.
Isidro prosseguiu: “Os carros
que são utilizados na Secretaria,

boa parte deles, ou a maioria, são
locados, e ficam às vezes de cinco
a dez dias sem rodar, porque não
têm combustível. Na Secretaria,
falta todo tipo de material. A Paraíba passa por uma crise e, então,
tiraram recurso de tudo que é lado.
Mas, mesmo assim, a arrecadação
na Paraíba não falta, não está superando a inflação, mas está muito
próxima”, revelou.
Ele pergunta como chegamos
a esse estado crítico. “Por que o estado [da Paraíba] está praticamente quebrado se a receita não caiu
tanto e os servidores só tiveram
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presidente da Fenafisco,
Manoel Isidro dos Santos,
fez uma das palestras mais
instigantes do evento. Isidro, como
é conhecido, apresentou a situação
dramática dos Auditores-Fiscais
no seu estado, a Paraíba, e relacionou a penúria vivida pelo grupo
de profissionais da Administração
Tributária com a situação de aparente bonança vivenciada pelos
outros Poderes, o Legislativo, o Judiciário e até mesmo o Ministério
Público.
Ao mesmo tempo, cobrou
das categorias no País que façam
uma melhor divulgação das suas
ações em prol da sociedade, citando como exemplo outros Poderes
e instituições de Estado que ocupam relevante espaço não apenas
na mídia, mas principalmente na
sociedade brasileira. “Precisamos
divulgar mais, precisamos fazer
como tem feito o Ministério Público, que tem divulgado, às vezes
até de forma exagerada, as suas
ações.” Ele citou também o modus operandi da Polícia Federal, que
tem agido de forma intensa na defesa de suas prerrogativas, da sua
autonomia.
Isidro, entretanto, abriu a sua
palestra informando como está a
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Para o presidente da Fenafisco,
Fiscos precisam se divulgar
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reajuste em janeiro do ano passado
[1% para todos os servidores tributários] e este ano o grupo não ganhou nada? E mesmo assim o estado está nessa penúria. Será que
vocês aqui também fazem essas
perguntas?”, ponderou o presidente da Fenafisco.
Então, as razões, os motivos
que quebraram os estados, para o
palestrante, são extremamente relevantes para que os Auditores-Fiscais possam ajudar o País a
sair da crise. “Será que foi apenas
o parcelamento da dívida com a
União? Ou há outros fatores? Será
que os diagnósticos apresentados a todos nós e às sociedades são diagnósticos verdadeiros?”, prosseguiu Isidro
nos seus questionamentos.
Ele conta que na Paraíba a folha de pagamento deve chegar próximo de
R$ 300 milhões e que, no
seu estado, há três figuras jurídicas estranhas: o comissionado, sem ser servidor efetivo; o
terceirizado; e uma figura chamada
“codificado”. O “codificado” é alguém que trabalha no estado, ninguém sabe onde e em que parte, e
apenas com o CPF vai no Banco
do Brasil e recebe lá a sua remuneração. Essas três figuras jurídicas
de servidores consomem cerca de
R$ 50 milhões/mês. “Aqui está um
dos motivos da quebradeira. Existem outros, e ainda não fizemos o
diagnóstico completo, mas certamente essa é uma das razões.”
Enquanto o Poder Executivo
na Paraíba vive esses dilemas, es-

sas situações, o Ministério Público,
o Tribunal de Contas, o Legislativo, o Poder Judiciário, todos estão muito bem, inclusive tiveram
reajuste superior a 7%, informou
Isidro. Enquanto outros servidores não tiveram reajuste algum, esses setores tiveram reajuste e verba orçamentária normal. “Aí eu
pergunto: será que é porque eles
têm autonomia e nós não temos?”,
questionou o presidente da Fenafisco.

"Temos um secretário
pensando só na receita, não
um secretário pensando
99% na despesa e ficando
com 1% da receita."

Isidro pergunta também se
aqui, no Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Ministério Público estão com reajustes
e salários atrasados, para, a seguir,
provocar o público presente ao Fórum indagando se ainda existia,
diante dessas realidades, alguma
dúvida da necessidade de a Administração Tributária ter autonomia. “São perguntas que nós temos
que responder”, disse o palestrante.

O presidente da Fenafisco insistiu na questão da autonomia.
“Teremos dificuldade em aprovála? Não creio”, afirmou, situando a
dificuldade mais na estrutura das
secretarias da Fazenda, na cultura
interna do que em fatores externos.
“Temos duas unidades federativas
no País onde a Administração Tributária é fora da fazendária, não é
subordinada à Fazenda”, agregou
à discussão. “Quando nós, na Paraíba, saímos da Fazenda, achávamos à época que iríamos perder
poder, porque alguns diziam que
nós tínhamos a chave do cofre e,
saindo da Fazenda, nós iríamos
perder poder. Até resistimos,
mas depois o governo uniu
forças e avançamos juntos, aceitamos o processo.
Hoje, ninguém mais quer
voltar a ser subordinado
da Secretaria da Fazenda.”
Ele revela que o governador de hoje (Ricardo Coutinho, do PSB) até enviou um
projeto de lei para a Assembleia
Legislativa para subordinar novamente a Secretaria da Receita à
Secretaria de Finanças. “Fizemos
um trabalho dentro da Assembleia,
impusemos uma derrota ao governador e não deixamos isso acontecer. Porque nós descobrimos que
trabalhar só com a Administração
Tributária pura tornou a Secretaria
mais leve, mais profissionalizada.
Temos um secretário pensando só
na receita, não um secretário pensando 99% na despesa e ficando
com 1% da receita”, comentou.

Para o presidente da Fenafisco, o que importa hoje é a autonomia, que é o que vivenciam hoje o
Ministério Público e o Tribunal de
Contas. “Ninguém quer mais ser
subordinado à Secretaria da Fazenda, pois assimilamos a autonomia.” Ele apontou que, diante dessa realidade, daqui para a frente,
cada vez mais, a categoria terá que
provar que é essencial, que o estado está precisando dos serviços,
“do nosso trabalho”. A maior prova disso, para ele, é que, mesmo em
um ambiente de crise, nos estados
em que há receitas estaduais, têm
havido aumento de arrecadação e
acima da inflação.

Entretanto, adverte que identifica uma mudança de postura necessária, uma alteração de comportamento individual e coletivo.
“Precisamos pensar institucionalmente, como pensa hoje o Ministério Público, o Tribunal de Contas, os Poderes. O que nós vemos
hoje são as entidades representativas fazendo a defesa constante, não
só da categoria, mas também da
Secretaria”, afirmou, referindo-se
especificamente à Paraíba.
Todos, no seu entender, precisam fazer a defesa da Administração Tributária. Fazer a defesa,
salienta, sem medo de perder o cargo, porque, para ele, muitas vezes, é

pelo receio de fazê-la ou de buscar
mais investimentos para as Administrações Tributárias que muitos
agem de forma tímida. “Ora, a crise
que está assolando o mundo, o País
e os nossos estados está recebendo
uma resposta positiva como solução
paralela, através do nosso trabalho.
Nós precisamos investir nessa renovação, na divulgação do resultado
do nosso trabalho, divulgar quando
fazemos pressão ou quando fechamos empresa sonegadora, quando
colocamos o empresário sonegador
na cadeira, precisamos divulgar, colocar a camisa do Fisco, para que
apareça o nosso trabalho para a sociedade”, declarou.

