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EDITORIAL

O espanhol São João da Cruz (1542–1591) 
cunhou uma frase extraordinária para a eterni-
dade: “um só pensamento do homem vale mais 
do que o mundo todo.” Mas, se antes de escrever 
tal frase, ele tivesse lido o texto da proposta da 
Reforma da Previdência (PEC 6/19) ou do Plano 
de Desenvolvimento Individual (PDI), certamente 
ele não teria alardeado tanto essa capacidade 
humana. Capacidade humana que primeiro te-
orizou para depois lançar duas bombas atômi-
cas no passado recente. Em nosso tempo, em 
solo brasileiro, o massacre é teorizado nas pági-
nas da PEC 6/19 para depois ocorrer, na realida-
de, contra os direitos previdenciários de milhões 
de nossos conterrâneos. Assim sendo, num esta-
lar de dedo, o que era sólido se desmancha no 
ar com uma facilidade incrível. 

Uma lei complementar pode extinguir o Regi-
me Próprio de Previdência Social (RPPS). O alerta 
foi dado pelo presidente da Unafisco Nacional, 
Mauro Silva, dentro do Congresso Nacional, antes 
do recesso de julho, e durante uma palestra com 
transmissão ao vivo pela internet, sobre a refor-
ma previdenciária, organizada pela entidade no 
mês anterior. Segundo ele, a referida lei diz: “fica 
vedada a existência de mais de um regime pró-
prio de previdência social e de mais de um órgão 
ou entidade gestora deste regime em cada ente 
federativo, abrangidos todos os poderes, os ór-
gãos e as entidades autárquicas e fundacionais, 
que serão responsáveis pelo financiamento.” De 
acordo com o presidente, a correção deste tre-
cho tentará ser realizada no Senado.

Outro ponto na reforma com requinte de per-
versidade, para dizer o mínimo, é o chamado de 
Pedágio com Idade Mínima. Um exemplo ilustra 
como um servidor pode ser violentamente atin-
gido. Ele tem 50 anos. E 32 de contribuição. Está, 
portanto, a três anos de se aposentar com bene-
fício integral. Mas terá de trabalhar mais três, o 
que dá seis anos de acordo com as novas regras. 
O problema é que o servidor daqui a seis anos 
terá 56. Entretanto, só poderá se aposentar aos 
60... Uma agressão com todas as letras. Em qual 
cova enterraram a segurança jurídica?

A pensão por morte também foi revirada. As 
novas regras diminuíram drasticamente o valor 
pago para o cônjuge. Será 60% do valor da apo-
sentadoria e mais 10% de cotas por dependente 

(filhos), até o limite de 100%.  Quando os filhos 
deixarem de ser dependentes, esse valor será 
cortado e não mais repassado à mãe ou ao pai 
como ocorre atualmente.

Do âmbito familiar para o profissional. O foco 
agora é o Plano de Desenvolvimento Individu-
al. Em junho, o presidente Mauro Silva se reuniu 
com o subsecretário-geral da Secretaria Espe-
cial da Receita Federal do Brasil, João Paulo 
Ramos Fachada Martins da Silva, e com o sub-
secretário de Gestão Corporativa da Receita 
Federal, Marcelo de Melo Souza para tratar do 
tema, juntamente com representantes do sin-
dicato. Ao abordar o assunto com administra-
dores da Receita, Mauro ressaltou o profundo  
mal-estar que existe entre os Auditores Fiscais 
com a publicação do Decreto 9.366/2018, que 
originou a referida avaliação, entre outros pon-
tos já divulgados pela entidade.

Embora a Lei 10.593/2002 tenha regras de 
transição para progressão/promoção na cate-
goria (art. 4º, § 5º), há omissão delas no Decre-
to 9.366/2018. Por isso, o tema é objeto de ação 
judicial da Unafisco, a fim de evitar prejuízos aos 
Auditores Fiscais que, por conta da ausência de 
tais regras, possam ter obstáculos para a promo-
ção. A exigência da realização de cursos de es-
pecialização durante a permanência na Classe 
para fins de promoção, conforme também de-
termina anexo do supracitado decreto, é outro 
ponto a ser combatido no processo. No que se 
refere à pactuação de metas, os Auditores não 
são obrigados a aderir, porque da mesma forma 
receberão os 20 pontos previstos no §1º do art. 
9º da Portaria 1.132/2018, relativos à progressão/
promoção, uma vez que as chefias irão realizar 
a fixação de metas na ausência da pactuação.

Um outro místico, Paulo Coelho, costuma di-
zer que devemos estar atentos aos sinais. E todos 
apontam numa mesma direção: das batalhas in-
tensas. Por isso, sobre os temas da reforma previ-
denciária e PDI, a Unafisco Nacional vem cons-
cientizando administradores, parlamentares, 
jornalistas, enfim, toda a sociedade para que, 
de pensamentos renovados, possam surgir novas 
atitudes, que resultem em mudança de compor-
tamento capazes de eliminar os tantos aspectos 
danosos presentes na PEC, em decretos e leis. 

Da Reforma Previdenciária ao Plano de Desenvolvimento Individual

Diretoria
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Os diretores da Unafisco Nacional 
Mauro Silva (presidente) e Virgilio 
Fordelone Neto (diretor-adjunto de 

Comunicação) se reuniram, em 25/6, com o 
superintendente regional da Receita Federal 
na 8ª Região Fiscal, Giovanni Christian Nunes 
Campos; e com o superintendente-adjunto re-
gional da Receita Federal do Brasil na 8ª Re-
gião Fiscal, Marcelo Barreto de Araújo, para 
tratar de Reforma Administrativa e Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI). O encontro 
ocorreu no edifício-sede do Ministério da Eco-
nomia em São Paulo/SP.

Em relação à Reforma Administrativa, o pre-
sidente Mauro apresentou preceitos essenciais 
para que ocorra a estruturação do órgão em 
consonância aos parâmetros hodiernos em 

escala nacional. Foi ressaltado que é neces-
sário um estudo técnico profundo e compara-
tivo com outros países, tomando por premissa 
as necessidades de financiamento do Estado 
Democrático de Direito desenhado pela Cons-
tituição Federal. Referido estudo deve mostrar 
a Receita Federal projetada em consonância 
com a Constituição Federal e com as novas 
tecnologias que a contemporaneidade do sé-
culo 21 proporciona. Sem esse rumo, qualquer 
reforma administrativa é equivocada, pois para 
barco sem rumo qualquer vento é contra. Nesse 
sentido, ele enfatizou a importância do papel 
do corpo técnico da Receita, cuja visão é fun-
damental para se manter no futuro o trabalho 
de excelência que é realizado pela Receita Fe-
deral. Ou seja, é preciso descartar a improvisa-

Falta de rumo para Reforma Administrativa é tônica da 
reunião dos diretores da Unafisco com superintendentes 
da 8ª RF
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ção empírica que parece ser a marca da atual 
Reforma Administrativa, mesmo que tenha as 
melhores intenções, e buscar dados, estudos, 
a fim de estabelecer metas e projetar reformas 
que respeitem a missão constitucional da Ad-
ministração Tributária. Daí são apresentadas 
demandas quanto a investimentos, treinamen-
tos, concursos. Ao governo caberá negar ou 
aceitar, mas a posição do corpo técnico preci-
sa ser clara, firme e independente do governo 
de plantão. “Assim não ficamos a reboque da 
pauta de nenhum governo, qualquer que seja 
a matiz ideológica vencedora das eleições”, 
afirmou o presidente da Unafisco.

Foi citado como exemplo o parecer que a 
Receita Federal disponibilizou sobre o Refis que 
era firme e revelador da posição técnica do ór-
gão. O governo podia até adotar o Refis, mas 
sempre estava clara para toda a sociedade a 
posição técnica do órgão. Algo similar precisa 
ser feito em relação à estrutura e recursos da 
Receita Federal.

Ademais, a falta dessa linha mestra para guiar 
os rumos da Receita acaba por afetar inclusive, 
de maneira danosa, o lado humano envolvido 
em todo o processo, que são justamente os Au-
ditores Fiscais. Como exemplo foi tratada da situ-
ação dos que realizam trabalho remoto, porque 
“eles trabalham de casa, a Receita para eles é 
uma tela de computador. Há uma perda da iden-
tidade com órgão que precisa ser mitigada, pois 
no órgão nem mesa mais eles têm”, disse Mauro.

Essa preocupação cresce à medida que o 
incentivo ao teletrabalho aumenta com a re-
estruturação do órgão. Foi apresentada esta 
questão aos administradores para que contri-
buam com soluções capazes de minimizar o 
problema, uma vez que o teletrabalho já é uma 
realidade das novas relações de trabalho atu-
almente em marcha.

Os administradores, ao ouvirem o relato, 
gentilmente convidaram os representantes da 

Unafisco para conhecerem o Centro de Con-
vivência dos Servidores Federais em São Paulo 
denominado Espaço Conexão, que se encon-
tra no 4º andar do mesmo edifício. Ali há sala 
de ginástica, de jogos, biblioteca e uma imen-
sa área aberta com bancos, entre outros atrati-
vos relacionados à saúde dos servidores.

Plano de Desenvolvimento Individual (PDI). So-
bre o tema, foi abordada a insatisfação da Clas-
se por se tratar de instrumento de pactuação e 
de apresentar metas individuais a serem pactu-
adas. Ainda se falou da absurda exigência de 
curso de especialização durante a permanência 
na Primeira Classe da carreira para conseguir a 
promoção para a Classe Especial e da polêmica 
em torno do ataque à regra de transição previs-
ta na Portaria RFB 824/2018, promovido pela AGU, 
por meio do Parecer Opinativo nº 177/2019/CGU/
AGU. Ambos concordaram com as observações 
dos diretores da Unafisco.  Os superintendentes 
também foram alertados para o fato de que, 
caso o art. 5º do Decreto nº 9.366/2018 não fos-
se alterado em tempo hábil (meados de julho), 
a Unafisco ajuizaria processo judicial para atacar 
essa questão de modo a não haver prejuízos aos 
associados em face dos respectivos dispositivos 
ilegais presentes.

Os diretores compartilharam que, em 24/6, a 
Unafisco promoveu uma reunião pelo software 
de comunicação Skype com os associados de 
todo o País justamente para tratar do PDI (ver 
pág. 9). A reunião foi tão bem-sucedida que 
acabou por resultar na Assembleia realizada 
em 2/7 (ver pág. 11).  

Mauro e Virgilio ressaltaram que continuarão 
realizando novas reuniões com os associados, 
por meio de Skype, e contam com o empenho 
da administração para corrigir os rumos da Re-
forma Administrativa após ser desenvolvida a 
visão de Receita que o Brasil precisa agora e no 
futuro, mediante a participação das entidades 
representativas dos Auditores Fiscais.
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Secretário da Receita desmente Folha de S.Paulo sobre 
Bônus de Eficiência

EM ARTIGO

O artigo publicado em 3/7 pelo se-
cretário da Receita Federal, Marcos 
Cintra, no jornal Folha de S.Paulo, in-

titulado Mérito e produtividade no setor público: 
bônus de eficiência pode servir de paradigma 
é um dos raros momentos em que encontramos 
a cúpula da Receita se manifestando com pro-
priedade e publicamente em defesa do órgão.

É fundamental que seja assim, sobretudo 
em um contexto midiático que repercute co-
tidianamente corrupção em todas as telas, 
dos menores smartphones às maiores TVs. Nes-
se sentido, o secretário obteve êxito ao retirar 
recursos capciosos que a grande mídia utiliza 
para enviesar negativamente o assunto do 
bônus: retirou a iluminação de néon sobre in-
verdades e a manchete pejorativa de letras 
garrafais. Cintra apenas e tão somente expli-
cou para os leitores da Folha, e para a socie-
dade em geral, o escopo verdadeiro do bônus.

Disse que “a nova modalidade de remu-
neração, denominada bônus de eficiência, 
foi criada com o objetivo de incrementar a 
produtividade em todas as áreas de atuação 
do órgão. Além disso, a lei 13.464/2017 rejei-
tou qualquer vinculação do pagamento do 
bônus à aplicação de multas e penalidades, 
não cabendo, por isso, a alegação de que o 
seu pagamento incentivaria a ‘indústria da 
multa (...).’” Ressaltou também que “o valor do 
bônus de eficiência não integra o vencimento 
básico do servidor e, por essa razão, não serve 
de base de cálculo para adicionais, gratifica-
ções ou qualquer outra vantagem pecuniária, 
além de não incidir sobre férias e 13º salário.”

Além disso, Cintra citou o período das nego-
ciações salariais, em que “a carreira tributá-
ria e aduaneira abriu mão dos reajustes a que 
faria jus, em troca da remuneração variável 
determinada por mérito. Contudo, em função 
de sua não regulamentação, que tem sido ar-
duamente buscada pela Receita Federal do 
Brasil junto às atuais instâncias governamen-
tais, o pagamento do bônus tem ocorrido por 
determinação legal em valor fixo, em clara 
contradição com o princípio da remuneração 
por produtividade.” Neste ponto, Marcos Cin-
tra esclarece que tal “distorção poderá acar-
retar sérios prejuízos aos cofres da União.” Ao 
mencionar o acordo com o extinto Ministério 
do Planejamento, Cintra infelizmente citou 
“quebra de paridade”, o que certamente foi 
uma desconfortável mancha de tinta em um 
texto tão acertado.

Tal metodologia de remuneração, segundo 
Cintra, só pode atender “ao clamor da socie-
dade e deste governo por melhores índices 
de produtividade da força de trabalho e, con-
sequentemente, pelo aumento da competiti-
vidade da economia brasileira.”

A manifestação do secretário da Receita 
foi recebida com satisfação pela Unafisco Na-
cional, pois interrompe uma prática em que 
os secretários do órgão, por medo de perder 
o cargo ou por incompetência, não apresen-
tavam argumentos públicos fundamentados e 
firmes em defesa da administração tributária 
federal e dos Auditores Fiscais. Parabéns ao 
secretário Cintra pela atitude!
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UnAFiSco inSiStE com cúPUlA dA REcEitA FEdERAl 
Em SolUção RáPidA E AdEqUAdA PARA noRmAS qUE 
tRAtAm dA PRogRESSão E PRomoção

PDI

Em Brasília, no dia 11/6, o presidente 
da Unafisco Nacional, Mauro Silva, se 
reuniu com o subsecretário-geral da 

Secretaria Especial da Receita Federal do 
Brasil, João Paulo Ramos Fachada Martins 
da Silva; e com o subsecretário de Gestão 
Corporativa da Receita Federal, Marcelo de 
Melo Souza. Também participaram da reu-
nião os representantes do Sindifisco Nacional 
Kleber Cabral (presidente), Mariana Ribeiro 
de Araújo (secretária-geral) e Ayrton Eduar-
do de Castro Bastos (1º vice-presidente).

Na pauta, discutiu-se temas de interesse 
da Classe, especialmente as normas sobre 
progressão e promoção que trazem em seu 
conteúdo o Plano de Desenvolvimento Indi-
vidual (PDI). Os representantes classistas afir-
maram que o PDI vem trazendo um profundo 
mal-estar entre os Auditores Fiscais desde a 
publicação do Decreto 9.366/2018, que origi-
nou a referida avaliação, fato agravado com 
normas da própria Receita Federal.

Entre os vários aspectos do PDI que foram 
objeto de solicitação enfática de alteração, 
estão: a necessidade de pactuação de me-
tas com a chefia imediata e a ausência de 
previsão de regras de transição no Decreto.

Depois de ouvirem a argumentação dos 
representantes das entidades, os adminis-
tradores concordaram que a ausência de 
pactuação de metas entre chefia e Auditor 
Fiscal, ação recomendada pela Unafisco e 
Sindifisco, não gerará qualquer prejuízo aos 
Auditores Fiscais. Destacamos o que foi defi-
nido: existindo ou não pactuação do PDI, os 
Auditores Fiscais receberão os 20 pontos do 

§1º do art. 9º da Portaria 1.132/2018, uma vez 
que as chefias irão realizar a fixação de me-
tas na ausência da pactuação.

Foi defendido pelos representantes das enti-
dades e assumido pelos subsecretários que em 
situações nas quais houver meta objetiva não 
haverá qualquer espaço para meta subjetiva. 
Ficou esclarecido que qualquer interpretação 
diferente disso não representará a intenção da 
administração da Receita Federal.

Quanto à ausência de regras de transição, 
especialmente em relação à exigência de 
cursos de aperfeiçoamento e de especializa-
ção, restou um impasse, uma vez que se trata 
de omissão do Decreto que a administração 
entende não ser possível suprir por meio de 
atos do próprio órgão. Como o art. 4º, §5º da 
Lei 10.593/2002 estabeleceu a necessidade 
de regras de transição, e não houve mudan-
ça no decreto até 24/6/2019 para prever tal 
hipótese, a Unafisco ingressará com ação ju-
dicial para evitar prejuízos aos Auditores Fis-
cais que, por conta da ausência das regras 
de transição, possam ter sua promoção obs-
taculizada (ver pág. 11).

O tema da Reforma Administrativa tam-
bém foi ventilado. Em todo o momento, Mau-
ro Silva enfatizou que a valorização do Au-
ditor Fiscal deve permear a referida reforma. 
O fortalecimento da Receita e do Auditor 
Fiscal da Receita Federal jamais deve ficar 
em segundo plano, seja qual for a mudan-
ça proposta. De acordo com o subsecretário 
Fachada Martins, a implementação da Re-
forma Administrativa deve ocorrer até o fim 
deste ano.
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Em reunião pela internet, diretores da Unafisco esclarecem dúvidas  
sobre Pdi

A Unafisco Nacional realizou, em 24/6, reu-
nião com associados pelo software de comu-
nicação Skype para tratar do Plano de Desen-
volvimento Individual (PDI) e das normas sobre 
progressão/promoção. Pela Diretoria Nacional 
da entidade participaram Mauro Silva (pre-
sidente), Carlos Rafael da Silva (Assuntos Ju-
rídicos) e Virgilio Fordelone Neto (adjunto de 
Comunicação Social). Também participou o 
advogado da Unafisco Marcelo Bayeh.

O presidente Mauro Silva compartilhou o 
que foi discutido acerca dos referidos assun-
tos no encontro ocorrido em Brasília, no dia 
11/6, com o subsecretário-geral da Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil, João 
Paulo Ramos Fachada Martins da Silva; o sub-
secretário de Gestão Corporativa da Receita 
Federal, Marcelo de Melo Souza (ver pág. 8).

Durante a reunião on-line, Mauro explicou 
que apesar de a Lei 10.593/2002 prever regras 
de transição para progressão/promoção na 
categoria (art. 4º, § 5º), há a omissão delas no 
Decreto 9.366/2018, que regulamenta critérios 
e procedimentos específicos para o desenvol-
vimento dos servidores nos cargos das Carrei-
ras Tributária e Aduaneira da Receita Federal. 
Em razão desse impasse, o tema será objeto 
de ação judicial da entidade, a fim de evitar 
prejuízos aos Auditores Fiscais que, por conta 
da ausência de tais regras, possam ter obstá-
culos para a promoção. Tanto que o resultado 
dessa reunião foi a Assembleia Nacional ocor-
rida em 2/7, que teve como pauta a proposi-
ção de ação judicial sobre PDI (ver pág. 11).

A exigência da realização de cursos de 
especialização durante a permanência na 
Primeira Classe para fins de promoção, con-
forme também determina anexo do supraci-

tado decreto, é outro ponto a ser combatido 
em processo da Unafisco, segundo o presi-
dente Mauro Silva. No decorrer da reunião, 
participantes questionaram os motivos para 
não serem considerados cursos realizados 
antes da classe ou, até mesmo, do ingresso 
na Receita Federal para tal finalidade.

Medidas judiciais. Na ocasião, o diretor de 
Assuntos Jurídicos, Carlos Rafael, e o advoga-
do Marcelo Bayeh avaliaram que as questões 
poderiam ser abordadas numa única ação, 
pois “tratam (de temas) da mesma natureza, 
só em hierarquias diferentes de lei”, salientou 
Carlos Rafael.

Conforme destacou ainda a Diretoria Jurí-
dica da Unafisco, em função de entendimen-
tos mais recentes do Supremo Tribunal Federal 
(STF), só serão contemplados em ações cole-
tivas quem for filiado até a data da propositu-
ra da medida, porque há a exigência de lista 
dos beneficiários. Por isso, a Unafisco reco-
mendou aos Auditores Fiscais interessados na 
ação relacionada ao PDI que se associassem 
à entidade até 9/8/2019.

Pactuação de metas. Sobre esse outro as-
pecto do PDI, o presidente Mauro Silva escla-
receu que os Auditores não são obrigados a 
aderir, porque da mesma forma receberão os 
20 pontos previstos no §1º do art. 9º da Por-
taria 1.132/2018, relativos à progressão/pro-
moção, uma vez que as chefias irão realizar a 
fixação de metas na ausência da pactuação.

Mauro lembrou ainda que, no supracitado 
encontro com os administradores da Receita 
em Brasília, ficou acordada a publicação de 
novo normativo do órgão, a fim de explicitar 
que não haveria prejuízo para aqueles que 
decidissem pela não pactuação. continua 
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O Ministério Público Federal (MPF) 
ofereceu parecer pela incons-
titucionalidade na extensão do 

prazo de benefícios fiscais a empresas pe-
trolíferas e fez representação do processo  
à Procuradoria-Geral da República (PGR) 
para “adoção de medidas que entender 
cabíveis”. A Ação Civil Pública nº 5008686-
74.2018.4.03.6100 foi ajuizada pela Unafisco 
Nacional, em abril de 2018.

Para a Procuradoria da República, o pe-
dido de ação feito pela entidade para dei-
xar de aplicar parcialmente norma federal, 
aprovada pelo Congresso Nacional, não 
pode ser julgado por um Tribunal Regional 
Federal. Por isso, o MPF entendeu que de-
veria ser apresentado à Suprema Corte, em 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI).

A ação movida pela Unafisco busca limi-
tar a cinco anos os incentivos fiscais, con-
cedidos pela Lei 13.586/2017, às empresas 
que atuam no setor de petróleo. A referida 

lei, fruto da conversão da Medida Provisó-
ria 795/2017, concede benefício de suspen-
são do pagamento de tributos federais em 
importação de produtos destinados às ativi-
dades de exploração, desenvolvimento e de 
produção de petróleo, de gás natural e de 
outros hidrocarbonetos fluidos.

O prazo de cinco anos estava no texto ini-
cial da Medida Provisória 795, de 2017. Du-
rante a tramitação, o prazo de benefícios 
fiscais foi estendido até 2040, exatamente a 
mudança contestada pela Unafisco.

Segundo a entidade, a alteração viola o 
artigo 114, parágrafo 4º, da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, que estabelece que benefí-
cios tributários devem ter cláusula de vigên-
cia de no máximo cinco anos a partir da 
data da edição da lei.

A União contesta, por meio da Procura-
doria da Fazenda Nacional, alegando a ina-
dequação da via eleita pelo autor. Segun-
do ela, a ação civil pública não seria o meio 

Procuradoria reconhece inconstitucionalidade de 
benefícios a petrolíferas e faz representação à PgR

REFIs

Em 25/6, a Receita Federal publicou duas por-
tarias no Diário Oficial da União (DOU). A Portaria 
RFB nº 1.077 trata exatamente do assunto acima 
exposto, ao definir que, caso não haja acordo 
entre o Auditor e a chefia imediata, as metas de-
verão ser fixadas pela chefia, de acordo com o 
previsto no art. 5º do Decreto 9.366/2018, assim 
já sendo automaticamente assegurados 20 dos 
40 pontos da avaliação de desempenho do PDI, 
mesmo sem haver a pactuação.

Transmissão ao vivo pela internet. Com a par-
ticipação de 27 internautas, essa reunião por 
Skype deu início a uma série de eventos com 
transmissão on-line ao vivo promovidos pela Una-
fisco, nos quais os associados podem interagir em 
tempo real com diretores da entidade. “Foi mui-
to positiva (a reunião). Essa aproximação é boa, 
hoje em dia é muito difícil reunir as pessoas pre-
sencialmente”, disse o diretor-adjunto de Comu-
nicação Social da entidade, Virgilio Fordelone.

Jurídico
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Os associados da Unafisco Nacional 
aprovaram, por ampla maioria, 
o único indicativo da Assembleia 

Geral Extraordinária realizada em 2/7. Na oca-
sião, os associados deliberaram sobre a pro-
positura de ação judicial pela entidade com 
objetivo de resguardar os direitos dos associa-
dos diante da edição do Decreto nº 9.366/2018 
e das Portarias da Receita Federal nº 824/2018, 
1.131/2018 e 1.132/2018.

O supracitado decreto estabelece diretrizes 
acerca da progressão e promoção da carreira, 
especialmente no que se refere à necessidade 
da realização de cursos de aperfeiçoamento 
e especialização para fins de desenvolvimen-
to do servidor. O decreto traz também a exi-
gência de que o curso de especialização seja 
realizado durante a permanência do servidor 
na Primeira Classe para a promoção à Classe 
Especial. No entanto, não prevê regras de tran-

sição para o fiel cumprimento do normativo.

Foram ainda editadas as Portarias RFB nº 
1.131/2018 e nº 1.132/2018 implementando pro-
cedimentos específicos acerca do Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI), mas também 
não estabeleceram regras de transição atinen-
tes às progressões.

Na Portaria RFB 1.132 há orientação, entre 
outras, para o Auditor aderir ao PDI, conferindo 
metade da pontuação total (20 de 40 pontos) 
para aqueles que optarem pela pactuação de 
metas. No entanto, o presidente da Unafisco 
Nacional Mauro Silva esclareceu, durante reu-
nião on-line realizada pela entidade com as-
sociados (ver pág. 9), que os Auditores não são 
obrigados a fazer essa adesão, pois da mesma 
forma receberão os pontos previstos no §1º do 
art. 9º dessa mesma portaria. Isso porque as 
chefias imediatas irão realizar a fixação de me-
tas na ausência da pactuação.

Por ampla maioria, associados aprovam nova ação judicial
AssEMBLEIA

Sim Não Abstenção

INDICATIVO Nº1 386 85,4% 21 4,6% 45 10,0%

adequado para discussão de matéria tribu-
tária. Além disso, justificou que a Unafisco 
Nacional não seria parte legítima para pro-
por a referida ação, por não apresentar ar-
gumentos que demonstrem a pertinência te-
mática da entidade com o objeto da ação.

A Unafisco reiterou os termos da petição 
inicial e sustenta ser cabível a Ação Civil Pú-
blica porque não questiona a constituciona-
lidade da Lei 13.586/2017, mas a inaplicação 
de norma infraconstitucional. Além disso, a 
entidade defende que o tema também trata 
da defesa do interesse público e do erário, e 
não de matéria que afeta os interesses indi-

viduais das partes, não tratando de matéria 
meramente tributária.

A entidade apresentou ainda preceden-
tes judiciais nos quais foi reconhecido o ca-
bimento de ACP com o intuito de tutela do 
interesse público. Com esses precedentes, o 
Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo 
Tribunal Federal (STF) entenderam que, ainda 
que trate de benefícios fiscais, é cabível de 
propositura de ACP, que vise à anulação dos 
incentivos concedidos, quando houver dano 
ao patrimônio público e, consequentemente 
ao interesse público.
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O p l e n á r i o 
da Câma-
ra dos De-

putados aprovou, em 
primeiro turno, no dia 
10/7, o texto da propos-
ta da Reforma da Pre-
vidência (PEC 6/2019) 
por 379 votos a favor e 
131 contra. Em 11/7, os 
deputados discutiram 
os destaques à matéria 
que, até o fechamento 
deste boletim, precisa-
va ainda ser aprovada em segundo turno para 
depois seguir ao Senado.

A Unafisco Nacional literalmente acampou 
na Câmara, em um intenso e ininterrupto tra-
balho parlamentar, nos dias em que a reforma 
previdenciária e também a tributária se mo-
viam com rapidez surpreendente. Os diretores 
Mauro Silva (presidente) e Luiz Gonçalves Bom-
tempo (secretário-geral) marcaram presença 
no Congresso conscientizando parlamentares 
a respeito das pautas dos Auditores Fiscais em 
todos os momentos. Sempre com eles esteve 
presente o assessor parlamentar da Unafisco, 
Adalberto Valentim. 