Eventos pensando
na mulher Afisvequiana

AFISVEC

DORIS ANTUNES:

ver

sa de

lh
u
M

Dia 26 de Abril
Inscrições com Rejane

Local: Rua Uruguai, nº 155 - 10º andar – CEP 90010-140 – Porto Alegre/RS.
Telefone: 51 3224-4922
Informações: contato@afisvec.org.br ou em www.afisvec.org.br
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Alter nativas

Para resolver a crise,
não é necessário atacar os
trabalhadores do serviço público
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governador Sartori não quer resolver a crise do Estado. As medidas apresentadas no
pacote enviado à Assembleia são paliativos, que pouco ou nada contribuem para melhorar o
caixa do Estado.
Os Auditores-Fiscais da Receita Estadual têm tentado mostrar para o governo o que deve ser feito para realmente
enfrentar a crise. Mas o governo, infelizmente, não tem dado ouvidos, preferindo pensar unicamente no corte
de gastos, esquecendo que há outras
formas de aumentar as receitas do
Estado, sem ter de aumentar impostos.
Governos anteriores deram mais atenção às propostas dos Auditores-Fiscais. Um dos exemplos disso
é que, desde 2007, o Estado passou a investir fortemente na ampliação da Nota Fiscal Eletrônica e da
substituição tributária, além de terem sido nomeados
mais Auditores-Fiscais em 2007 e 2010.
Isso fez com que a arrecadação subisse acima do
crescimento do PIB do Rio Grande do Sul.
Agora, os Auditores-Fiscais da Receita Estadual estão tentando mostrar as saídas para a crise do
Estado, mas o governador só tem olhos e ouvidos
para o corte de gastos.
Se o Estado investisse na ampliação da Nota
Fiscal Eletrônica, abrangendo agora também as operações para consumidor final, os Auditores-Fiscais
teriam maiores condições de fiscalizar aqueles contribuintes que não recolhem os impostos que deveriam, prejudicando aqueles que fazem seus recolhimentos em dia.

Com isso, por outro lado, a Secretaria da Fazenda teria maiores condições de identificar quais são os
verdadeiros preços de bens e serviços praticados no
mercado e, deste modo, evitar que o Estado desperdiçasse dinheiro na compra desses mesmos bens e
serviços, podendo ser gerada uma economia de mais de R$ 1,5 bilhão por
ano.
Também com a ampliação
da nota fiscal eletrônica de consumidor, a Receita Estadual poderia
identificar de forma mais precisa
o valor do ICMS da substituição
tributária que deve ser recolhido
pelas empresas, sem ter que se basear em estimativas
que muitas vezes ficam fora da realidade. Com isso,
o Estado poderia arrecadar mais de R$ 800 milhões
por ano.
O governo do Estado até encaminhou um projeto de diminuição de um tipo de benefício fiscal,
chamado de crédito presumido. Mas há outros tipos
de benefícios fiscais que o governo não tem interesse
em revisar. Por exemplo, todo ano, o Estado deixa de
arrecadar quase R$ 3 bilhões em isenções. Parte dessas isenções poderia ser transformada em um outro
tipo de benefício fiscal, chamado de redução de base
de cálculo, pela qual quem não paga nada de imposto passaria a pagar 5%. Isso traria R$ 390 milhões a
mais em arrecadação por ano. Juntando com os R$
300 milhões já propostos pelo governo, seriam quase
R$ 700 milhões a mais por ano.
O Rio Grande do Sul possui o menor número
de Auditores-Fiscais de todo o Brasil. Só para ter
uma ideia, o estado do Paraná, que tem um PIB pa-
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recido, tem o dobro de Auditores-Fiscais que o Rio
Grande do Sul. Nosso Estado está com cerca de 50%
dos cargos de Auditores-Fiscais vagos. O governo
nomeou recentemente 90 novos auditores-fiscais,
mas, ainda assim, esse número é insuficiente. É preciso realizar novo concurso público. E o governo só
nomeou esses novos fiscais porque o concurso estava
terminando seu prazo de validade.
Com mais Auditores-Fiscais, haverá maior
combate à sonegação e, consequentemente, maior
arrecadação para o Estado. As estatísticas mostram
que, toda vez que entram novos Auditores-Fiscais,
a arrecadação cresce. Com margem de segurança, se
pode afirmar que o maior combate à sonegação aumentaria a arrecadação em mais de meio bilhão de
reais por ano.
Pra terminar, recentemente o STF julgou que os
estados têm direito ao ressarcimento pelas exportações, que não recolhem ICMS desde 1997, com a

promulgação da Lei Kandir, mas, para isso, teria de
ser encaminhado um projeto de lei para aprovação
no Congresso Nacional. O Rio Grande do Sul teria direito a cerca de R$ 3 bilhões por ano. O valor é
bastante significativo e difícil de ser obtido, mas vamos admitir que metade disso seja conquistada pelo
Estado. Já seriam mais R$ 1,5 bilhão em recursos. O
governo do Estado precisa pressionar nossos deputados e senadores no Congresso para que encaminhem
logo esse projeto de lei.
Com as alternativas apontadas pelos Auditores-Fiscais, o Estado poderia incrementar sua arrecadação em mais de R$ 5 bilhões por ano. Esse valor
cobre os déficits projetados pelo governo para 2016
e 2017, isto é, a crise do Estado estaria resolvida, e o
governo ainda teria cerca de R$ 5 bilhões para investir em segurança, saúde, educação e infraestrutura.
Com esse valor, o Estado poderia nomear mais 100
mil policiais militares, ou construir 160 hospitais, ou
300 mil casas populares, ou 120 km de metrô, ou 220 km
de rodovias e avenidas.
Para resolver a crise, não é necessário atacar os
trabalhadores do serviço público.
Então, governador, que tal pensar mais na Receita?
Auditores-Fiscais no combate à crise.
Sindifisco-RS
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Prêmio Gestor Público 2016

Foto: Imprensa Fisco-RS

Teatro Dante Barone é palco de premiação do "Oscar das Prefeituras"

Municípios gaúchos recebem
premiações do
Prêmio Gestor Público 2016

E

m solenidade de premiação realizada no dia 8
de novembro no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa do RS, em Porto Alegre
(RS), o Sindifisco-RS e a Afisvec, entidades representativas dos Auditores-Fiscais da Receita Estadual e promotoras do Prêmio Gestor Público (PGP),
anunciaram os vencedores da 15ª edição do certame.
O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do RS (SindifiscoRS), Auditor-Fiscal Celso Malhani de Souza, saudou
autoridades, colegas e dirigentes sindicais. Ele ressal-

tou a importância do trabalho de todos os gestores públicos, evidenciando a atividade dos Auditores-Fiscais
da Receita Estadual do RS, que, “submetidos ao regramento legal tributário, são a carreira encarregada
de buscar os recursos necessários ao atendimento das
demandas de nossa sociedade”, informou Malhani. “É
por isso que afirmamos que o trabalho do Auditor-Fiscal está na segurança, na saúde, na educação, na
infraestrutura e em todas as áreas do bem-estar social
promovido pelo Estado”, concluiu, dando por aberta a
solenidade do 15º Prêmio Gestor Público.
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Nova Santa Rita conquistou o prêmio Especial
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O Auditor-Fiscal Abel Henrique Ferreira, presidente da Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais do RS (Afisvec), saudou as autoridades e convidados presentes no evento e falou sobre o objetivo do
PGP e da categoria dos Auditores-Fiscais da Receita Estadual. “Nosso objetivo foi desenvolver, dentro
de cada município, uma célula de insatisfação com a
crise e buscar alternativas para que o cidadão seja reintroduzido na economia através de novos empregos
ou de forma autônoma como um microempresário
ou um prestador de serviços”, afirmou o presidente
da Afisvec, que também criticou a centralização dos
recursos financeiros na União.
O vice-presidente da Assembleia Legislativa do
RS, deputado estadual Adilson Troca (PSDB),
representando a Presidência da casa legislativa, ressaltou a importância do
Prêmio Gestor Público como instrumento de valorização dos bons
projetos municipais e salientou a
relevância do tema em destaque
nesta edição – emprego e renda. O
parlamentar reafirmou a parceria entre as entidades dos Auditores-Fiscais e
a casa legislativa, que, há 15 anos, tem participação especial no Prêmio.
Representando o governador do Estado do RS,
o secretário adjunto da Fazenda Estadual, AuditorFiscal Luiz Antônio Bins, ex-presidente do Sindifisco-RS, também destacou a importância do tema
desta edição para o Estado e a sociedade gaúcha.
Prestigiaram o evento os deputados estaduais
Edegar Pretto (PT), Tiago Simon (PMDB), Jorge
Pozzobom (PSDB), Aloísio Classmann (PTB), Vinícius Ribeiro (PDT), Gilmar Sossela (PDT) e Liziane Bayer (PSB). Representante da Assembleia
Legislativa no PGP 2016, Bayer falou sobre as dificuldades que os municípios gaúchos enfrentam e
ressaltou a criatividade dos gestores públicos municipais para criarem projetos e alternativas para seus
municípios.
A Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco) e a Federação Brasileira de Asso-