No dia 9/7, a entidade se reuniu com os de-
putados Israel Batista (PV/DF) e Paulo Pereira da 
Silva (Solidariedade/SP), também conhecido 
como Paulinho da Força. Buscou-se a aprova-
ção, por meio de destaque, da regra de transi-
ção de 50% do tempo restante de contribuição 
para os servidores públicos que ingressaram no 
serviço público até 2003. Outra solicitação do 
momento foi que houvesse pressão para acon-
tecer uma reunião urgente entre o presidente 

da Câmara, Rodrigo Maia (DEM/RJ), e as lide-
ranças dos servidores dos Três Poderes, a fim de 
tratar de itens de fortalecimento dos servidores 
no contexto da reforma previdenciária. Nesse 
sentido, o deputado Paulinho da Força se com-
prometeu com todos os pleitos.

Em 10/7, o trabalho parlamentar da Unafis-
co ocorreu na Câmara durante a instalação 
da Comissão Especial da Reforma Tributária 
da Casa (PEC 45/2019), momento em que o 
presidente Mauro Silva falou com os deputa-
dos federais Baleia Rossi, líder do MDB na Câ-
mara dos Deputados, e Aguinaldo Ribeiro (PP/
PB), para tratar da proposta da Reforma da 
Previdência, pois os destaques ainda não ha-
viam sido votados. Foi tratada com eles, princi-
palmente, a malfadada inclusão, no artigo 40 
da Constituição Federal e no artigo 35 da PEC 
6/2019, de um dispositivo que prevê lei comple-
mentar que poderá extinguir o Regime Próprio 
de Previdência Social (RPPS). Se aprovado, o 
texto significará que “todos os servidores, por 
sua vontade ou não, obrigatoriamente, irão 
para o regime de previdência complemen-

Pres. da Unafisco Nacional, Mauro Silva (à dir.), durante conversa 
com o dep. federal Baleia Rossi (MDB/SP)

UnAFiSco FEz moBilizAção contínUA no 
congRESSo nAcionAl 

REFORMA PREvIDEnCIáRIA

Pres. Mauro (à dir.) fala com o 
relator da Reforma Tributária na 
Comissão Especial da Câmara, 
Aguinaldo Ribeiro (PP/PB)
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tar. E daí, se isso acontecesse, 
toda a discussão de transição 
ou não, perderia todo o sen-
tido, ficaria todo mundo sem 
regime próprio, tudo perde o 
sentido”, disse  Mauro.

Espaço restrito para vitória 
na Câmara. Durante as várias 
reuniões com parlamentares 
ficou claro para os diretores 
da Unafisco que a liberação 
de recursos para emendas dos 
parlamentares — foi noticiada 
na mídia a liberação de vários 
bilhões — ajudou muito o cres-
cimento de apoio nos dias que 
antecederam a votação da 
Reforma da Previdência. Com 
tal “incentivo”, os deputados 
estavam dispostos apenas a 
ouvir nossos pleitos sem qual-
quer chance de acatá-los.

Caso se concretizem as 
perdas de direitos que vieram 
da Comissão Especial até a 
votação final dos destaques, 
deveremos nos recompor 
para uma atuação forte no 
Senado para tentar reverter os 
graves prejuízos aos servidores 
públicos e suas famílias que a 
PEC 6/2019 tenta impor.

Apresentação e aprova-
ção de Destaques. Em busca 
de apoio dos deputados para 
apresentação e aprovação 
de Destaques para Votação 
em Separado (DVS) a favor 
dos servidores, na votação do 
relatório na Comissão Especial 
da Reforma da Previdência, a 
Unafisco também trabalhou 

À direita, o dep. federal Alexis Fonteyne 
(Novo/SP)

À esquerda, o conselheiro de Gestão da 
Unafisco Eduardo Moreira. À direita, o 1º 
vice-presidente do Sindifisco Nacional, 
Ayrton Bastos

À direita, o dep. federal Gustavo Fruet     
(PDT/PR)

À direita, o dep. federal Bohn Gass (PT/RS)

intensamente no Congresso 
na primeira semana de julho.

O assessor parlamentar da 
entidade, Adalberto Valentim, 
e a Auditora Fiscal Maíra Gian-
nico, associada da Unafisco, 
estiveram na Casa desde 2/7 
para acompanhar as reuniões 
diárias da Comissão.

Em 4/7, a Comissão aprovou, 
por 36 votos a 13, o texto-ba-
se da reforma. Nesta primeira 
etapa da votação, os depu-
tados integrantes da referida 
Comissão, presentes na sessão, 
analisaram os destaques, pro-
postas de alteração do texto, e 
fizeram a votação, sem, entre-
tanto, aprovar qualquer texto 
de interesse dos servidores. 

Na fase que antecedeu a 
votação, os representantes da 
Unafisco buscaram apoio dos 
parlamentares a destaques 
específicos, como o 49, apre-
sentado pelo deputado An-
dré Figueiredo (PDT/CE), que 
propõe, entre outros pontos, 
uma regra de transição para 
os servidores que ingressaram 
no serviço público até 2003 
de 50% do tempo restante 

À esquerda, dep. federal Paulo Pereira da Silva 
(Solidariedade/SP). Ao centro, o secretário-
geral da Unafisco, Luiz Bomtempo
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de contribuição, ao contrário da proposta do 
texto do relator, o deputado Samuel Moreira 
(PSDB/SP), apresentado em 13/6. O relator su-
geriu uma regra de transição de 100%, penali-
zando os servidores.

A Unafisco também trabalhou junto aos de-
putados para suprimir o inciso II, do § 8, do arti-
go 4º, do texto substitutivo do relator, apresen-
tado em 13/6, o qual diz que “se as vantagens 
pecuniárias permanentes forem variáveis, por 
estarem vinculadas a indicadores de desem-
penho, produtividade ou situação similar, o 
valor dessas vantagens integrará o cálculo da 
remuneração do servidor público no cargo 
efetivo, estabelecido pela média aritmética 
simples do indicador, proporcional ao número 
de anos completos de recebimento e contri-
buição, contínuos ou intercalados, em relação 
ao tempo total exigido para a aposentadoria 
ou ao tempo total e instituição da vantagem, 
que será aplicada sobre o valor atual de refe-
rência das vantagens pecuniárias permanen-
tes variáveis”. Com isso, este dispositivo propõe 
que seja aplicada uma fórmula para que o 
servidor receba somente parte desses recursos 
na aposentadoria.

Com a supressão deste dispositivo, a Unafis-
co pretende que o valor da “vantagem pecuni-
ária variável” seja computado na integralidade 

À esquerda, dep. federal Alice Portugal (PCdoB/BA)

Dep. federal Alessandro Molon 
(PSB/RJ)

Ao centro, a dep. federal Jandira 
Feghali (PCdoB/RJ)

Dep. federal Diego Garcia 
(Pode/PR)

Ao centro, o dep. federal         
Henrique Fontana (PT/RS)

para fins de aposentadoria. Qualquer proposta 
diferente da apresentada pela entidade pode-
rá prejudicar fortemente o servidor, em razão 
de uma queda da sua remuneração total.

Outro ponto controverso da Reforma é o 
relacionado ao inciso II do artigo 4º do Subs-
titutivo, dispositivo também mantido nas Com-

Os associados da Unafisco Maíra Giannico (à esq.) e Reinaldo Brito 
com a dep. federal Luiza Erundina (Psol/SP)
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Reunião com Baleia Rossi em São Paulo

O presidente da Unafisco Nacional, Mau-
ro Silva, se reuniu com o deputado federal 
Baleia Rossi, líder do MDB na Câmara dos 
Deputados, em 1°/7. O encontro ocorreu na 
Assembleia Legislativa de São Paulo, no ga-
binete do deputado estadual Jorge Caruso 
(MDB), o qual também participou. Com o 
presidente da Unafisco esteve o representan-
te da Associação Beneficente e Ação Social 
de São Paulo, José Bezerra da Silva.

O início da reunião tratou da Reforma Tri-
butária, assunto com o qual a Unafisco Na-
cional poderá contribuir bastante durante as 
discussões da Comissão Especial. Baleia Rossi 
afirmou que tem interesse em receber as aná-
lises da entidade em relação ao tema, o que 
será providenciado pela Diretoria de Assun-
tos Técnicos. Na sequência, a pauta passou 
para a proposta de reforma previdenciária.

Com o objetivo de alterar a PEC 6/2019 (Re-
forma da Previdência), de forma favorável à 
Classe, por meio dos Destaques em Votação 
em Separado (DVS) à matéria, o presidente 
Mauro conseguiu abordar dois destaques, 
em razão da agenda extremamente aperta-
da do deputado Baleia Rossi, que estava por 
atender a dezenas de prefeitos na ocasião.

O primeiro destaque foi o 49, do PDT, que 
trata da votação em separado da emenda 
nº 28, sobre o aumento de 50% (cinquen-

ta por cento) do tempo restante de contri-
buição para que os servidores públicos em 
atividade garantam o direito de se aposen-
tar recebendo proventos de aposentadoria 
conforme as regras vigentes no momento de 
seu ingresso no serviço público. Em relação 
à regra de transição de 50% para os servi-
dores públicos, Baleia se mostrou favorável 
e lembrou que essa transição estava até na 
proposta antiga (PEC 287/2016), do ex-presi-
dente Michel Temer.

Outro tema em relação aos destaques foi 
a solicitação para que ocorra a supressão do 
inciso II, do § 8 do artigo 4º do texto substituti-
vo do relator da proposta da Reforma da Pre-
vidência, deputado Samuel Moreira (PSDB/
SP). O dispositivo determina que as vantagens 
pessoais, recebidas de forma variável, serão 
consideradas proporcionalmente no cálculo 
da remuneração do servidor a depender do 
tempo de recebimento e contribuição. “Isso 
pode significar um grande problema na Re-
ceita Federal, considerando a atual estrutura 
remuneratória”, disse Mauro Silva preocupa-
do com os reflexos para aposentados — se-
jam aqueles com a paridade e a integralida-
de, ou aqueles que não têm esses direitos. Na 
ocasião, o deputado Baleia Rossi se compro-
meteu a tratar desses assuntos com o relator 
da proposta Samuel Moreira (PSDB/SP).

plementações de Voto posteriores do relator, 
que determina a necessidade de 20 anos de 
serviço público para que o servidor possa se 
aposentar (uma das regras de transição). A le-
gislação atual determina 10 anos.

Esse dispositivo prejudica especialmente 
quem entrou tardiamente no serviço público, 
vindo da iniciativa privada e tendo contribu-

ído com Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS) nesse período. Na prática, esse traba-
lhador não terá o seu tempo de contribuição 
no RGPS utilizado na base de cálculo da apo-
sentadoria no funcionalismo público. Em outras 
palavras, com a reforma, não basta trazer esse 
tempo, pois o servidor terá que trabalhar um to-
tal de 20 anos no funcionalismo público.
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Unafisco se reúne com relator da reforma previdenciária e entrega  
nota técnica da entidade a deputados

Estudo da Unafisco sobre capitalização financeira é destacado  
no congresso

A Unafisco Nacional, representada pelo 
secretário-geral Luiz Gonçalves Bomtempo, 
participou de reunião em 4/6 com o relator 
da Reforma da Previdência (PEC 6/2019), de-
putado federal Samuel Moreira (PSDB/SP), 
em Brasília, para discutir pontos importantes 
da proposta que afetam os servidores.

O secretário Bomtempo, o assessor parla-
mentar da Unafisco, Adalberto Valentim, e o 
presidente do Fórum Nacional Permanente 
de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), 
Rudinei Marques, estiveram com o parlamen-
tar na sala VIP anexa ao Auditório Nereu Ra-
mos da Câmara. O encontro ocorreu antes 

A Nota Técnica Nº 13/2019 da Unafisco Na-
cional, intitulada PEC 6/2019: O controverso sis-
tema de capitalização financeira, foi destaca-
da pelo deputado federal Bohn Gass (PT/RS) ao 
fazer contraponto à Reforma da Previdência, 
durante sessão do Congresso Nacional, em 5/6.  

No plenário, o parlamentar chamou a 
atenção para uma das simulações de capita-
lização presentes no estudo da entidade, na 
qual é projetado benefício ao trabalhador no 
valor de R$ 750,00 por toda a sobrevida até os 
84 anos, com 40 anos de contribuição e apo-
sentadoria aos 65 anos de idade. A análise 
ressaltada pelo deputado federal baseia-se 
num regime de capitalização com contribui-
ção apenas do empregado, de acordo com 
tabela da PEC 6/2019, sem contribuição do 
empregador e com participação de institui-
ções financeiras, conforme explica trecho da 
supracitada nota técnica da Unafisco. 

Em sua fala, Bohn Gass destacou ainda 
que, no projeto apresentado pelo governo, 
não ficava claro qual modelo de capitaliza-
ção financeira seria adotado com a reforma. 
“É um cheque em branco que nós vamos dar.” 

O sistema de capitalização financeira foi 
retirado da PEC 6/2019 na ocasião da apre-
sentação do texto do relator da matéria, de-
putado federal Samuel Moreira (PSDB/SP).

À esquerda, secretário-geral da Unafisco Luiz Bomtempo entrega 
nota técnica da entidade ao relator da Reforma da Previdência, 
Samuel Moreira (PSDB/SP)
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do Seminário Internacional sobre a Reforma 
da Previdência que discutiu as experiências 
de outros países acerca do tema.

Na reunião, eles conversaram com Sa-
muel Moreira a respeito da necessidade de 
se debater uma regra de transição benéfica 
para quem ingressou no funcionalismo públi-
co antes de 2003. Outro tema ventilado foi a 
drástica redução da pensão por morte, que 
ultrapassa 60% da renda para o cônjuge.

O representante da Unafisco também 
aproveitou a oportunidade para entregar ao 
relator e outros deputados a Nota Técnica 
nº 12, intitulada Estimativa do tamanho do 
mercado (faturamento) para as instituições 
financeiras num regime de capitalização fi-
nanceiras para a Previdência. Entre os par-
lamentares que receberam em mãos a Nota 
Técnica da entidade estão Israel Batista (PV/
DF), Paulo Teixeira (PT/SP), Fred Costa (Patri/
MG), entre outros.