ciações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) estiveram representadas, respectivamente, pelos
Auditores-Fiscais João Marcos de Souza e Virginia
Cano.
O subsecretário da Receita Estadual, Mário
Wunderlich, o subsecretário do Tesouro do Estado,
Leonardo Busatto, o desembargador do Tribunal de
Justiça do RS Rinez da Trindade, o subdefensor público geral do Estado, Antônio Flávio de Oliveira,
o secretário municipal do Trabalho e Emprego adjunto, João Helbio Carpes Antunes, na ocasião representando o prefeito de Porto Alegre, o superintendente executivo do Banrisul, Heitor Rossato, o
representante da Associação Riograndense de Imprensa, jornalista Antônio Goulart, o representante da Associação dos Juízes do RS,
Gilberto Schäfer, o representante da
Fecomércio, Leonardo Schreiner,
o representante da Famurs, Paulo
Azeredo, o representante do Serpro, Edson Helbert, o representante
do Conselho Regional de ContabiANOS
ANOS
lidade, Pedro Gabril, o representante
do Grande Oriente do RS, Osleno Vanderlei Heberlê, o representante da senadora
Ana Amélia Lemos, Vinícius Boff, o representante do senador Lasier Martins, Leonardo Ribeiro, a
Miss Rio Grande do Sul, Leticia Kuhn, do município de Tapera, e representantes dos projetos vencedores também estiveram presentes na solenidade.

15

PREMIAÇÃO
O município de Nova Santa Rita foi o grande
vencedor, conquistando o Troféu Prêmio Gestor Público Especial pelo projeto Núcleo de Gestão Estratégica e Acompanhamento de Projetos e Ações.
O Troféu Prêmio Gestor Público – 15 Anos –
Administração Tributária, que homenageia os 15
anos do PGP, foi entregue para Alto Feliz, pela execução do projeto Educação Fiscal em Alto Feliz.
Santo Antônio da Patrulha recebeu o Troféu
Prêmio Gestor Público Tecnologia da Informação,

Picada Café
Projeto Agricultura Familiar: Empreendedoris-

mo que Dá Certo
Tupandi:
Projeto Investindo no Presente, Acreditando no
Futuro
Cachoeirinha:
Projeto Mercado de Trabalho: A Inclusão Laboral como Fator de Cidadania
Projeto Moodle EAD-Semipresencial
Campo Bom:
Projeto Centro Municipal de Educação Ambiental Nestor Weiler – Cemea
Passo Fundo:
Projeto Programa Escola de Vida
Projeto Programa Farmácia Mais Perto
Chapada:
Projeto Promovendo a Igualdade em meio às
Diferenças
Farroupilha:
Projeto Solidare – Farmácia Solidária
Tapera:
Projeto Vida no Campo – Família Feliz

Menção Honrosa
Receberam certificados de Menção Honrosa os
municípios de Serafina Corrêa, pelo projeto Mobilidade Urbana com Olhar Voltado à Cidadania; São
Lourenço do Sul, pelo projeto Implementação da
Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas em Prol
do Desenvolvimento Econômico e Social; Alecrim,
pelo projeto Gestão por Metas, Tetos e Pisos; Bento Gonçalves, pelo projeto Bento Gonçalves Conectada: Tecnologia de Informação Integrada à Gestão
Pública; e Tapera, pelos projetos Arte e Cultura por
Toda a Parte e Centro de Convivência do Idoso.
Recebem menções honrosas os projetos vencedores de edições anteriores que continuam em execução em seus municípios.

Certificados de reconhecimento
Confira, abaixo, os nomes dos projetos e municípios que receberam certificados de reconhecimento:
Feira de Produtores: um Instrumento para o Desenvolvimento, de Santiago; Inovação na Piscicultura
Gera Emprego e Renda, de São Paulo das Missões;
Jovem na Zona Rural, de Flores da Cunha; Projeto
Reciclação, de Jaguari; Sim – Caminho para a Legalização, de Farroupilha; Semeando Educação Fiscal, de Giruá; Informática nas Escolas Municipais de
Educação Infantil de Panambi, de Panambi; Bento
Interativa, de Bento Gonçalves; Alimentação Saudável, Consumo Sustentável, de Itatiba do Sul; Artpet:
Artes Visuais, Bem-Estar e Preservação do Meio
Ambiente Associados ao Embelezamento da Cidade
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pelo projeto A Informática Redimensionando as Relações a partir dos 60 Anos de Idade.
O projeto Círculo de Máquinas e Ajuda Mútua de Feliz proporcionou a conquista do Troféu Prêmio Gestor Público Destaque – Emprego e Renda
ao município de Feliz.
Dez municípios receberam o Troféu Prêmio
Gestor Público. Confira abaixo:
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e Criação de Espaços Lúdicos, de Campo Bom; Culturarte – 25 Anos de Amor à Leitura, de Arroio do
Meio; Exames Supletivos de Ensino Fundamental e
Médio: Possibilidades de Emprego e Renda, Fortalecimento da Autoestima e Inserção Social, de Campo
Bom; Gir Si My Sér – Educação Infantil e os Laços
Indígenas, de Cacique Doble; Lazer e Saúde: Reestruturando Espaços e Proporcionando Qualidade de
Vida para Todos, de Picada Café; Projeto Nutrição
na Melhor Idade, de Guaporé; Sexualidade na Adolescência: a Informação Protege, de Giruá.

Segundo o coordenador do PGP, Auditor-Fiscal Paulo Kronbauer, “o Banco de Projetos é uma excelente ferramenta que está à disposição de todos os
gestores públicos, para que possam se inspirar no que
já deu certo e desenvolver, cada vez mais, projetos
que beneficiem suas cidades”.
O Banco de Projetos pode ser acessado na internet, através do endereço eletrônico www.premiogestorpublico.org.br.

Homenagem

O Prêmio Gestor Público foi criado em 2002
com a finalidade de avaliar e dar reconhecimento público aos melhores projetos das administrações públicas municipais do Rio Grande do Sul. A iniciativa
é da categoria dos Auditores-Fiscais da Receita Estadual do RS, representados pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do RS
(Sindifisco-RS) e pela Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais do RS (Afisvec). A iniciativa conta
com o patrocínio do Banrisul, participação especial
da Assembleia Legislativa do RS e apoios da Associação Riograndense de Imprensa (Ari); Fundação
Piratini – TVE, FM Cultura; Programa Gaúcho da
Qualidade e Produtividade (PGQP); Federação do
Comércio de Bens e de Serviços do Estado (Fecomércio-RS) – Sesc, Senac; Associação dos Juízes do
RS (Ajuris); Fundação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs); e Secretaria
Estadual da Fazenda do RS.

A Auditora-Fiscal da Receita Estadual aposentada Virginia Cano recebeu, das mãos do coordenador do PGP e diretor do Sindifisco-RS, Paulo Kronbauer, um troféu em homenagem a sua participação
por oito anos à frente do PGP.

Enfoque Fiscal | Abril 2017

Banco de Projetos

62

Ao longo dos 15 anos do Prêmio Gestor Público, que iniciou em 2002, milhares de projetos foram
inscritos por gestores públicos de municípios gaúchos para serem avaliados e concorrerem às premiações oferecidas pelos Auditores-Fiscais da Receita
Estadual. Nesse período, contando com esta 15ª edição, 839 projetos foram premiados e passaram a fazer
parte do Banco de Projetos do Prêmio Gestor Público.

banco de projetos
Prêmio Gestor Público

O Prêmio

PRÊMIO GESTOR PÚBLICO
Acesse as fotos do evento
com o leitor de QR Code
do seu celular ou tablet)

Outra reforma
é possível
Celso Malhani

S

e a reforma da Previdência for aprovada
conforme encaminha a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 287/2016, será executado o desmonte do sistema previdenciário brasileiro. O futuro dos trabalhadores que atuam no País
será extremamente prejudicado. A reforma agrava, de
forma desproporcional, a situação de mulheres, trabalhadores rurais e do serviço público em geral, especialmente professores, policiais e agentes de saúde. Dentre seus principais eixos, a reforma apresenta
uma simplificação frágil e, ao mesmo tempo, exagerada entre o regime geral (setor privado), os regimes
próprios (setor público) e aposentadorias rurais de
previdência social, ignorando importantes peculiaridades de algumas atividades e realidades socioeconômicas. A alteração de um sistema previdenciário
abrangente, que atende a uma sociedade complexa,
formada por mais de 200 milhões de brasileiros, tem
grandes chances de cometer graves injustiças se for
encaminhada de forma açodada, sem o devido debate entre os atingidos pelas mudanças: a população
trabalhadora e suas famílias. Com um cronograma
de tramitação extremamente curto, a PEC que foi
apresentada à Câmara Federal pelo Poder Executivo
no dia 5 de dezembro de 2016 poderá ser votada em
plenário ainda neste primeiro semestre de 2017, por
uma configuração parlamentar alinhada às propostas
do governo, que atua em direção ao desmantelamento da Previdência. Conforme o Sindifisco-RS tem
afirmado, em trabalho realizado em conjunto com
a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital

(Fenafisco) e a Associação Nacional dos Auditores
Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), não se
trata de uma reforma. A PEC 287/2016 representa o
fim da Previdência para os trabalhadores e sua consolidação como “filé” para o sistema financeiro, que
será, mais uma vez, o grande beneficiado com o arrocho dos trabalhadores.
Um dos pontos delicados da proposta é a exigência da idade limite inicial de 65 anos para as
aposentadorias de homens e mulheres, somada à
quantidade mínima de 300 contribuições (25 anos
x 12 meses) para que os trabalhadores atinjam as
condições mínimas para requerer o benefício. Nestes casos, cabe ressaltar, os trabalhadores se aposentarão com um benefício no valor de 76% da média
das contribuições efetuadas. Mas note bem, não se
trata, necessariamente, de ¾, aproximadamente, do
valor do salário que o trabalhador tem recebido nos
últimos meses, trata-se de médias. Logo, esse valor
pode ser ainda drasticamente reduzido por considerar, também, os salários mais baixos do início da vida
profissional, quando as atividades exercidas costumam ser de menor remuneração. Para que o trabalhador possa se aposentar tendo acesso ao benefício
equivalente à “média plena” das contribuições efetivadas sobre seus salários, ele terá que realizar 588
contribuições, ou seja, contribuir durante 49 anos,
sem falhar sequer um único mês. Nesse caso, para
que ele consiga se aposentar aos 65 anos de idade,
terá de trabalhar desde os 16 anos, sem nunca deixar de contribuir, sob pena de não atingir os requisi-
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tos necessários para garantir a plenitude das médias
da remuneração, já nos termos da emenda proposta à Constituição Federal (PEC 287/2016). E perceba que o autor dessa proposta é o senhor Michel
Temer, presidente empossado em consequência do
impedimento, que se aposentou aos 55 anos de idade com um salário superior a 20 mil reais, enquanto
o teto que ele propõe aos demais brasileiros é de R$
5. 531,00 por mês. Ainda mais perversa é a proposta
de eliminar o limite mínimo de benefício, podendo
haver redução de benefícios para menos de um salário mínimo.
A proposta afeta, também, os casais de aposentados que, atualmente, compõem a renda familiar com
os dois benefícios de aposentadoria. Em caso de falecimento de um deles, a PEC prevê que o sobrevivente
terá que optar entre a própria aposentadoria ou a pensão do cônjuge falecido. Ainda que não bastasse, o autor da proposta diminui o valor da pensão por morte,
que tem seu percentual básico reduzido para 50% da
média das contribuições do falecido, considerados os
redutores já mencionados. A esse valor, agrega-se 10%
por cada dependente até o momento que cessar a dependência. Pense a respeito da gravidade desta proposta, em especial para as famílias de menores rendas.
As regras de transição contidas na PEC não
apresentam coerência entre a idade e o tempo de
contribuição do trabalhador. Elas prejudicam o futuro e os planos dos trabalhadores mais jovens, pois
se baseiam em idades arbitradas. Consideram, sem
qualquer base ou fundamento previdenciário, que
para ter direito às regras de transição os homens devem ter mais 50 anos e as mulheres, mais de 45.
Considerando a conturbada e difícil realidade
econômica do Brasil, que não consegue resolver as
questões relacionadas ao alto índice nacional de desemprego, apostar em uma realidade de pleno emprego, no atual momento, é um enorme desrespeito
com as vidas dos brasileiros. Quem, em sã consciência, acredita que todos os trabalhadores conseguirão
se manter empregados durante 588 meses ininterruptamente? Mais uma vez, serão as famílias mais

pobres que sentirão o peso das decisões políticas da
elite econômica do Brasil, que aproveita o momento
de fragilidade social para impor novas regras previdenciárias que, para dizer o mínimo, são equivocadas.
Veja alguns números, em um exemplo aproximado, e reflita sobre a seriedade da PEC: um trabalhador que contribui, junto ao seu empregador, sobre
o valor do salário mínimo (R$ 937,00) durante 49
anos, deixa nos cofres da União mais de R$ 1 milhão,
com valores corrigidos pela poupança. Ao se aposentar com 65 anos de idade, considerando que ele viva
até os 75 anos, receberá de volta pouco mais de R$
120 mil. Você acha isso justo?
Outra ponto significativo desse achatamento da
Previdência é a falta de compreensão sobre as peculiaridades de diferentes situações. As áreas rurais e
urbanas do Brasil, espalhadas por nossas gigantescas
regiões, apresentam realidades muito heterogêneas e
desniveladas, com suas dinâmicas próprias de trabalho,
convivência, mobilidade, cultura etc. Da mesma forma, as atividades profissionais e econômicas do campo
e da cidade apresentam significativas distinções, tanto
em suas formas quanto nos resultados obtidos. Com
as regras atuais, os trabalhadores do campo necessitam comprovar 15 anos de atividade rural para requerer o benefício da aposentadoria (salário mínimo) aos
60 anos, no caso dos homens, e aos 55, no caso das
mulheres. Com a reforma, o trabalhador que enfrenta os rigores do campo e do trabalho pesado – estando
longe de todos os confortos e recursos dos centros urbanos – terá de contribuir, igualmente (homens e mulheres), por 25 anos para conseguir se aposentar aos 65
anos de idade sem sequer a garantia de que se manterá
percebendo o benefício no valor de um salário mínimo. Você acha mesmo que estes trabalhadores contribuirão para a Previdência?
Não é necessário relembrar a história do início
da Previdência Social, facilmente acessada hoje em
dia através da internet, para reconhecer que a atual
proposta de reforma tende ao retrocesso. Milhões de
famílias serão atingidas negativamente pelas consequências da PEC 287/2016.

Outra reforma é possível, desde que considere os
dois lados da equação: a receita da seguridade social
e a despesa com os benefícios previdenciários e assistenciais. A solução inicia, com certeza, pelo caminho
do correto tratamento das receitas e com a adequada
postura do governo em aplicá-las, prioritariamente,
na finalidade para a qual foram constitucionalmente
concebidas: o financiamento da seguridade social.
Investir no combate à sonegação e na recuperação dos créditos previdenciários – que hoje, até por
inação do próprio governo, apodrecem nos escaninhos da burocracia – é uma saída muito mais eficiente para a população brasileira. O governo, por diversas e questionáveis razões, insiste em não enfrentar
os sonegadores de forma efetiva, deixando, delibera-

damente, de recuperar créditos de empresas em plena
atividade e com vigor patrimonial. É o próprio governo, afinal, que está massacrando o seu povo com
essa linha de encaminhamento da questão.
É pelo lado da receita que deve ser encaminhada a primeira etapa da reforma da Previdência. Dessa
forma, é possível amenizar os riscos dos anunciados
déficits, cuja inexistência é amplamente esclarecida,
conforme demonstram os estudos apresentados pela
Anfip.
Havendo vontade política e comprometimento
com o povo brasileiro, em especial com os trabalhadores menos aquinhoados, neste caso, o governo chegará, também, à conclusão de que outra reforma é
possível.