Relator não vê sacrifícios em servidor tra-
balhar mais dez anos para se aposentar. O 
deputado Samuel Moreira (PSDB/SP), relator 
da PEC da Previdência, afirmou mais de uma 
vez, em palestras e programas de TV, não ver 
sacrifício em um servidor ter que trabalhar 
mais dez anos para se aposentar.

Durante uma entrevista ao programa Canal 
Livre (Band), em 16/5, o deputado utilizou o fa-
lacioso discurso do governo de que os servido-
res têm privilégios para defender a aposenta-
ria por idade. “Uma pessoa vai se aposentar 
aos 54, 55 anos ganhando R$ 30 mil por mês 
de aposentadoria. Ela trabalha até os 65 anos 
para ganhar esses R$ 30 mil. É sacrifício?”, disse 
aos entrevistadores do programa.

Dias depois, em uma palestra na Fede-
ração das Associações Comerciais do Esta-

do de São Paulo (Facesp), o relator insistiu 
no mesmo tema e criticou integralidade e 
paridade de salários de servidores inativos. 
Ele também falou das queixas que ouve de 
funcionários públicos que iriam se aposentar 
daqui dois anos e terão que trabalhar mais 
dez anos para chegar na idade mínima, de 
62 para mulheres e 65 para homens.

“Eu não vejo sacrifícios em uma pessoa, 
tudo bem fez seus planos, que ganha R$ 35 
mil todo mês, vai trabalhar até os 65 anos. 
Depois, vai continuar ganhando R$ 35 mil por 
mês durante a vida toda”, falou, tentando 
minimizar a mudança de regras na aposen-
tadoria.

Contraponto. O deputado ignora, em seu 
discurso, o fato que os servidores não têm 
privilégios, contribuem todos os meses para 
a Previdência sobre o valor total integral do 
seu salário, continuam pagando depois de 
aposentados e não têm Fundo de Garantia 
para saque no momento da aposentadoria. 
Em contrapartida, o trabalhador da iniciati-
va privada, com o mesmo salário, só pode 
ter o desconto até alcançar o teto máximo 
da Previdência, de R$ 5.839,45.

Para o presidente da Unafisco Nacional, 
Mauro Silva, o governo quer fazer crer que 
o servidor público é a raiz do mal do sistema 
previdenciário. “O curioso é que, embora a 
reforma sobre o servidor público seja mais se-
vera, pelo quadro aberto pela própria equi-
pe econômica, o valor estimado do impacto 
das mudanças no Regime Próprio de Previ-
dência Social corresponde a apenas 9% so-
bre a economia a que o governo pretende 
obter em 20 anos”, disse Mauro, em artigo 
publicado no jornal Valor Econômico sobre 
a Reforma da Previdência.
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A Unafisco Nacional, em conjunto 

com a Delegacia Sindical de São 

Paulo do Sindifisco Nacional (DS/

SP) e a Anfip/SP, promoveu em 14/6 o Arraiá 

dos Auditô, com a presença de aproximada-

mente 300 convidados, entre Auditores Fis-

cais e familiares.  

Desta vez, a tradicional festa junina da Classe 

na capital paulista ocorreu em um novo endere-

ço, o Espaço Hakka, localizado no bairro Liber-

dade, próximo de paradas de ônibus e estação 

do metrô, “mais acessível para os convidados”, 

segundo a Auditora Fiscal Cecília Palma.

Arraiá dos Auditô é alegria e união
CAPITAL PAuLIsTA

Facilitar o acesso dos participantes é mes-

mo uma das principais preocupações da 

Unafisco na hora de organizar um evento, 

de acordo com a diretora de Eventos Asso-

ciativos, Recreativos e Culturais da entidade, 

Nélia Cruvinel Resende. Mais uma vez para 

a Unafisco foi “uma alegria ver todo mundo 

unido, lotando o salão”, acrescentou Nélia.

A união dos Auditores Fiscais foi também 

destaque na mensagem transmitida pelo 

presidente da Unafisco, Mauro Silva, durante 

a festa. “Quando o horizonte se mostra som-

brio, é aqui, olhando no olho de cada um, se 
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confraternizando, que a gen-

te encontra força (...) é aqui 

que está nossa esperança 

(...). Hoje é alegria mesmo, é 

confraternizar. É isso que nos 

dá energia para seguir adian-

te. Aproveitem. Se divirtam!”

Atrativos. Como em anos 

anteriores, a festa contou 

com atrações para crianças 

e adultos. Teve uma área es-

pecialmente voltada aos 

pequenos, com piscina de 

bolinha, fliperama e outros 

brinquedos.

O som da festa ficou novamente sob o 

comando do Trio Dona Zefa, “cheio de mu-

sicalidade, um conjunto muito bom”, disse o 

associado Joney Vieira de Carvalho. Forró, 

xote, baião, entre outros ritmos embalaram 

os presentes, que tiveram dançarinos profis-

sionais à disposição na pista. Os músicos ain-

da coordenaram os convidados na dança 

de quadrilha, momento que não pode faltar 

em festas juninas.

Atrativos à parte foram as comidas e be-

bidas típicas. Nas barraquinhas montadas ao 

redor do salão havia diversas opções de qui-

tutes, como pipoca, caldo de feijão e caldo 

verde, vinho quente e curau.

Além dos comes e bebes, a decoração do 

espaço, com bancos estofados, bonecos fei-

tos de palha, fogueira artificial, bandeirinhas 

e outros adereços, chamou a atenção da Au-

ditora aposentada Ana Lúcia Zacharias, que 

sempre prestigia as festas juninas da Unafisco. 

Ela comentou sobre o ambiente aconche-

gante do evento, que “é também uma ótima 

oportunidade de encontrar os amigos.” Ainda 

participou o associado Pedro Barbosa Filho, 

que foi com a esposa Sueli Barbosa, a filha 

Cláudia e o neto Tales, de 4 anos de idade.

Mais presenças. Pela diretoria da Unafis-

co Nacional também marcaram presença 

Marco Aurélio Baumgarten de Azevedo (se-

gundo vice-presidente), Narayan de Souza 

Duque (Finanças e Contabilidade), Jorge 

do Carmo Sant’Anna (adjunto de Finanças 

e Contabilidade) e Edith Ascenção Pereira 

Benvindo (adjunta de Assuntos de Aposenta-

doria, Pensões e Assistência Social).
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A Solenidade de Posse da Diretoria Nacio-
nal e do Conselho Fiscal da Unafisco Nacio-
nal ocorreu em 7/6 no Hotel Transamérica, lo-
calizado na Avenida das Nações Unidas, na 
Vila Almeida, em São Paulo/SP.

Primeiro a mesa de abertura foi composta 
pelo presidente da Unafisco Nacional Mau-
ro Silva; pelo primeiro vice-presidente da 
Unafisco Nacional Amilton Lemos; pelo presi-
dente do Sindifisco Nacional, Kleber Cabral; 
pelo presidente da Associação dos Agentes 
Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo 
(Afresp) e vice-presidente da Federação Bra-
sileira de Associações de Fiscais de Tributos 
Estaduais (Febrafite), Rodrigo Spada; e pelo 
superintendente regional da Receita Federal 

na 8ª Região Fiscal, Giovanni Christian Nunes 
Campos.

Hino Nacional. Em seguida, todos os con-
vidados se colocaram de pé em sinal de res-
peito e reverência ao País ao ouvirem o Hino 
Nacional, que foi executado por dois músi-
cos, um trompetista e um guitarrista.

Termo de Posse. Foi nesse tom solene que 
a mestre de cerimônias leu a composição 
da nova Diretoria da Unafisco Nacional e a 
relação dos novos integrantes do Conselho 
Fiscal. Depois, foi a vez da titular da Mesa 
Eleitoral Nacional das Eleições da Unafisco, 
Tânia Catarina Feijó Napolitano, ler o Termo 
de Posse referente ao período de 1º de junho 
de 2019 a 31 de maio de 2022. Após a leitura 

nova diretoria da Unafisco nacional e conselho Fiscal 
tomam posse em São Paulo

sOLEnIDADE
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do documento, Tânia convidou o presidente 
Mauro a assinar o documento, marcando as-
sim o início da nova gestão.

Uma salva de palmas. Outro momento me-
morável foi a homenagem prestada a todos 
os Auditores Fiscais da Receita Federal, que 
atuam de maneira determinante para cons-
truir uma nação mais justa, seja por meio das 
melhores práticas tributárias, seja pelo com-
bate à sonegação e à corrupção, haja vista 
as operações Lava Jato e Zelotes, e a “atu-
ação destacada do (Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras) Coaf, entre outras 
ações de grande valia nacional, também 
nossos votos para a continuidade desses tra-
balhos de excelência, uma salva de palmas 
em reconhecimento ao trabalho de todos os 
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil!”

Amilton Lemos. O ex-presidente da Una-
fisco iniciou sua fala com muitos agradeci-
mentos. “No rol dos agradecimentos não po-
deria deixar de lembrar dos meus familiares, 

e, principalmente, da minha querida esposa 
Ióle, agradeço pela compreensão dela nos 
momentos em que a deixei sozinha em prol 
da Unafisco Nacional.”

Amilton ainda ressaltou o “espírito de de-
fesa dos Auditores Fiscais” que encontrou 
em Kleber Cabral, ex-presidente da Unafisco 
Nacional, que foi seu colega de Diretoria na 
entidade.

“Quero desejar ao colega Mauro Silva e 
ao colegiado da Diretoria muito sucesso no 
triênio 2019 até 2022.” Lemos finalizou dando 
uma dica que aprendeu nesses 31 anos de 
atuação pela Classe. “A vida é ótima quan-
do é vivida com saúde e harmonia.”

 

Rodrigo Spada. O presidente da Afresp ini-
ciou sua fala enfatizando a necessidade da 
busca da união entre entidades. No caso dos 
Auditores Fiscais, segundo ele, não se pode 
abrir mão da identidade, a qual “cria a co-
nexão entre nós.” Tanto é assim que “este é 
o grande desafio das entidades de classe na 
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próxima década. Neste ponto eu posso afir-
mar que vocês Auditores Fiscais da Receita 
Federal partem na frente.”

Rodrigo afirmou que o presidente Mauro 
“reúne todos os predicados para os enormes 
desafios que virão. Parabéns para essa con-
vergência entre as entidades (se refere ao 
fato de Kleber Cabral, ex-presidente da Una-
fisco, ter assumido a presidência do Sindifisco 
Nacional), pois com isso vocês dão exemplo, 
e é boa essa sintonia, vocês estarem juntos 
e que vocês puxem para frente toda a dig-
nidade que nós, enquanto Auditores Fiscais, 
merecemos do governo e da sociedade. 
Estamos ao lado, em pé e à ordem para lu-
tarmos juntos em todas as iniciativas que nos 
congreguem como a Reforma da Previdên-
cia, Reforma Tributária, e buscar essa identi-
dade, dos Auditores Fiscais que vai nos unir. 
Um grande passo foi dado.”

Kleber Cabral. O presidente do Sindifisco 
Nacional ressaltou que a vinda do Auditor 

Fiscal Mauro Silva para a Diretoria de Defe-

sa Profissional e Assuntos Técnicos da Unafis-

co Nacional trouxe a possibilidade de levar 

a entidade para outro patamar de atuação, 

além do tripé jurídico, convênios e eventos. 

“A Unafisco passou a defender com maestria 

interesses da sociedade nas áreas tributárias, 

previdenciárias e aduaneira e temas de valo-

rização do nosso cargo e da Receita Federal.”

Segundo Kleber, essa nova atuação da 

Unafisco teve reflexos no Congresso Nacio-

nal. Ele ressaltou dois projetos de lei, ambos 

elaborados pela Unafisco e endossados pela 

Comissão Parlamentar de Inquérito da Previ-

dência: o PLS 423/2017 e o PLS 425/2017. O pri-

meiro põe fim à extinção da punibilidade dos 

crimes de ordem tributária com o pagamen-

to das dívidas. O outro é sobre programas es-

peciais de regularização tributária que fixa 

restrições para os futuros programas (Refis). 

“Esses dois projetos existem graças aos tra-

balhos que a Unafisco fez, capitaneada pelo 

Mauro Silva, lá na CPI da Previdência.”

“Nós, servidores públicos e Auditores Fis-

cais, em particular, temos pela frente enor-

mes desafios. Agora que estou à frente do Sin-

difisco Nacional, percebo mais do que nunca 

a importância de termos a Unafisco atuante 

e ao nosso lado. Quero desejar a todos da 

Diretoria, meus queridos amigos, todo o su-

cesso do mundo para vocês, a dedicação 

eu sei que vocês terão, e desejar que Deus 

os abençoe nessa linda missão de cuidar dos 

interesses dos associados da Unafisco.”
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Giovanni Nunes Campos. O superintenden-
te regional da Receita Federal na 8ª RF disse 
que participaria da posse em nome do se-
cretário da Receita Federal, Marcos Cintra, o 
qual mandara por meio dele um abraço a to-
dos os Auditores Fiscais presentes à cerimônia.

O ponto principal da explanação de  
Giovanni (que, em vários momentos, enfati-
zou que se sentia “em casa” por ser associa-
do da Unafisco) foi que tanto as associações 
quanto o sindicato desempenham um traba-
lho fundamental de construção da Receita 
Federal do Brasil.

“Mauro, o que eu posso dizer é que eu 
sempre acompanhei os estudos técnicos (da 
Unafisco), você também foi meu contempo-
râneo  de Carf. O nome de Mauro Silva é um 
nome conhecido nacionalmente. A gente 
tem a certeza de que Mauro assumir a asso-
ciação é a continuidade do trabalho que o 
Kleber e o Amilton vinham fazendo na Unafis-
co Nacional, que eu acho que é um trabalho 
complementar ao sindicato.”