* No encerramento desta edição da revista Enfoque Fiscal tivemos a notícia de que o presidente Michel Temer resolveu excluir da reforma proposta na PEC 287/2016 os estados e os municípios. Não tivemos tempo de estudar o assunto detalhadamente. No entanto,
fica a certeza de que a alteração não melhora a proposta nem a robustece com medidas que ataquem os reais problemas de receita da
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seguridade social, que pode ser aprimorada para enfrentar problemas futuros.
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AUTONOMIA
AMEAÇADA
O Projeto de Lei do Senado (PLS) 406/2016,
que altera o Código Tributário Nacional (CTN),
apresenta no Artigo 196-A uma ameaça à autonomia das autoridades competentes para os lançamentos tributários. O PLS, que tramita no Senado Federal, limita a atuação do auditor-fiscal, subordinando
a ação fiscal a ordens específicas de serviço.
Veja o que propõe o Artigo 196-A:
Art. 196–A. A fiscalização será precedida
obrigatoriamente de ordem fundamentada e
específica expedida pela administração tributária.
§ 1º A ordem conterá obrigatoriamente os
seguintes elementos:
I – numeração de identificação e controle;
II – dados identificadores do sujeito passivo;
III – competências e tributos a serem fiscalizados;
IV – prazo para realização do procedimento fiscal;
V – nome e matrícula das autoridades fiscais responsáveis pelo procedimento fiscais e
seus respectivos telefone e endereço funcional,
para contato, bem como da autoridade fiscal
responsável pela expedição da ordem.
§ 2º Excetuam-se da regra disposta no
caput exclusivamente os casos de flagrante de
contrabando, descaminho ou de outra prática
de infração à legislação tributária e aduaneira, em que haja risco de subtração da prova.

Para o presidente do Sindifisco-RS, auditor-

fiscal Celso Malhani, que alerta para os perigos da
matéria, o Projeto, que tem a relatoria do senador

Ronaldo Caiado (DEM/GO), é praticamente uma

reforma do CTN. O PLS altera 10 artigos (113, 142,
167, 170, 205, 206, 207, 210, 212 e 213) do Código

Tributário Nacional e acrescenta três (135-A, 196-A
e 207-A).

“O Projeto de Lei do Senado 406/2016 anda na

contramão da autonomia que a Administração Tri-

butária defende para atuar em favor da sociedade”,
afirma Malhani. “E essa autonomia pertence à sociedade”, complementa. Segundo o presidente do
Sindifisco-RS, os argumentos utilizados para subor-

dinar a atuação dos auditores-fiscais, limitando suas

autonomias funcionais, vão contra os princípios legais que regulam a atuação dos servidores públicos
responsáveis pela fiscalização e que atuam, decisivamente, no combate à sonegação fiscal.

Além do ataque direto à autonomia, o presiden-

te do Sindifisco-RS ressalta que o PLS altera outros

dispositivos importantes do CTN, como, por exemplo, as regulamentações específicas na compensação

de precatórios e dissoluções de Pessoas Jurídicas, entre outros.

A Federação Nacional do Fisco Estadual e Dis-

trital (Fenafisco), através dos seus sindicatos filiados,
tem atuado no sentido de contribuir para que o texto

cumpra sua finalidade sem ferir condições de atuação

dos fiscais de tributos, preservando a autonomia da
administração tributária e de seus membros.

Artigo

Administração Tributária
autônoma como fator
de desenvolvimento
Abel Ferreira

A

nalisando as normas constitucionais constantes no art. 37, XXII, e no art. 167, IV,
constatamos que a autonomia das Administrações Tributárias já está consagrada na Constituição Federal, bastando apenas ser implementada
nas diversas esferas de governo. Assim, assegura-se
que todos paguem os tributos devidos e que inexista
ou que diminua a concorrência desleal, que tanto mal
faz ao setor empresarial, prejudicando os cumpridores das normas tributárias e a sociedade, que deixa de
receber serviços essenciais previstos na Carta Maior,
devido aos contribuintes que são sonegadores e maus
pagadores das suas obrigações tributárias.
A autonomia do órgão é essencial, pois através
dela seus administradores terão maior poder na busca dos tributos atribuídos ao Estado pela Constituição Federal e na concessão de benefícios fiscais que
venham a ser atribuídos ou retirados das unidades
empresariais, de modo que essas desonerações sejam
avaliadas e os ganhos trazidos para a sociedade sejam
demonstrados.
A Administração Tributária autônoma é o sonho de uma sociedade solidária e responsável com
o seu povo. Ela é de suma importância para termos
uma sociedade mais justa, sem concorrência desleal e
sem caixa dois, estabelecendo isonomia entre todos
os contribuintes, para que cada um pague seus impostos de acordo com a sua capacidade contributiva. O objetivo de uma Administração Tributária au-

tônoma é o de cobrar tributos de todos, e não só de
alguns, além de dar benefícios fiscais aos setores que
realmente precisem deles. É o meio de evitar politicagens na concessão de benefícios fiscais e de estimular os pequenos empresários a evoluírem. É o
instrumento capaz de evitar que os grandes contribuintes se beneficiem dos estímulos em detrimento
dos pequenos contribuintes. É essencial, também, na
elaboração de estudos técnicos, antes da concessão de
benefícios fiscais, demonstrando aos administradores
e à sociedade a importância dos benefícios a serem
concedidos e os valores que deixarão de ser arrecadados.
Uma Administração Tributária forte e autônoma só não interessa ao mau cidadão, ao sonegador e
àqueles que se abastecem dos caixas dois dos contribuintes. O que é caixa dois? Ele é formado por recursos financeiros oriundos da sonegação tributária e
das falcatruas contratuais, como as que estão em discussão na Operação Lava Jato (Petrobras). É o desvio de recursos do governo e de suas empresas para
serem aplicados de forma imoral, ilegal, aética, beneficiando partidos e alguns personagens em volta dos
governos. Isso tem que mudar.
A Emenda Constitucional 42, de 2003, revolucionou a Administração Tributária, nas três esferas
de governo, com a inclusão do inciso XXII ao artigo
37 da CF, que diz o seguinte: “as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal
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e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreira
específica1, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada,
inclusive com o compartilhamento de cadastros e de
informações fiscais na forma da lei ou convênio”.
Administração Tributária, com a carreira de Auditores-Fiscais da Receita Estadual, responsável por
atividades essenciais ao funcionamento do Estado e
com recursos prioritários para a realização das suas
atribuições, que consistem na busca dos tributos que
a Constituição Federal e as leis atribuíram ao Estado, não pode ser relevada a coadjuvante das atividades do governo. O seu funcionamento de forma precária, sem a relevância que a Constituição Federal lhe
atribui, é prejudicial à sociedade, que deixa de receber
serviços públicos de competência estadual, que não
lhe são oferecidos por falta de recursos tributários,
que deixam de ser arrecadados devido à sonegação de
tributos praticada por maus empresários, que prejudicam, além da sociedade, seus concorrentes.
Muito se fala em sonegação de impostos e sobre seus percentuais. O cidadão fica incrédulo com as
notícias que dizem que a sonegação no Estado varia
de 15% a 30% do valor do ICMS arrecadado. Se o
Fisco sabe o percentual sonegado, por que não cobra
o imposto dos sonegadores? Como podemos calcular
a sonegação de tributos? Ela é real ou estimada? Ela
não é real, são estimativas. O percentual de sonegação pode ser calculado com base em auditorias fiscais
realizadas nos diversos setores da economia, tendo
como base os autos de lançamento efetuados pelos
Auditores-Fiscais da Receita Estadual, em cada setor. Com isso poderemos ter um cálculo aproximado
da sonegação de ICMS no Estado.
Como melhorar a Administração Tributária estadual para que ela seja mais eficaz na busca dos tributos desviados pelos sonegadores? Essa é a questão fundamental que a sociedade e o governo devem
discutir. Queremos ou não diminuir o montante de
1 No Estado, é a carreira de Auditor-Fiscal da Receita Estadual que tem
exclusividade no lançamento do crédito tributário.