O superintendente compartilhou que a ad-
ministração pode ter de lutar no Executivo, no 
Congresso, e cada batalha tem suas especi-
ficidades. Poder contar com as entidades é 
fundamental para obter a vitória. “Não existe 
uma entidade, um Fisco forte, uma Receita Fe-
deral forte, sem o cargo de Auditor Fiscal forte, 
independente, desempenhando suas ativida-
des. E, para isso, a gente tem que estar junto 
no âmbito do Fisco federal, no âmbito dos Es-
tados, e termos um olhar para os fiscos muni-
cipais (...). A gente constrói coletivamente a 
instituição. E a presença do Sindifisco Nacional 
e da Unafisco Nacional é fundamental. É uma 
luta, vocês bem sabem disso. Kleber está no 
Congresso. Mauro está no Congresso. Nós pre-
cisamos de vocês. A Receita precisa de vocês. 
Os Auditores Fiscais aqui presentes precisam 
de vocês. O Brasil precisa de vocês.”

“O nome de Mauro Silva 
é um nome conhecido 

nacionalmente. A gente 
tem a certeza de que 

Mauro assumir a associação 
é a continuidade do 

trabalho que o Kleber e o 
Amilton vinham fazendo 

na Unafisco Nacional, 
que eu acho que é um 

trabalho complementar ao 
sindicato”

Giovanni Nunes Campos
Superintendente regional da Receita 

Federal na 8ª RF
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Mauro Silva. O presidente da Unafisco Na-
cional ressaltou que se faz urgente lutar em de-
fesa dos interesses da Classe na proposta da 
Reforma da Previdência, na Reforma Tributária 
e nas mudanças na organização administrativa 
da Receita Federal. É preciso lutar contra os fre-
quentes ataques às atribuições e prerrogativas 
dos Auditores Fiscais. Outro ponto a ser vencido 
e “que muito me preocupa, é uma crescente 
visão divisionista entre Auditores novos, antigos 
e aposentados.”

Num País onde existe grande concentração 
de renda, a história do cobertor curto é realida-
de. Desse modo, “a assimetria de oportunida-
des aprisiona tantos brasileiros e brasileiras nas 
mais diversas armadilhas: armadilha da igno-
rância, armadilha da miséria, entre outras. Nes-
se cenário, acreditar que a meritocracia pura 
resgata todas as dignidades é um exercício de 
conveniente ignorância e de grande cruelda-
de.” Em meio a tantos grilhões, é fácil entender 
a razão pela qual parte dos cidadãos brasilei-

ros sente-se fora do jogo político e parte para o 
cinismo e a polarização.

“Como cidadãos, devemos resistir ao cinis-
mo, à polarização e à desesperança. E traba-
lhar para o diálogo construtivo. Como entidade, 
dialogaremos com todas as matizes políticas 
e com todos os partidos políticos. Como ser-
vidores públicos, temos sido alvo de uma sór-
dida campanha que nos coloca como vilões 
das contas públicas. Para essa narrativa, que 
se pretende sedutora para as massas, somos os 
privilegiados a serem combatidos. E para com-
bater tais desprezíveis privilegiáveis, tudo é váli-
do, até mesmo desdenhar de um dos princípios 
mais importantes para o Estado Democrático 
de Direito: a segurança jurídica.”

Nesse sentido, Mauro acentuou a violação 
da segurança jurídica, da previsibilidade e 
da estabilidade, nas normas presentes na PEC 
6/2019 (Reforma da Previdência) relativas aos 
servidores públicos. Até porque, destacou o 
presidente da Unafisco, existe “a premissa bási-
ca universal de que o cidadão, seja ele servidor 
público, empresário ou trabalhador da iniciati-
va privada, só pode exercer plenamente a sua 
liberdade se puder fazer suas escolhas conhe-
cendo todas as consequências dos seus atos 
para o horizonte de seu futuro.”

Como o assunto é de extrema seriedade, 
Mauro resgatou a definição de segurança jurí-
dica de dois juristas brasileiros. Segundo Paulo 
de Barros Carvalho, seria um sentimento co-
letivo de previsibilidade, quanto aos efeitos 
jurídicos da regulação da conduta. Já para-
fraseando Tércio Sampaio Ferraz Júnior seria 
evitar que um passado, de repente, se torne 
estranho, um futuro algo opaco e incerto, e a 
duração uma coleção de surpresas desestabi-
lizadoras da vida.
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De acordo com o presidente Mauro, a segu-
rança jurídica é tão relevante e fundamental 
para nossa sociedade que consta no preâm-
bulo da Constituição:

“Nós, representantes do povo brasileiro, 
reunidos em Assembleia Nacional Cons-
tituinte para instituir um Estado Demo-
crático, destinado a assegurar o exer-
cício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar,  
o desenvolvimento, a igualdade e a 
justiça como valores supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem in-
terna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulga-
mos, sob a proteção de Deus, a se-
guinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL.”

“Apesar da força deste texto inspirador, esta-
mos diante de uma Reforma da Previdência que 
se propõe a vilipendiar a segurança jurídica. A 
segurança jurídica que hoje é vilipendiada, com 
a PEC 6/2019, é aquela que diz respeito ao con-
junto de regras que fez parte da proposta de 
trabalho da União a jovens profissionais de nível 
superior, há algumas décadas passadas, para 
se tornarem servidores das carreiras de Estado. 
Esse conjunto de regras, há décadas passadas 
apresentado como proposta de trabalho, hoje é 
chamado de privilégio. Mas tal ameaça na se-
gurança jurídica deve ser combatida por toda 
a sociedade. Tenho fé que nossa luta ajudará o 
País a evitar que se concretize toda uma plêiade 
de reações negativas que podem advir da des-
crença em um Estado Democrático de Direito 
fundado na segurança jurídica.”

“Falando em nome de toda a Diretoria eleita 
da Unafisco Nacional, que hoje toma posse, que-
ro dizer a vocês que durante toda a gestão de 
2019 a 2022, parafraseando (o primeiro-ministro 
britânico) Winston Churchill (1874-1965), não tere-
mos nada a oferecer senão nossa luta, nosso suor, 
nossa esperança e nossa determinação. Lutare-
mos para honrar a história de união, harmonia 
e sucesso das diretorias anteriores em busca do 
melhor interesse dos Auditores Fiscais da Receita 
Federal e da sociedade brasileira. Que Deus ilu-
mine o nosso caminho e nos dê forças.”

Conselho de Gestão. Na oportunidade, na 
hora das fotos oficiais, também foi apresentado 
o Conselho de Gestão, composto pelos titulares 
Eduardo Moreira, Massumi Takeishi e Roberto Ma-
chado Bueno. Os suplentes são Hugo de Oliveira, 
José Armando Ribeiro e Marcos Candido Ferreira.

Após a Solenidade de Posse, todos os convi-
dados participaram de um jantar, que contou 
com música ao vivo, momento em que foi pos-
sível abraçar e dar votos de sucesso aos novos 
empossados. 

Eduardo Moreira Roberto Machado 
Bueno

Massumi Takeishi

José Armando 
Ribeiro

Marcos Candido 
Ferreira

Hugo de Oliveira
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Fisco por uma 
nova perspectiva

De 16 a 19 de junho, em São Paulo/SP, convidados 
nacionais e internacionais discutiram o papel dos impostos 

no combate às desigualdades, a importância da atuação 
do Auditor Fiscal, a Reforma Tributária e outros temas de 

grande relevância para o Fisco e a sociedade.
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A abertura do 4º Congresso Lu-
so-Brasileiro de Auditores Fiscais 
ocorreu em 16/6, na Sala São Paulo, 
localizada na região central da ca-
pital paulista. O evento, organizado 
pela Unafisco Nacional, Sindifisco 
Nacional, Associação dos Agentes 
Fiscais de Rendas do Estado de São 
Paulo (Afresp), Federação Brasileira 
de Associações de Fiscais de Tribu-
tos Estaduais (Febrafite) e Associa-
ção Sindical dos Profissionais da Ins-
peção Tributária e Aduaneira (Apit), 
teve a mesa de abertura composta 
pelos seguintes convidados: presi-
dente da Apit, Nuno Barroso; presi-
dente da  Febrafite, Juracy Soares; 
presidente do Sindifisco Nacional, 
Kleber Cabral; presidente da Unafis-
co Nacional, Mauro Silva; presidente 
da Afresp, Rodrigo Spada; deputado 
federal Luiz Flávio Gomes (PSB/SP); 
superintendente regional da Receita 
Federal na 8ª Região Fiscal (8ª RF), 
Giovanni Nunes Campos; presidente 

do Tribunal de Impostos e Taxas (TIT/
SP), Oswaldo Faria de Paula Neto; se-
cretário de Estado da Fazenda do Rio 
de Janeiro, Luiz Claudio Rodrigues de 
Carvalho; presidente da Federação 
das Entidades dos Servidores Públi-
cos do Estado de São Paulo (Fespesp), 
José Gozzi; segundo vice-presidente 
da Federação das Indústrias do Esta-
do de São Paulo (Fiesp) e do Centro 
das Indústrias do Estado de São Pau-
lo (Ciesp), José Ricardo Roriz Coe-
lho; diretora do Centro de Cidadania 
Fiscal (CCiF), Vanessa Rahal Cana-
do; secretário-executivo do Centro 
Interamericano de Administrações 
Tributárias (Ciat), Márcio Verdi; co-
ordenador-geral do Encontro Nacio-
nal de Coordenadores e Administra-
dores Tributários Estaduais (Encat), 
Eudaldo Almeida e o presidente-exe-
cutivo da Associação Brasileira das 
Empresas de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação (Brasscom), Ser-
gio Paulo Gallindo.

Cerimônia 
de Abertura
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A mestre de cerimônia leu mensagem de auto-
ridades que não puderam vir por motivo de agen-
da. O Congresso Luso-Brasileiro é importante para 
“partilha e atualização de conhecimentos e práti-
cas profissionais que contribuem para um novo 
paradigma na relação fisco-contribuinte”, escre-
veu Helena Alves Borges, diretora-geral da Autori-
dade Tributária e Aduaneira de Portugal (AT).

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais 
de Portugal, António Mendonça Mendes, regis-
trou que “nesta edição (do congresso) discute-
se um novo paradigma na relação entre Fisco 
e contribuinte, um tema de grande importân-
cia. O governo português quer firmar um novo 
paradigma na relação entre o contribuinte e a 
administração fiscal, uma relação de confiança 
mútua, que passe por dar prioridade ao apoio 
ao movimento voluntário das operações fiscais 
(...). Que os trabalhos deste congresso possam 
ser um importante espaço de pressão e troca de 
experiências que muito ajudam quem define e 
desenvolve a política fiscal de ambos os países.”

Em seguida, os convidados da mesa fizeram 
suas considerações.

Rodrigo Spada (Afresp). “Vivemos momento 
difícil em nosso País, o qual passa por setoriza-
ção, problemas não podem ser resolvidos ven-
do apenas uma só perspectiva (...), por isso, nós 
abrimos aos diálogos com a sociedade. Buscar o 
que nos conecta, o que nos une como sociedade, 
é um dos grandes desafios nos próximos anos e 
para resolver os problemas do nosso País.”

Nuno Barroso (Apit). “Este é um Congresso 
da máxima importância, por todas as entidades 
que estão envolvidas, nós somos auditores, mas 
somos cidadãos e contribuintes também, e não 
esquecemos isso em momento nenhum (...). Em 
Portugal, 1/3 da população não tem capacidade 
de informática suficiente para tratar de seus im-
postos. A nossa função é servir a população.”

Juracy Soares (Febrafite). “Temos que pen-
sar num futuro (...) em que se possa entregar 
para a sociedade um sistema tributário simples 
que permita ao empreendedor focar as suas 
atenções para o desenvolvimento do seu negó-
cio, que é o que o País precisa — negócio que 
gere emprego, renda e tributos.”

Kleber Cabral (Sindifisco Nacional). É uma 
honra participar de um congresso dessa enver-
gadura, que tratará de temas que são atuais, que 
são profundamente relacionados à vida das pes-
soas, das empresas, ao Estado, assuntos que têm 
interesses para toda a sociedade. (...) Que saia-
mos sensibilizados quanto à necessidade de ter-
mos um novo paradigma na relação fisco-con-
tribuinte. Espero que juntos possamos construir 
uma nova realidade buscando uma administra-
ção tributária moderna que gere confiança com 
os contribuintes e que seja responsiva e trans-
parente à sociedade.

Mauro Silva (Unafisco Nacional). “Vejo nes-
se Congresso Luso-Brasileiro a união dos Fis-
cos estaduais, federal, europeu uma grande 
oportunidade diante do cenário em que vive-
mos em nosso País. Nós vivemos nos últimos 
anos uma situação de concentração de renda 
muito grande (...) e eu tenho certeza de que a 
meritocracia pura e o simples desenvolvimen-
to econômico não darão conta. Vamos precisar 
desarmar muitas armadilhas como a da igno-
rância, a da falta de acesso à educação, entre 
outras. Para haver melhoras é preciso que o 
ambiente de investimento seja mais simples. E, 
nesse sentido, as regras tributárias exercem um 
papel importante. Daí surgiu nos últimos tem-
pos a demanda de uma Reforma Tributária que 
venha a simplificar o ambiente tributário. Nes-
se contexto entrou em discussão a proposta de 
Reforma Tributária (PEC 45/2019) por meio da 
qual o Congresso marca a aproximação dos Fis-
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cos municipal, estadual e federal, mas também, 
ao implantar imposto parecido com IVA, não se 
pode ignorar a experiência 
europeia (fisco português).”

Deputado Luiz Flávio Go-
mes. O parlamentar elogiou 
Mauro, Kleber, Rodrigo e 
Juracy pela constância deles 
no Congresso Nacional na 
batalha, entre outras fren-
tes, contra emenda da Medi-
da Provisória (MP) 870/2019, 
a qual previa que a Receita 
Federal só poderia comparti-
lhar dados com o Ministério 
Público Federal e a Polícia 
Federal a partir de autoriza-
ção judicial, o que impossi-
bilitaria a investigação de crimes relacionados 
à sonegação. O parlamentar também ressaltou 

que o Fisco estará sempre do lado da construção 
de uma nova nação, o que é fundamental neste 

momento em que o País sofre 
com uma profunda concen-
tração de renda “que tem cha-
teado o povo que vai à eleição 
sentindo-se excluído.”