sonegação existente atualmente no Estado? Essa
matéria foi discutida em 2005 na subcomissão da
Assembleia Legislativa que estudou a crise financeira do Estado e a sonegação de tributos, cujo relator
foi o deputado Vieira da Cunha e a presidente, a deputada Maria Helena Sartori. As conclusões da subcomissão passaram pela criação de uma Secretaria da
Receita Estadual, como órgão central de uma Administração Tributária ágil, centrada e focada na busca
de recursos tributários pertencentes ao erário estadual, de modo a fazer justiça fiscal. Recentemente,
discutiu-se na Assembleia Legislativa a Administração Tributária, com a representação de diversos setores públicos e privados da sociedade, e mais uma vez
ficou constatada a necessidade de o Estado ter um
órgão especializado para gerir seus recursos tributários, com autonomia financeira e administrativa, de
modo a dar maior retorno à sociedade.
Todos os Poderes do Estado dependem dos recursos tributários arrecadados pela Subsecretaria da
Receita Estadual, motivo esse que a torna cada vez
mais importante e essencial, pois sem recursos tributários não teremos justiça, saúde, educação e segurança. Isso nos leva a dizer que, num momento de
crise, temos que investir nas atividades de Administração Tributária, de modo que os governos tenham
recursos para desenvolver suas funções governamentais.
O sucesso de uma administração pública em todas as suas esferas passa pela valorização que cada
governo dá a sua Administração Tributária, que precisa de recursos humanos, materiais e financeiros,
necessários para que possa cumprir com sua missão constitucional e para que possa fazer justiça fiscal, praticando os princípios da legalidade, da isonomia e da capacidade contributiva, de modo que cada
contribuinte contribua com o que a lei determina, de
forma igual aos do seu porte e de acordo com sua capacidade financeira e econômica.
Para o Estado funcionar, é essencial que a Administração Tributária, através da Subsecretaria da Receita Estadual, esteja funcionando impecavelmente,
com servidores estimulados e valorizados, com recur-

Nos últimos dez anos, houve alguma evolução
no trato da matéria, com a criação da Subsecretaria
da Receita Estadual e com uma pequena valorização
da carreira dos Auditores-Fiscais da Receita Estadual, gerando nesse período uma evolução na receita do ICMS na ordem de 56% nos seus valores reais,
sem aumentarmos suas alíquotas.
As anistias, por outro lado, também não devem
ser utilizadas como forma de agilizar a arrecadação
de tributos, pois seus efeitos são ilusórios e tremendamente prejudiciais à economia e à sociedade, uma
vez que tais benefícios, em lugar de combater a sonegação, são um estímulo para que ela cresça. Esse tipo
de estímulo aumenta a concorrência desleal, fazendo
que os maus pagadores continuem a praticar ilícitos
tributários, diminuindo os recursos essenciais ao custeio dos serviços de educação, saúde e segurança que
a sociedade tanto clama.

www.pec186.org.br
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sos humanos e materiais que atendam às necessidades
para o funcionamento do órgão e com orçamento próprio que lhe destine verbas. Essa conclusão é oriunda
da norma constitucional que diz que ela terá recursos
prioritários para a realização das suas atividades.
A Carta Constitucional vai mais longe quando,
no inciso IV do art. 167, veda: “a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas
a repartição do produto da arrecadação dos impostos
a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de
recursos para as ações de serviços públicos de saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades de administração
tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212, e 37, XXII, e a prestação de
garantias às operações de crédito por antecipação da
receita previstas no art. 165, § 8º, bem como no § 4º
deste artigo”.
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Artigo

Administração
Tributária, um
imperativo constitucional
Eugenio Lagemann
Auditor-Fiscal da Receita Estadual
e professor de economia da UFRGS

lguns estados brasileiros, como Santa Catarina, por exemplo, festejam o 21 de setembro como o dia do Auditor-Fiscal, data
consagrada a São Mateus, um cobrador de impostos que seguiu Jesus Cristo e se tornou um dos seus
mais fiéis apóstolos. Essa atividade era então malvista pelos contribuintes por identificarem no agente
tributário a opressão, considerando que, na Antiguidade, era do “estrangeiro” que preferencialmente se
exigiam os recursos necessários para o funcionamento do Estado erguido geralmente com base em conquistas militares. Atualmente essa postura negativa
se associa à reação a um Estado que não lhes atende
adequadamente os desejos ou necessidades de bens e
serviços públicos, já que, na concepção contemporânea, ser cidadão significa também ter a obrigação de
pagar tributos.
A Constituição brasileira, por outro lado, registra a importância da Administração Tributária ao
abrir para ela uma exceção na vedação de vinculação de receitas de impostos a órgão, fundo ou despesa no artigo 167, inciso IV, e ao estabelecer, no artigo
37, inciso XXII, que as Administrações Tributárias,
nos três níveis de governo, “terão recursos prioritários
para a realização de suas atividades”.
Diante dessa dicotomia entre desconfiança pública e imperativo constitucional, procuraremos ofe-

recer, neste artigo, alguns pontos de referência para
entender o contexto em que atuam as Administrações Tributárias e seus agentes no Brasil de hoje.
O ponto de partida da análise será a comparação
da produção de bens e serviços privados, segundo as
regras de mercado, e a oferta de bens e serviços públicos, segundo os procedimentos que caracterizam a
economia pública, na economia brasileira num sistema capitalista do século XXI.
A indagação básica está no papel da Administração Tributária nesse sistema de produção e sua
forma de atuação diante da concepção de Estado da
atualidade.
Para responder a essa questão, iniciamos por
destacar a peculiaridade do sistema de produção de
bens e serviços públicos para, então, destacar o papel
da Administração Tributária e sua forma de atuação.

A peculiaridade do sistema de produção
de bens e serviços públicos
Numa visão simplificada de um sistema econômico fechado, sem governo, vemos dois agentes: as
famílias e as empresas. As famílias são as detentoras
e ofertantes dos meios de produção e são demandantes e consumidoras dos bens e serviços. As empresas
demandam os meios de produção para produzirem
e ofertarem os bens e serviços privados. Formam-se,
pois, dois mercados básicos: o dos fatores de produ-
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ção e o dos bens e serviços privados. Em ambos, as
decisões básicas de “o que” produzir, “quanto” produzir e “para quem” produzir são tomadas com base no
funcionamento do sistema de preços. Nele se formam os preços de equilíbrio resultantes das forças de
mercado, quais sejam a demanda e a oferta.
O comportamento dessas forças revela que as
quantidades demandadas apresentam uma relação
inversa com os preços: quanto maiores/menores os
preços, menores/maiores as quantidades demandadas. As quantidades ofertadas, por sua vez, têm uma
relação direta com os preços: quanto maiores/menores os preços, maiores/menores as quantidades ofertadas. O ponto de equilíbrio entre a demanda e a
oferta definirá a realização de mercado: ao preço de
equilíbrio será demandada e ofertada a mesma quantidade. Ambos, demandantes e ofertantes, têm seus
interesses satisfeitos nesse ponto.
Os fluxos financeiros envolvendo os dois mercados são a remuneração dos fatores pagos pelas em-

presas e a renda recebida pelas famílias, no caso do
mercado de fatores de produção, e os gastos das famílias e as receitas auferidas pelas empresas, no caso
do mercado de bens e serviços.
O mercado financeiro, que aloca o fluxo da poupança das famílias entre os investimentos das empresas, completa a visão da economia fechada apresentada
na Figura 1, em que se dispensam também as relações
com o exterior, por uma questão de simplificação.
Ressalte-se que os mercados em que atuam os
agentes privados funcionam com uma condicionante, a exclusão, pois conceitualmente os bens privados
são aqueles que têm um consumo rival e excludente.
A empresa que não possuir receita suficiente para adquirir os fatores de produção não conseguirá produzir e ofertar bens e serviços, da mesma forma que a
família que não possuir renda ficará excluída do consumo desses.
O Estado, ou o governo, como agente econômico, tem o papel de oferecer os bens e serviços que

Figura 1 – Setor público num sistema econômico fechado
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Fonte: Elaboração do autor, com base em Brümmerhoff (1990, p. 12-13).

Oferta das empresas

Diante dessa oferta não onerosa dos seus bens
e serviços, portanto, sem receita de vendas, apresenta-se o problema da cobertura de custos em que
o poder público incorre. A solução está em instituir
uma contribuição dos integrantes da sociedade dissociada da ou muito pouco associada à oferta de bens
e serviços. Trata-se de obter receita por um sistema
impositivo, qual seja, o “sistema tributário”.
Um efeito dessa peculiaridade está em que se
cria no contribuinte uma sensação de que está “pagando sem receber nada em troca”, o que se explica
pelo fato de que a contribuição do indivíduo, nesse
caso, não está necessariamente associada à retribuição direta e imediata de bens e serviços, como ocorre
no mercado, em que custo e benefício são geralmente simultâneos numa operação de compra e venda.
O Estado não é vendedor, mas apenas um ente ofertante singular, cuja retribuição deverá ser obtida pelo
sistema tributário.