Luiz Claudio Rodrigues 
de Carvalho (Fazenda/RJ). 
“O Brasil vai sair da crise 
com persistência, com per-
severança, com competência 
(...), nossos irmãos portugue-
ses também enfrentaram di-
ficuldades há pouco tempo, 
há dez anos, talvez, dificulda-
des muitos grandes, sérias, e 
hoje Portugal é um país que o 

mundo inteiro olha, o mundo inteiro visita, um 
fluxo estupendo de turistas querendo conhecer 

“Para haver 
melhoras é preciso 
que o ambiente de 

investimento
seja mais simples. 

E, nesse sentido, as
regras tributárias 
exercem um papel 

importante.”

Mauro Silva
Presidente da Unafisco Nacional
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um país com uma cultura rica, realmente bem-
sucedido em seu modelo, e o Brasil tem toda a 
condição de seguir o mesmo caminho.”

Vanessa Rahal Canado (CCiF). Ela explicou 
que a proposta do Centro de Cidadania Fiscal 
é no sentido de contribuir para a simplificação 
do sistema tributário brasileiro e para o apri-
moramento do modelo de gestão fiscal do País 
“para criar um ambiente de negócios melhor 
para o Brasil e colocar o País onde ele efetiva-
mente merece”. A proposta é a substitui-
ção dos cinco tributos (PIS, Cofins, IPI, 
ICMS e ISS) por um único imposto do 
tipo IVA (Imposto sobre Bens e Serviços 
– IBS), cuja receita seria compartilhada 
entre a União, Estados e municípios.

José Ricardo Roriz Coelho (Fiesp/
Ciesp). “Trago uma mensagem de apoio 
a esse congresso, porque é muito impor-
tante para o Brasil, para os empresários 
(...), pois o grande foco são as soluções 

conjuntas. O mundo passa por mudanças e o 
País está bem atrás do que chamam da quarta 
revolução digital. Precisamos apertar o pas-
so, não podemos perder essa oportunidade de 
mudar o País.”

A orquestra do maestro Renato Misiuk teve a 
participação de percussionistas, com direito a 
clássicos da música erudita e da música popu-
lar brasileira, como Aquarela do Brasil. O even-
to foi encerrado com um coquetel.
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Palestras Magnas

Marcos Cintra e Henrique Meirelles 
enaltecem trabalho dos Fiscos 

federal e estadual

De 17/6 a 19/6 ocorreram os debates do even-
to, no Maksoud Plaza Hotel, também em São 
Paulo/SP. As palestras magnas foram ministra-
das pelo secretário da Fazenda e Planejamento 
de São Paulo, Henrique Meirelles, e pelo se-
cretário da Receita Federal do Brasil, Marcos 
Cintra. As explanações traçaram cenários da 
política tributária nacional nos níveis estadual 
e federal.

Henrique Meirelles. Em seu discurso,  
Meirelles ressaltou que o “Fisco é fundamental 
para que o Estado cresça e funcione” por seu pa-
pel basilar que, por meio da fiscalização e arreca-

dação, garante recursos para frentes essenciais 
como saúde, segurança, educação, assistência 
social, infraestrutura e transporte.

O palestrante citou desafios do Fisco no Esta-
do de São Paulo no sentido da modernização da 
administração tributária diante das novas tec-
nologias, da morosidade de alguns processos e 
para melhorar o potencial de arrecadação. Ele 
mencionou frentes de ação, como a ampliação de 
serviços oferecidos aos contribuintes; busca por 
maior rapidez na concessão de inscrições estadu-
ais; velocidade na detecção de fraudes; e aprimo-
ramento das iniciativas de monitoramento fiscal.
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Em relação às necessidades de oti-
mização do Fisco em São Paulo, Mei-
relles ressaltou a implementação do 
Programa de Estímulo à Conformida-
de articulado pela Secretaria da Fazen-
da e Planejamento, que engloba medi-
das contundentes de cobrança para 
recolhimento de débitos declarados e 
não pagos.

Meirelles ainda falou do objetivo de 
estabelecer convênios de cooperação 
entre os Fiscos estaduais para combater 
a sonegação em operações entre os Es-
tados, como simulações para reduzir o 
ICMS recolhido, a geração de créditos fic-
tícios, aplicação de alíquota menor e não 
aplicação de Substituição Tributária.

Os Auditores Fiscais da Receita  
Federal demonstraram surpresa com 
a fala do secretário, porque ele nunca 
manifestou interesse em implantar me-
didas similares em nível federal, no pe-
ríodo em que foi ministro da Fazenda 
do governo Michel Temer.

Marcos Cintra. O secretário da Re-
ceita Federal iniciou sua palestra enfa-
tizando que, desde que assumiu o cargo, 
encontrou no órgão uma “estrutura de 
formidável competência técnica” que 
tem muito a contribuir para o País em 
questões fundamentais. Para Cintra, a 
principal pauta a ser levada adiante é a 
Reforma Tributária, pois ajustes já eram 
previstos desde a Constituição de 1988. 
Várias tentativas de reforma ocorreram 
ao longo dos anos, sempre se deparando 
com entraves políticos.

Segundo Cintra, a legislação tributá-
ria atual “é complexa, mal construída, 

burocratizada e ultrapassada”, pois foi 
um modelo criado para outra realidade 
econômica, não comportando mais as 
necessidades e dinâmicas atuais. Nesse 
novo contexto, há questões que desa-
fiam a tributação federal, como o con-
ceito de territorialidade de certas mo-
vimentações financeiras e tipicidade de 
produtos, entre outras.

Marcos Cintra apontou que o contex-
to para implementação de uma Reforma 
Tributária é favorável, pois Legislativo 
e Executivo estão trabalhando juntos 
no projeto da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 45/2019. No entan-
to, é um processo mais demorado, por 
causa do modelo federativo nacional. 
Ou seja, o debate precisa ocorrer com 
os Estados e com os 5.570 municípios. 
“É um debate complexo e longo, mas é 
um bom combate. O País não pode pas-
sar por essa legislatura sem fazer a Re-
forma Tributária.”

O secretário Marcos Cintra sinali-
zou que o objetivo é, paralelamente à 
tramitação da PEC 45, acelerar ajustes 
fundamentais na política tributária. 
Por isso, devem ser feitas reformas 
pontuais englobando aspectos que 
competem apenas à esfera federal. En-
tre os pontos citados a serem pleitea-
dos estaria a discussão de um Imposto 
sobre Movimentação Financeira, cha-
mado por Marcos Cintra de Imposto 
sobre Pagamentos, que traria a possi-
bilidade de desoneração da contribui-
ção previdenciária da folha de paga-
mento, ainda contemplando o sistema 
de repartição que caracteriza a Previ-
dência Social.
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Compuseram este painel o presidente da 
Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do 
Estado de São Paulo (Afresp), Rodrigo Spa-
da; o superintendente regional da Receita 
Federal na 8ª RF, Giovanni Nunes Campos; 
o diretor jurídico da Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo (Fiesp), Helcio 
Honda; o presidente da Associação Sindical 
dos Profissionais da Inspeção Tributária e 
Aduaneira (Apit), Nuno Barroso; o diretor 
do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), prof. 
Eurico de Santi; o presidente-executivo 
da Associação Brasileira das Empresas de 
Tecnologia da Informação e Comunicação 
(Brasscom), Sergio Paulo Gallindo; e o de-
putado federal Alexis Fonteyne (Novo/SP).

Rodrigo Spada (Afresp), moderador do pai-
nel, enfatizou pontos da Reforma Tributária, 
destacando que a relação fisco-contribuinte 
não é simples, sendo impositiva, mas que deve 

Participantes apresentam 
ponderações sobre o 
tema considerando 
a implementação da 
Reforma Tributária

Debate Inaugural

Novo Paradigma 
na Relação 

Fisco-Contribuinte
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ser permeada por respeito, transparência, cordia-
lidade e parceria. “É isso que a sociedade clama 
e a forma que nós do Fisco temos tentado atuar 
nos últimos anos. Hoje, temos um modelo tribu-
tário que cria trincheiras, contamina e setoriza o 
debate, ou seja, onde todos perdem: contribuintes, 
que têm que lidar com a insegurança jurídica e os 
custos de conformidade muito elevados; o Fisco, 
que tem que lidar com uma matéria-prima muito 
complexa e não vê a sociedade reconhecendo a 
real importância do seu trabalho; e a sociedade, 
que não tem a devida transparência e não conse-
gue mensurar o quanto paga e o retorno que tem 
desses tributos”, disse.

Giovanni Christian Campos (Receita, 8ª Re-
gião Fiscal) destacou as questões relacionadas 
ao contencioso tributário do ponto de vista da 
segurança jurídica, enfatizando a complexidade 
de implementar a Reforma Tributária no Brasil. 
“Existem mais coisas que podem ser feitas no 
dia a dia na relação entre fisco e contribuinte, 
que não precisam necessariamente de reforma 
constitucional, como o grau de litígio, uma crí-
tica recorrente e que pode decorrer da complexi-
dade da legislação, de crise econômica aguda (...) 
ou do acesso simples e facilitado ao Judiciário no 
Brasil, além do contencioso administrativo, com 
grande funcionalidade, onde o contribuinte, com 
uma petição simples, pode suspender a exigência 
tributária e levar diversos anos em uma discus-
são. É um conjunto de fatos que levam a um con-
tencioso aparentemente desacerbado, fazendo 
com que o Fisco do Brasil, por meio de uma série 
de iniciativas para tentar reduzir esse conflito e 
melhorar essa relação, como reuniões de con-
formidades, busque sair de uma autuação pura 
e simples para formas consensuais de solução 
de conflitos. Isso está em curso e há claramente 
uma necessidade de melhorar a funcionalidade 
desse sistema.”

Campos reforçou que, sem dúvida, é preciso 
melhorar a relação entre Fisco e contribuinte 
(...). Também enfatizou que “mexer no conten-
cioso administrativo requer cuidado, visto que o 
sistema funciona e representa equilíbrio ao Esta-
do (...). Se critica muito o sistema como um todo 
e fica parecendo que está tudo errado e isso não 
é verdade. O nosso sistema tributário permitirá 
no âmbito 2019 a arrecadação de quase R$ 2,4 
trilhões no âmbito União, Estados e municípios, 
com arrecadação à União de R$ 1,4 trilhão, ou 
seja, é um sistema que tem sua funcionalidade 
e complexidade, mas é um formato que está em 
curso. Assim, mexer nesse sistema implica cui-
dado porque ele precisa continuar funcionando e 
considerando o seu papel relevante.”

Trazendo a visão das empresas sobre o tema,  
Helcio Honda (Fiesp), ressaltou o formato atual 
da legislação tributária brasileira que, para ele, 
é punitiva, engessa o ambiente de negócios no 
País e induz ao litígio. “Sempre fui adepto des-
sa mudança de paradigma, dessa relação não 
conflituosa entre o contribuinte e o Fisco (...). A 
legislação precisa ser melhor colocada e as au-
toridades deveriam emitir uma consulta antes 
de publicar normas, pois o burocrata não está 
acostumado com as questões do dia a dia e o re-
sultado é o grande número de litígio, com índice 
pífio de recuperação.”

Honda argumenta que o contencioso adminis-
trativo é o mais qualificado para discutir a legisla-
ção pesada e regulatória atual do País, um dos pi-
lares da discussão da trava econômica. “O Brasil é 
um dos campeões mundiais no gasto com o cum-
primento das obrigações tributárias, representan-
do para as empresas algo perto de 2% do fatura-
mento, segundo levantamento do departamento 
de competitividade da Fiesp. E isso não é culpa dos 
Auditores, mas sim da complexidade da legislação 
(...). O resultado é um custo Brasil muito caro.”
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A experiência portuguesa do ambiente fisco-
contribuinte foi trazida ao debate por Nuno Bar-
roso (Apit), que ressaltou a arbitragem nas nego-
ciações dos litígios, nas quais é necessário evitar 
os erros já cometidos. “A introdução do modelo 
internacionalmente estabelecido do imposto so-
bre o valor adicionado (IVA), no Brasil, pura e 
simplesmente não pode acontecer (...). Não é o 
fato de o Brasil ser um País complexo que não se 
deve buscar soluções, pois não é viável ficar 30 
anos procurando fazer uma Reforma Tributária 
e não conseguir concluir (...). Os impostos devem 
cumprir a sua função social (...). Apenas man-
tendo a condição de funcionalidade dos serviços 
públicos com qualidade, como acontece com paí-
ses como Dinamarca, que teve a carga tributária 
chegando a 51%, Finlândia e Alemanha, que po-

demos falar de quebra de paradigma fisco-con-
tribuinte”, disse o presidente da Apit.

O diretor do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), 
prof. Eurico de Santi, abordou o tema Reforma 
Tributária e novo paradigma do Fisco Nacional, 
destacando os pontos: Disposições Preliminares; 
Diretrizes para as Administrações Tributárias; 
Transparência e da Publicidade dos Atos; Atua-
ção Integrada das Administrações Tributárias, 
Federalismo Cooperativo e o Dever de Comparti-
lhar Dados; Motivação dos Atos da Administração 
Tributária; Federalismo Cooperativo: Garantias 
e Critérios de Remuneração Uniforme dos Ser-
vidores Públicos da Administrações Tributárias; 
Conselho de Cidadania Fiscal; Escola Nacional 
da Administração Tributária; Estímulo à Confor-
midade;  e Reforma Tributária e Novo Paradigma 
do Fisco Nacional.

Santi enfatizou, ainda, três mudanças de pa-
radigma do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), 
que trata a proposta de Reforma Tributária (PEC 
45/2019): tributação do consumo, na qual a única 
responsabilidade das empresas seria emitir nota 
fiscal com transferência do preço para o consu-
midor; alíquota uniforme, permitindo clareza 
aos processos; e critério destino, em que a tribu-
tação será feita no destino final do produto, sen-
do fundamental uma administração integrada. 
“A Reforma Tributária propõe integrar os gran-
des tributos e as carreiras dos agentes fiscais das 
esferas estaduais, municipais e federal (...). Com 
a reforma, temos o cenário para se ter segurança 
jurídica (...). A simplificação significa legislação 
uniforme para União, Estados e municípios, sem 
exceção ou benefício fiscal, e segurança jurídica, 
exatamente o que o contribuinte deseja hoje.”