O papel da Administração Tributária
e a sua forma de atuação
O sistema tributário corresponde à decisão das
forças políticas e sociais de como irão contribuir os
diversos integrantes da sociedade. Modernamente,
ser cidadão significa ter o direito de usufruir dos bens
e serviços públicos, mas também significa ter o dever
de participar do financiamento desses, seja conforme
o seu benefício em decorrência do uso, seja, em sua
principal parte, conforme a capacidade contributiva
revelada pelo seu nível de renda, consumo e/ou patrimônio.
A execução das determinações legais definidas
no sistema tributário, por sua vez, depende da Administração Tributária. De nada adianta um sistema tributário moderno e adequado às condições socioeconômicas da sociedade se a Administração Tributária
é fraca ou ineficaz para possibilitar a concretização
do que está previsto em lei.
Conforme Alink e Van Kommer (2016, p. 28),
“um bom sistema tributário e uma adequada administração dos impostos são condições prévias para
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conceitualmente têm um consumo não rival e não
excludente e que não são possíveis de serem ofertados pelo mercado exatamente pela impossibilidade
de exclusão. A inclusão coloca-se, assim, como palavra que caracteriza a ação do agente público como
ofertante. A decisão de “o que”, “quanto” e “para
quem” produzir, por isso, ocorre em um âmbito próprio, em que atuam, em vez das forças de mercado,
as forças políticas e sociais. No lugar do sistema de
preços, quem dá resposta a esse questionamento é o
sistema orçamentário, que se operacionaliza pela estimação das receitas e pela fixação das despesas públicas.
Esse sistema de decisão a respeito da oferta de
bens e serviços públicos, porém, não ocorre de forma
isolada do sistema de preços, pois, para acessar os fatores de produção e os bens intermediários necessários à produção de bens e serviços públicos, o Estado
se apresenta na economia de mercado como um demandante. Sem dúvida, sua ação nesse universo tem
regras especiais, pois há a necessidade de agir conforme regras predeterminadas pela lei, expressão da participação da sociedade na gestão pública. Assim, para
contratar a força de trabalho, utiliza-se, em regra, o
concurso público e, para adquirir bens e serviços, a licitação. Em ambos os casos, portanto, submete-se o
Estado ao resultado definido pelo sistema de preços.
Nesse ponto, cabe salientar que há uma inter-relação
entre a economia pública e a economia privada, pois,
conforme Graeber (2012, p. 71): “Os estados criam
mercados. Os mercados requerem os estados”.
A peculiaridade do Estado se apresenta no momento da oferta, pois, ao invés da exclusão, que caracteriza o mercado, se pressupõe a inclusão de todos
os integrantes da sociedade como seus “consumidores”, o que se realiza pelo acesso gratuito ao consumo
dos bens e serviços públicos. Dessa forma, o cidadão, individualmente, não enfrenta a restrição orçamentária representada pelas limitações de sua renda,
como ocorre no mercado, originando a dúvida quanto à real demanda dos bens e serviços públicos. A
restrição orçamentária apenas existe como limitador
das possibilidades da sociedade.
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o funcionamento adequado de um país e o fornecimento de bens públicos”. Os mesmos autores reconhecem, ainda, que “um sistema fiscal e uma administração eficazes são funções centrais de um Estado
eficaz” (2016, p. 31).
Ao analisarem a realidade dos países em desenvolvimento, porém, Alink e Van Kommer constatam
uma limitação deles em obter receitas tributárias no
volume necessário. Observam falhas na legislação,
corrupção e falta de transparência, mas destacam, em
primeiro lugar, a atuação de “instituições fracas, incluindo a Administração Tributária” (2016, p. 29).
Diante desse diagnóstico, pode-se compreender
a decisão dos legisladores de incluírem na Constituição brasileira um dispositivo para direcionar prioritariamente recursos para a Administração Tributária.
Essa priorização de recursos, entretanto, tem uma
contrapartida: a exigência de eficiência na sua utilização, pois a mesma Emenda Constitucional nº 42, de
2003, que a instituiu, estabelece que ao Senado Federal compete “avaliar periodicamente” [...] “o desempenho das administrações tributárias” nos três níveis de
governo (artigo 52, inciso XV). Assim como a administração pública em geral, as Administrações Tributárias devem se orientar pelos princípios definidos na
Constituição no seu artigo 37, com destaque para o
da eficiência, introduzido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, que representa uma nova realidade
de concepção do Estado do qual o contribuinte exige
retornos para as suas contribuições. Do Estado gerencial, exige-se uso parcimonioso dos recursos e atendimento das demandas dos contribuintes/cidadãos. É
nesse contexto que atuam as Administrações Tributárias no Brasil de hoje.
No caso da Administração Tributária dos estados brasileiros, que se volta fundamentalmente para
o controle do ICMS que incide sobre os fluxos de
produção, comercialização e consumo de mercadorias e de prestação de serviços, há, ainda, a necessidade de considerar o princípio da eficiência econômica.
O norte central de sua atuação deve ser a neutralidade, que se expressa pela preocupação de, através
da ação de controle, não interferir na posição de mer-

cado do contribuinte. Daí ser necessário um olhar
sobre o sistema de mercado como um todo, deixando de lado o olhar pontual, de análises com base em
casos isolados. Trata-se de uma visão sistêmica e não
casuística de acompanhar a observância do cumprimento das obrigações tributárias, não permitindo
que a sonegação se torne uma vantagem competitiva de quem a pratica. A Administração Tributária
do Estado do RS implantou, corretamente, há mais
de uma década a fiscalização setorial, a qual parte
de uma visão global de um grupo de contribuintes
submetido a condições econômicas semelhantes, os
quais são controlados com os mesmos critérios definidos em indicadores de comportamento.

Conclusão
A peculiaridade de oferta não onerosa dos bens
e serviços públicos exige a instituição de um sistema
tributário para garantir os recursos de seu financiamento, o qual precisa ser aplicado por uma Administração Tributária eficaz.
Para tanto, a Constituição brasileira estabelece
que recursos sejam prioritariamente direcionados às
Administrações Tributárias, das quais exige, em contrapartida, uma ação administrativamente eficiente, expressa pela produtividade fiscal. Entretanto, as
Administrações Tributárias estaduais do ICMS ainda devem considerar o princípio da eficiência econômica na sua intervenção nos mercados de bens e serviços, o que se alcança mediante a atuação com visão
sistêmica, operacionalizada no RS por meio da fiscalização setorial há mais de uma década.
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Artigo

A sociedade
brasileira e
o controle social
Paulo Kronbauer e Jorge Ritter de Abreu

H

á pouco, em artigo anterior, falávamos em
capital social, uma espécie de patrimônio de
difícil formação, porém essencial para o desenvolvimento social, político e econômico. O artigo
foi publicado na edição nº 09 da Revista Enfoque
Fiscal e conceituava o capital social como a capacidade de os membros de uma determinada sociedade se
organizarem para trabalhar em conjunto, em grupos
ou organizações, em torno de causas comuns. Esse
tipo de patrimônio se constitui com o incremento
nas relações de confiança, cooperação e civismo. Essas qualidades só se formam com boa educação e a
reiteração de boas práticas.
A qualidade do capital social pode ser medida
pelo número de associações, entidades e organizações
civis que interagem pelo bem comum. Como a sociedade é uma rede, quanto maior for o número e a diversificação das organizações, maior será o adensamento
de conexões (nós) que estarão compondo a malha social. Neste ponto, destacamos a importância da transparência, que vem do acesso às informações públicas, e
o surgimento de organizações que fazem a observação
dos dados sociais, políticos e financeiros. Com a tradução dos dados em informações, as ações governamentais podem ser acompanhadas por um público maior.
É preciso saber exatamente o que acontece com o nosso dinheiro depois que os impostos são pagos.
Na medida em que o trabalho de observação é
feito, ele mesmo se reflete sobre a ação dos políticos