Já o presidente da Brasscom, Sérgio Paulo 
Gallindo, destacou a falta de clareza da legisla-
ção tributária atual que resulta em múltiplas 
interpretações, como a tributação de softwares. 

“O nosso sistema 
tributário 

permitirá no 
âmbito 2019 a 

arrecadação de 
quase R$ 2,4 

trilhões no âmbito 
União, Estados e 
municípios,com 
arrecadação à 

União de R$ 1,4 
trilhão (...)”

Giovanni Campos
Superintendente da Receita 

Federal na 8ª RF
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“O modelo tributário brasileiro é disfuncional e 
torna o País não competitivo como, por exemplo, 
no caso da indústria (...). Precisamos equalizar 
em serviços e softwares e estamos trabalhando 
para que a Associação e as empresas dessa área 
se convençam de que o grau de segurança jurídi-
ca e a redução do custo das obrigações acessórias 
sejam a compensação por um aumento de alíquo-
ta que vai ocorrer nesse setor. Que aconteça uma 
distribuição da própria renda e da capacidade de 
compra da sociedade, mas que haja a valorização 
dos meios de produção que, no nosso caso, signi-
fica investimento em maquinário e na Indústria 
4.0  (4ª Revolução Industrial). Estamos falando 
atualmente de 1,5 milhão de pessoas, com pre-
visão de, nos próximos seis anos, incrementar 
mais 420 mil pessoas altamente especializadas.”

Gallindo ressalta que a mudança de paradig-
ma da relação fisco-contribuinte compreende 
que o Fisco como um todo precisa se engajar e 
defender a reforma, pois representa benefícios 
para o Brasil, conferindo credibilidade à pro-
posta. “O novo paradigma representa o fisco 
colaborativo, ou seja, uma super administração 
tributária. Nesse sentindo, estamos propondo 
um Conselho Nacional de Política Tributária, 
voltado para discussão com todos os atores: go-
verno, academia e empresários.”

Concluindo o debate, o deputado federal 
Alexis Fonteyne (Novo/SP) comentou sobre 
a desburocratização do Brasil e a Reforma do 
Sistema Tributário. “Precisamos criar no Bra-
sil um ambiente onde o sistema tributário seja 
absolutamente claro e transparente, com re-
gras que não gerem dúvidas para quem quer 
empreender, não devendo ser um peso ou 
agregar custo. O sistema precisa agregar valor 
aos negócios, pois estamos competindo com o 
mundo e não apenas internamente e, no País, a 
burocracia é insuportável.”

Professor da FGV Ghirardi 
fala sobre Fisco, pacto 

social e cidadania

O que devemos uns aos outros: Fisco, 
pacto social e cidadania foi o tema da pa-
lestra ministrada pelo professor da Esco-
la de Direito da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV/SP), José Garcez Ghirardi.

Ele iniciou sua explanação explicando 
que o Fisco não é somente uma questão 
contábil, mas de poder. “Quando analisa-
mos a carga tributária, quem paga mais, 
como paga, nós temos a estrutura de po-
der de uma sociedade. O Fisco mostra 
exatamente como são distribuídas as for-
ças e a correlação delas dentro da socieda-
de. Ao olhar bem de perto, ele mostra as 
nervuras do poder (...). Acho que parte da 
dificuldade do trabalho dos senhores (Au-
ditores Fiscais) é analisar essa estrutura, 
o funcionamento real do poder.”

Seguindo esse raciocínio, Ghirardi 
contextualizou a relação entre Estado 
e desigualdade ao longo da história. De 
acordo com o palestrante, na Idade Mé-
dia, quando a sociedade sofre forte in-
fluência da Igreja, a desigualdade tem 
como papel principal fomentar a carida-
de. “É importante que alguns sejam po-
bres e outros sejam ricos, porque os po-
bres são ocasião para os ricos exercerem 
a caridade e ganharem o reino dos céus.  
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E os pobres têm de sofrer com paciência as pri-
vações desse mundo e assim também poder 
ganhar o reino dos céus. Ninguém pensa que 
é dever do Estado redistribuir riqueza (...). É 
uma ação religiosa e política, não tributária.”

De acordo com Ghirardi, no século 19, 
ocorre a quebra desse paradigma do dever de 
caridade, mas ainda não existe a visão de que 
é uma obrigação do Estado redistribuir rique-
za. “Basicamente, o (pagamento do) imposto 
era visto como a retribuição pela estrutura 
que as pessoas utilizavam (oferecidas pelo po-
der público).”

Apenas após a Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945) é que a sociedade muda sua visão 
sobre os impostos e as atribuições do Estado. 
Há uma noção de solidariedade e responsabi-
lidade coletiva em relação a todos que lutaram 
e ficaram impossibilitados de trabalhar e te-
rem uma vida digna, conforme explica o pa-
lestrante. Existe a “transformação da noção 
de tributo, agora como uma questão essencial 
de justiça social. Basicamente, o tributo vai 
tentar suprir as necessidades de quem não 
pode trabalhar. É quando surge a Seguridade 
Social. A república tem por obrigação cuidar 
dos seus filhos.”

Ao falar sobre a atualidade, o professor 
destacou, entre outros pontos, que há uma 
desconfiança cada vez maior em relação ao 
Estado, porque hoje o indivíduo contribui, 
mas não vê retorno dos impostos pagos. “Por 
isso este debate é tão importante. O Fisco está 
no coração da discussão de pautas coletivas. 
Discutir o Fisco é discutir o pacto social, é dis-
cutir ônus e bônus, distribuição de oportuni-
dades e limitações. Não é à toa que é tão difí-
cil fazer uma Reforma Tributária. Porque não 
estamos falando somente de dinheiro, mas de 
estruturas profundas de poder.” Fo
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A palestra técnica internacional Pano-
rama das Administrações Tributárias na 
América Latina foi ministrada pelo secre-
tário-executivo do Centro Interamerica-
no de Administrações Tributárias (Ciat),  
Márcio Verdi.

Segundo o economista, não há uma úni-
ca solução para os problemas tributários de 
todos os países latino-americanos porque 
cada um possui diferentes características 
econômicas. Ele mencionou que Bolívia, 
Equador e Chile dependem dos minérios e 
do petróleo. Já no Paraguai, Uruguai e Ar-
gentina, a base da economia está na carne 
e na soja, enquanto o Caribe tem o turismo 
como principal atividade. “Pensar que a 
gente vai copiar o modelo do vizinho e re-
solver nossos problemas é simplificar as di-
ficuldades que nós enfrentamos.”

No entanto, Márcio Verdi destacou que 
a região é uma das mais avançadas quando 
se trata de base de dados e tecnologia, mas 
são necessários mais investimentos nessas 
áreas. De acordo com ele, o Brasil é o único 
país que uma grande empresa não precisa 
apresentar declaração de Imposto de Ren-
da, porque periodicamente pode enviar as 
informações contábeis ao Fisco através do 
programa Sistema Público de Escrituração 
Digital (Sped).

Para o palestrante, é necessário haver 
uma mudança no modelo de declaração de 
Imposto de Renda. Em vez de o indivíduo 
municiar totalmente o Fisco com seus da-
dos, as informações são coletadas e ele rece-
be uma declaração pré-feita, a exemplo do 
que ocorre com quase 100% dos contribuin-
tes chilenos. Ele salienta que é um passo im-
portante para a modernização do sistema.

Entre outros pontos, Verdi abordou ain-
da o custo da arrecadação para os Fiscos 
na América Latina, que no Brasil é de U$ 
1 para cada U$ 100, além dos gastos com 
renúncias fiscais. Este último é de 20% em 
média, conforme explicou o palestrante. 
“O problema é que elas (renúncias fiscais) 
vão se perpetuando.”

Reforma Tributária e evasão fiscal. O 
palestrante pontuou também que uma Re-
forma Tributária deve trazer mecanismos 
de arrecadação que diminuam o nível de 
evasão fiscal. Disse ainda que uma falácia 
que tem impactado a sociedade de forma 
preocupante é: “‘para que vou pagar impos-
to para esse governo corrupto?’ É terrível 
porque é como se eu pudesse roubar a bici-
cleta do seu filho porque alguém roubou a 
minha, quando eu deveria denunciar à polí-
cia. Então, a corrupção não deve ser uma ra-
zão para justificar a evasão fiscal. E hoje é.”

Secretário-executivo do Ciat 
aborda panorama das Administrações Tributárias 

na América Latina
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A simplificação do sistema tributário 
brasileiro foi consenso entre os econo-
mistas Martus Tavares e Clóvis Panza-
rini, o deputado federal Alexis Fonteyne 
(Novo/SP) e a secretária da Fazenda do 
Estado do Ceará, Fernanda Mara Paco-
bahyba, nesse debate mediado pelo pre-
sidente da Federação Brasileira de Asso-
ciações de Fiscais de Tributos Estaduais 
(Febrafite), Juracy Soares.

O economista Martus Tavares ressal-
tou que a legislação brasileira extensa e 
com contradições de normas gera instabi-
lidade das regras. Segundo Tavares, nes-
se sistema, o Fisco é muitas vezes vítima 
do que se passa na tramitação legislativa, 
como também os contribuintes. “Precisa-
va ter um ambiente de confiança e de se-
gurança, estabilidade fiscal, clareza das 
regras, simplicidade das regras, e isso de-
finitivamente a gente não tem”, ressaltou.

Simplificação do 
sistema tributário 
é consenso entre 

especialistas

Painel

A Desorganização  
da Economia e 
da Tributação
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O deputado federal Alexis Fonteyne falou da sua 
experiência como empresário e das dificuldades que 
enfrentou em razão de o sistema tributário nacional 
ser complicadíssimo. Ele citou o exemplo de cami-
nhões com carga que ficavam nas barreiras fiscais 
por algum erro de cálculo dos impostos.

Para Fonteyne, a bagunça do sistema tributário 
é um território ótimo para os sonegadores de im-
postos e ambiente propício para leilão de incenti-
vos fiscais. “O sistema tributário cria conflitos en-
tre pessoas de bem e gente que quer criar riqueza, é 
um caos, uma insanidade tudo isso”, criticou.

O economista Clóvis Panzarini falou que o siste-
ma tributário é absolutamente caótico e a imagem in-
vertida da transparência. De acordo com Panzarini, o 
bom sistema tem que obedecer alguns preceitos bá-
sicos, como simplicidade, transparência, eficiência, 
segurança jurídica, equidade e produtividade. “O sis-
tema tributário brasileiro vive no império do talvez, 
tudo depende de interpretação, de classificação.”

Esta opinião também é defendida pela secretá-
ria da Fazenda do Estado do Ceará, Fernanda Mara  
Pacobahyba, que também destacou a necessidade 
da qualidade do gasto. “A tributação tem que ser 
simples sim, ser transparente, isonômica e esse 
País perde oportunidades extraordinárias ao se de-
frontar, perscrutar aquilo que é verdadeiramente 
importante em qualquer país, que é a qualidade do 
gasto”, enfatizou.

Fernanda também ressaltou a urgência da ne-
cessidade da redução das desigualdades regionais 
dentro dessa chamada guerra fiscal. Segundo a se-
cretária da Fazenda do Estado do Ceará, os contri-
buintes hoje subornam as administrações tributá-
rias, levam documentos normativos e ameaçam ir 
a outro Estado que dá mais incentivos fiscais. “Isso 
é um absurdo num País que não admitiu ainda, não 
realizou, não efetivou o fundamento de reduzir as 
desigualdades regionais.”
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Proposta de Imposto sobre Bens 
e Serviços é tema central

Painel

A Reconstrução  
do Modelo Tributário

O presidente do Sindifisco Nacional, Kleber Cabral, foi o mo-
derador desse painel, que trouxe as visões da sociedade civil, da 
indústria e dos Estados sobre Reforma Tributária.

A linha de discussão comum entre os participantes foi a ado-
ção de um modelo de imposto único sobre o consumo, aos moldes 
do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), que é adotado por 
vários países, entre eles Portugal. Foi apresentada a proposta for-
mulada pelo Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), representado no 
Congresso pelos diretores Bernard Appy e Vanessa Rahal Canado. 
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Durante sua fala, a diretora do CCiF Vanessa 
Canado contextualizou que há um consenso so-
bre a insustentabilidade do modelo atual da tri-
butação sobre o consumo, pois “as pessoas não 
sabem quando, como e para quem pagam.”

A simplificação proposta é que a cobrança do 
imposto seja feita com uma parcela adicional no 
preço dos produtos e serviços pago pelo consumi-
dor final, coletada pelas empresas e entregue ao 
governo, substituindo PIS, 
Cofins, IPI, ICMS e ISS. O 
modelo formulado pelo CCiF 
com base no IVA é chamado 
de Imposto sobre Bens e Ser-
viços (IBS) e foi adotado na 
atual Reforma Tributária que 
tramita no Congresso, na for-
ma da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 45/2019.

Vanessa Canado disse 
que a legislação e regula-
mento do IBS seriam nacio-
nais, mas com a arrecada-
ção e demais coordenações 
administradas por um Co-
mitê Gestor Nacional for-
mado por representantes 
da União, Estados e muni-
cípios. O contencioso judicial ficaria na esfera 
federal. A autonomia dos Estados e municípios, 
conforme foi apresentado, estaria no estabele-
cimento individual da alíquota de transações 
em cada localidade.

O ex-secretário de Política Econômica do Mi-
nistério da Fazenda e diretor do CCiF, Bernard 
Appy, destacou que a entidade teve papel funda-
mental na formulação da proposta da Reforma 
Tributária e que, a partir de agora, cabe ao Con-
gresso Nacional conduzir o processo, visto que 
se trata de uma negociação política. E fazendo 

referência à atual forma de tributação, o econo-
mista enfatizou que, o bom imposto sobre bens e 
serviços é sobre o consumo — e não sobre a pro-
dução. “Não temos que olhar muito para o quanto 
setores arrecadam ao longo da cadeia e, sim, para 
quem está pagando no final, ou seja, o consumi-
dor (...). O IBS propõe uma regra igual para todos 
(...).  Lembrando que o importante não é quanto 
os setores arrecadam no final da cadeia e, sim, 

o quanto o consumidor final 
paga sobre produtos indus-
triais e serviços”, disse. 