e governantes, exigindo maior rigor e qualidade na
aplicação de recursos. É um trabalho gigante a ser
feito, considerando o problema ético que paira sobre
o Estado brasileiro. Contudo, é assim mesmo que se
faz a construção de uma sociedade ética. Uma grande
meta é o incremento da justiça fiscal. Podemos vislumbrar um ponto futuro em que a arrecadação será
mais justa, menos regressiva, com menores benefícios
fiscais e mais calcada na capacidade de pagamento
dos contribuintes; e a aplicação dos recursos, feita
dentro de balizas éticas e adequada às necessidades
de população. Assim será possível ter a confiança do
cidadão no Estado.
Hoje não temos o sentimento de retorno pelos
tributos pagos, infelizmente. Pior do que a ineficiência na aplicação dos recursos é a sua malversação. O
abalo na confiança não tem reparo e a sonegação acaba sendo o sintoma desse sistema perverso. Aqui entra o trabalho: observar, coletar dados, desvendar privilégios, combater benefícios fiscais desnecessários e
produzir informações acessíveis aos que se interessam pelo destino da pólis. É um trabalho voluntário
e apartidário que se reflete sobre o conjunto de políticas públicas e sobre os homens e mulheres que detêm a gerência dos assuntos públicos em todas as esferas federativas e seus poderes.
Em 2013, mesmo de forma passageira, parte
da sociedade civil brasileira se rebelou, inicialmente, contra o aumento das passagens de ônibus. Foi o
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mote inicial para o começo de um desordenado movimento nas principais capitais do País, na época denominado pelos seus autores como “primavera brasileira”. Os chamados black blocs, Movimento Passe
Livre e comitês contra a Copa do Mundo mostraram uma face da sociedade, adormecida até então,
buscando “marcar espaço” em ruidosos conflitos urbanos. Dos protestos iniciais contra o aumento das
passagens de ônibus, particularmente em Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, sem demora, o movimento avançou para um caráter massivo, mantendo
uma pauta “difusa e em aberto”, como afirma Domingues1.
Há quem diga que os resultados práticos dessas
manifestações poderão ter cooperado para a instalação do recente impeachment da presidente Dilma. O
recado que a população atuante deixava nos episódios era de que desejavam mais da agenda social, com
endereço bem calcado nos partidos políticos e na decadência da política brasileira. Três anos depois, nas
eleições municipais de 2016, o PT, partido que detinha destaque na política do País, sofreu acachapante
derrota nas urnas, tanto que, mesmo na campanha,
seus candidatos já evitavam o uso da estrela, símbolo do partido. Outros partidos seguiram a mesma
estratégia, tamanho o descrédito político. Os diversos escândalos de corrupção que culminaram no impeachment, associados à enganosa publicidade sobre
a economia, notabilizada pelo elevado índice de desemprego de mais de 12 milhões de cidadãos brasileiros sem perspectiva de vida melhor, foram algumas
explicações mais plausíveis levantadas pelos analistas
políticos, na divulgação dos resultados das urnas nas
eleições ocorridas nos 5.570 municípios do País.
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Observatório Social
A questão do desvio de verbas públicas, o mau
uso dos recursos públicos, tudo ainda persiste, pois a
simples troca de comando político, na esfera federal,
1 DOMINGUES, José Maurício. O Brasil entre o presente e o futuro: conjuntura interna e inserção internacional. Rio de Janeiro: Mauad,
2013. p. 97.

não isentou o País de conviver com as notícias que
infestam os meios de comunicação. Diante da falência representativa dos partidos, urge que entidades
não governamentais, pinçadas da sociedade civil brasileira, se organizem e os cidadãos, enfim, exerçam
seu direito de agir contra os desmandos nas administrações públicas. Esse é um dos meios para se minimizar os danos que estão sendo causados ao País,
em manobras ilícitas e fraudulentas nos três níveis de
governo.
Já estão em funcionamento em 19 estados brasileiros, 110 cidades, os Observatórios Sociais, integrados por cidadãos e cidadãs, em serviço voluntário,
com o intuito de adotar o controle social em suas comunidades municipais.

Para Schommer e Moraes2, citando Abrucio e
Loureiro3, “embora os Observatórios não tenham
poder de exercer sanção direta sobre os governantes,
sua ação pode mobilizar e influenciar outros mecanismos de accountability – como os controles judicial, parlamentar ou administrativo e até influenciar
as eleições e as regras estatais intertemporais, gerando efeitos mais amplos sobre a cidadania ou a democracia de uma cidade ou de um país”. Os mecanismos
de controle social são utilizados para se fiscalizar a
ação dos gestores públicos municipais e as Câmaras
de Vereadores, colocando-se a lupa de observação sobre a execução dos orçamentos, efetividade dos gastos conforme as leis e regras gerais. Os Observatórios
Sociais atuam de forma conjunta e engajados com
2 SCHOMMER, Paula Chies; MORAES, Rubens Lima. Observatórios Sociais como promotores de controle social e accountability: reflexões
a partir da experiência do Observatório Social de Itajaí. Gestão.Org, v.
8, n. 3, p. 301, set./dez. 2010. Disponível em: <http://www.revista.ufpe.
br/gestaoorg/index.php/gestao/article/viewFile/244/186>. Acesso em: 5
nov. 2016.
3 ABRUCIO, F. L.; LOUREIRO, M. R. Finanças públicas, democracia
e accountability. In: BIDERMAN, C.; ARVATE, P. R. (Orgs.). Economia do setor público no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 2005.

integrantes do empresariado e instituições públicas,
a exemplo da Receita Federal, Justiça Federal, Ministério Público, OAB e CRC. Os 110 Observatórios
Sociais atuam coordenados pelo OSBrasil, sediado
em Curitiba.

contramos 119 CCs, 41 FGs e 85 funcionários efetivos. Na Secretaria Municipal da Juventude, não exis-

tem funcionários efetivos, mas 15 CCs e 8 FGs. A
Secretaria Extraordinária da Copa já foi extinta, mas

continua pagando 15 CCs e 4 FGs. No Legislativo, a
Câmara de Vereadores de Porto Alegre emprega 225

CCs para atender aos 36 vereadores. São números

exorbitantes. Uma tal situação só se explica por um
sistema patrimonialista de compadrio, agravado pela

extensa coalização dos partidos que se abrigam nos
governos.

Nos Judiciários, também seria bom saber a cada

momento o custo e o benefício. Você sabe quanto

custa a Justiça no Brasil? Quantos funcionários em-

prega, quais suas vantagens? E o Tribunal de Justiça,
o Ministério Público, a Assembleia Legislativa e o
Tribunal de Contas do seu estado?

Projetando o futuro, com a meta de chegarmos

a um retorno mais eficiente, com políticas públicas

bre a administração e apontam desvios. Após a elei-

ção, ninguém mais sabe o que os eleitos fazem. Acima das ideologias, é necessário avaliar o desempenho

dos eleitos, seja vereador, prefeito, deputado ou senador. É preciso termos também a avaliação do trabalho coletivo dos parlamentos e o desempenho, custo/

eficiência das Câmaras de Vereadores, Assembleias

Legislativas e do Congresso. No Executivo, em cada
secretaria, quantos servidores efetivos, quantos car-

gos em comissão (CCs) e quantas funções gratifica-

vará a falar em justiça social. A questão é ter avanços nas políticas, feitas por uma administração con-

fiável, inspirada pela ética, que opere com eficiência

e com equilíbrio fiscal. Uma coisa não vai bem sem
a outra. A partir daí, o País poderá reunir as condi-

ções para o início de um ciclo consistente de desenvolvimento. O Estado, para ser social e ético, não

pode gastar mais do que arrecada, pois acaba ge-

rando dívida e despesa com juros, e/ou emissão de
moeda e inflação.

Na recente experiência democrática brasileira, já

das (FGs) existem? São cargos realmente necessá-

contamos com dois impedimentos. Dessas experiên-

O Observatório Social de Porto Alegre nos

parece emergir com mais força um consenso em tor-

rios?

apresenta um exemplo desse trabalho. O relatório

do último quadrimestre pode ser consultado no site

http://portoalegre.osbrasil.org.br/biblioteca/relatorios-2/. O Executivo de Porto Alegre tem, em dados
de julho/16, 22.602 funcionários efetivos, 3.311 FGs

e 997 CCs. Somente no Gabinete do Prefeito, en-

cias, da população mais participativa e observadora,
no de questões éticas, sociais e fiscais. Quem sabe se,
do aprendizado democrático, não possam surgir con-

dições de possibilidade para governos que consigam

cumprir todos os quesitos há muito desejados e que
possam reforçar o sentimento de pertença à nação
brasileira?
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Em especial, os Observatórios se debruçam so-

de qualidade, poderemos iniciar a trilha que nos le-
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