Outro ponto comentado 
por Appy se refere ao fato de 
o Brasil tributar muito o con-
sumo e pouco a renda. “Esse 
é um tema importante e não 
está na PEC 45, mas precisa 
ser abordado no debate po-
lítico. Não podemos olhar 
somente para consumo e 
renda e, sim, para as qua-
tro bases tributárias princi-
pais: consumo, renda, folha 
e patrimônio e, em muitos 
casos, tem espaço no Brasil 
para ampliar a tributação da 
renda, pois existem muitas 

distorções que resultam no pagamento de pouco 
imposto, principalmente por parte de uma par-
cela das pessoas de alta renda, que paga pouco 
(...). Provavelmente uma desoneração inteligente 
da folha de salários pode ter uma aplicação mais 
eficiente no aumento desse tipo de tributação do 
que simplesmente reduzir o imposto sobre o con-
sumo. E, nesse sentido, o IBS tem enorme contri-
buição para avançar nessa discussão no futuro, 
considerando que a modalidade cria regra única 
para União, Estados e municípios e essa discus-
são passa a ser uma questão de alíquota, ou seja, 

“Não temos que 
olhar muito para 
o quanto setores 
arrecadam, ao 

longo da cadeia, 
e, sim, para quem 
está pagando no 
final, ou seja, o 

consumidor (...)”

Bernard Appy
Ex-secretário de Política Econômica do 
Ministério da Fazenda e diretor do CCiF
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o IBS abre espaço para debater racionalmente 
como pode ser feita essa transição entre consu-
mo e renda e que, atualmente, é extremamente 
complicado, pois os tributos sobre o consumo são 
desorganizados e não se sabe exatamente quem 
iria pagar essa conta.”

Sobre a transição para o novo modelo, o eco-
nomista destacou que o prazo de dez anos não 
existe por acaso e que foi considerado os bene-
fícios atuais concedidos às empresas, entenden-
do que um processo rápido geraria resistência. 
“Outro ponto está relaciona-
do ao fato de que o IBS pressu-
põe uma mudança na forma 
de se fazer política com foco 
no desenvolvimento regional, 
onde se substitui o modelo 
atual feito em cima de bene-
fícios fiscais, por um formato 
desenvolvido para a alocação 
de recursos orçamentários, 
por meio do Fundo de De-
senvolvimento Regional (...). 
O IBS foi montado seguindo 
princípios (...) e a mudança 
que está sendo proposta tem 
impacto enorme sobre o Pro-
duto Interno Bruto (PIB), no potencial do Brasil 
e, na prática, sobre o poder de compra de todos 
os brasileiros, onde estimamos um aumento de 
pelo menos 10% no PIB em um período de 15 
anos, apenas em função da implementação da 
proposta (...). E esse dado vale para a discussão 
federativa e setorial”, completou Appy.

Visão da indústria. O segundo vice-presi-
dente da Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp) e do Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Ciesp), José Ricardo 
Roriz Coelho, traçou um cenário do sistema 
tributário brasileiro, destacando que é um mo-

delo regressivo e que tributa excessivamente 
bens e serviços, é desigual entre os setores da 
economia; e é altamente burocrático e custoso 
para empresas e para o governo. Ele frisou que 
1,2% do faturamento das empresas industriais 
é direcionado para preparar e pagar tributos, 
gerando um gasto “correspondente a cerca de 
R$ 37 bilhões em 2018.”

Roriz ainda citou que há um descasamento 
entre pagamento de tributos e o recebimento 
das vendas por parte das empresas. Segundo os 

dados apresentados, estima-
se que 95,3% dos tributos do 
setor industrial foram pagos 
49 dias antes do recebimen-
to das vendas. “O pagamento 
dos tributos antes do recebi-
mento das vendas gera um 
custo financeiro pela utili-
zação de capital de giro de  
R$ 4,3 bilhões.”

O posicionamento da Fiesp 
e do Ciesp, apresentado por 
José Ricardo Roriz, é conso-
nante com a Reforma Tribu-
tária em pauta. “Para a in-
dústria, a Reforma Tributária 

está entre as principais mudanças necessárias 
para o Brasil”, sendo que esta reforma deve con-
templar uma tributação com ampla incidência 
e legislação única em todo território nacional, 
eliminando as distorções do sistema atual, além 
de unificar as obrigações acessórias transmiti-
das pelas empresas às três esferas de governo.

Visão dos Estados. O presidente do Comitê 
Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, 
Receita ou Tributação dos Estados e do Distri-
to Federal (Comsefaz), Rafael Fonteles, apre-
sentou a discussão que tem sido feita entre as 
administrações fazendárias dos Estados. Há 

“Para a indústria, 
a Reforma 

Tributária está 
entre as principais 

mudanças 
necessárias para o 

Brasil”

José Ricardo Roriz Coelho
Segundo vice-presidente da Fiesp e 

do Ciesp
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ainda uma deliberação em andamento sobre a 
posição oficial do comitê, pois entende-se que a 
simplificação do imposto sobre o consumo, nos 
moldes do IBS, é um fator positivo, apesar de 
existirem ressalvas por parte dos Estados.

Segundo Fonteles, o posicionamento que tem 
sido discutido pelo Comsefaz é o de acompanha-
mento da tramitação da PEC 45/2019 na Câmara 
e elaboração de propostas de emenda ao proje-
to. Entre as questões adiantadas, foram citadas 
a uniformidade dos componentes do Comitê 
Gestor Nacional previsto para o IBS, a alíquota 
única do imposto, os períodos de transição das 
empresas e do Estado e a forma de distribuição 
da receita arrecadada com o IBS.

O painel teve ainda a presença do assessor 
da Secretaria de Finanças da Prefeitura de São 
Paulo, Alberto Macedo, que participou na po-

sição de debatedor, levantando alguns pontos 
sobre a proposta de IBS. “Em um País que tem 
três níveis de entes federativos e que você tem 
a tributação sobre o consumo partilhada entre 
os entes, é muito complicado conseguir avan-
çar uma reforma. A gente sabe das complexi-
dades, então é fundamental que tenha diálogo 
e que as partes tenham empatia,” ponderou.

Macedo avaliou que a aprovação ou homologa-
ção do sistema deve ser o termo inicial, “não da 
transição em si, mas de um prazo no qual a coleta 
de dados começará a ser feita com os requisitos 
de um IBS para depois de um tempo, dois ou três 
anos após, começar a contar a transição.”

Outro ponto levantado por Macedo é a ques-
tão do contencioso judicial. Segundo ele, a jus-
tiça federal não teria braço para julgar questões 
ligadas ao IBS, sendo que “a justiça estadual é 
mais adequada para poder dar vasão a eventu-
ais litígios que ocorram.”

Alberto Macedo também fez comentários a 
respeito das regras de transição para o IBS, que 
segundo ele parecem complexas para o contri-
buinte e para o Fisco. Segundo ele, uma possi-
bilidade é aprimorar ICMS e ISS visando uma 
junção dos impostos futuramente, em vez de 
manter uma implementação do IBS com dimi-
nuição gradual da alíquota dos outros impos-
tos, como é a proposta original.

Para finalizar o painel, os congressistas en-
viaram fichas com perguntas, que foram res-
pondidas pelos participantes. O moderador do 
painel, Kleber Cabral, comentou que a grande 
quantidade de perguntas atestou a relevância 
do tema e o debate de alto nível promovido 
pelo Congresso.

“Em um País que 
tem três níveis de 
entes federativos 
e que você tem a 

tributação sobre o 
consumo partilhada 

entre os entes, é 
muito complicado 
conseguir avançar 

uma reforma”

Alberto Macedo
Assessor da Secretaria de Finanças 

da Prefeitura de São Paulo
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O presidente da Unafisco Nacional, Mauro 
Silva, foi o moderador desse painel. Participa-
ram o coordenador-geral de Fiscalização da Re-
ceita Federal do Brasil, Flávio Vilela Campos; 
o coordenador-geral do Encontro Nacional de 
Coordenadores e Administradores Tributários 
Estaduais (Encat), Eudaldo Almeida de Jesus; e o 

vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito 
Tributário (IBDT) e professor titular de Direito 
Tributário da Faculdade de Direito da Universi-
dade de São Paulo (USP), Luís Eduardo Schoueri. 
O debatedor foi o ex-secretário executivo do Mi-
nistério da Fazenda e ex-ministro da Previdên-
cia Social, Nelson Machado, que é professor da 

No foco das discussões, o tratamento dado aos crimes 
contra a ordem tributária no mundo

Presidente Mauro Silva 
modera painel sobre Modelo da Administração 

Tributária no Século 21
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Escola de Economia da Fundação Getú-
lio Vargas (FGV/SP).

No foco das discussões, o tratamento 
dado aos crimes contra a ordem tributá-
ria no mundo sob a visão das adminis-
trações tributárias federal, estaduais, da 
academia e do contribuinte.

Visão da Administração Tributária 
Federal. Esta ótica foi apresentada pelo 
coordenador-geral de Fiscalização da 
Receita, Flávio Campos. Ele ressaltou a 
importância da simplificação do sistema 
tributário para quem cumpre com suas 
obrigações fiscais, bem como medidas 
coercitivas fortes para aqueles que não 
cumprem. “Até para evitar a concorrên-
cia desleal e haja realmente sensação 
de risco, tenha uma pressão para que 
os contribuintes queiram trabalhar na 
conformidade.”

Além disso, o Auditor Fiscal defen-
deu o fim dos programas de parcela-
mentos especiais (Refis), a simplifica-
ção e agilidade do processo tributário 
para proporcionar segurança jurídica, e a im-
plementação de escalas variáveis de penalida-
de no que diz respeito aos crimes tributários, 
a fim de tratar adequadamente “um simples 
inadimplente ou uma organização criminosa 
buscando a sonegação.”

Flávio Campos apresentou um estudo, de sua 
autoria, sobre os sistemas penais tributários e a 
punibilidade para crimes contra a ordem tribu-
tária. O levantamento, com dados de 39 países, 
foi realizado com apoio da Receita Federal do 
Brasil e do Centro Interamericano de Adminis-
trações Tributárias (Ciat).

Entre outros pontos, a análise aponta que 
em poucos países há previsão da extinção da 

punibilidade pelo pagamento do tributo, como 
ocorre no Brasil. Em contrapartida, Inglaterra 
e China são os únicos países, entre os analisa-
dos, nos quais o sonegador pode ser condenado, 
na pena máxima, à prisão perpétua, apesar de 
nestas nações o pagamento do imposto extin-
guir a punição, se preenchidos alguns critérios, 
conforme explicou o palestrante. “Temos que 
avaliar se o modelo penal tributário brasileiro 
é adequado para o tratamento de condutas dolo-
sas de sonegação fiscal. Como os outros países 
enfrentam essa situação e como as experiências 
internacionais podem nos auxiliar para o aper-
feiçoamento da legislação relacionada aos cri-
mes tributários”.
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Na ocasião, o presidente da Unafisco Nacional e 
moderador do painel, Mauro Silva, compartilhou 
que, quando a entidade estava preparando argu-
mentos para dialogar com o relator do Projeto de 
Lei do Senado 423/2017, que foi elaborado pela 
entidade e aprovado por unanimidade no âmbito 
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Previ-
dência Social (CPIPREV), a Unafisco foi solicitada, 
pelo então relator do PLS, a apresentar estudos 
sobre o tema, em 2018. Foi exatamente nesse pe-
ríodo, ressaltou Mauro, que a entidade localizou a 
referida pesquisa de Flávio Campos.

De acordo com Mauro, o PLS busca justamente 
revogar a possibilidade de extinção da punibilida-
de e equiparar a pena da sonegação ao mesmo ní-
vel da pena para corrupção.

Mauro salientou ainda que as informações da 
análise de Flávio Campos foram utilizadas pela 
entidade na elaboração da Nota Técnica 10/2018 
da Unafisco, intitulada O aumento das penas e a 
revogação dos dispositivos  legais que permitem 
a extinção da punibilidade dos crimes contra a 
ordem tributária. Mauro disse que “o trabalho 
faz algo muito difícil no Direito, que é pesquisa 

de campo, com muita seriedade e metodologia 
científica.”

Visão das Administrações Tributárias Esta-
duais. O coordenador-geral do Encontro Nacional 
de Coordenadores e Administradores Tributários 
Estaduais (Encat), Eudaldo Almeida de Jesus, 
abordou a agenda: o Encat e a cooperação fiscal; 
o que está em mudança?; os documentos fiscais 
eletrônicos e outras mudanças; reflexões para dis-
cussão, na perspectiva do Encat e a cooperação 
tributária. “Nós temos que mudar a Administra-
ção Tributária e ter a coragem de construir siste-
mas integrados e acordos de cooperação. Um de-
safio que não é fácil. Mas graças aos acordos, foi 
possível implantar os documentos fiscais eletrôni-
cos, chegando hoje a mais de 50 bilhões em nosso 
banco de dados (...). Em síntese, o grande desafio 
é quebrar paradigmas e realizar mudanças, pois 
nós temos essa responsabilidade de mudar a for-
ma de trabalhar, principalmente, os mais jovens 
e que nós, funcionários públicos, não tenhamos 
medo de realizar mudanças (...). Vamos qualificar 
a nossa entrega e temos que ter a coragem de cor-
rer riscos, pois só assim realizamos mudanças.”

Almeida de Jesus destacou, ainda, o uso de 
novas ferramentas e serviços de inteligência 
fiscal para integração com o Ministério Público 
e Polícia Judiciária, além de investir na relação 
fisco-contribuinte. Sobre as novas tecnologias, 
como o uso do celular, Almeida de Jesus, ressal-
tou a necessidade de disseminar a sua aplicação 
para a emissão de notas fiscais no caso das pe-
quenas e microempresas.

“Esse novo produto vai reduzir ainda mais os 
custos desse segmento de empresas (...).  Temos 
que falar em disruptura (...) e quem precisa fis-
calizar operação de consumo é o cidadão, por 
meio de programas que possam conferir a emis-
são de documentos, pois temos que incentivar o 
contribuinte a cumprir a sua obrigação de for-

“Temos que
avaliar se o modelo 

penal tributário 
brasileiro

é adequado para 
o tratamento de 

condutas dolosas
de sonegação fiscal”

Flávio Vilela Campos
Coordenador-Geral de Fiscalização da 

Receita Federal
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ma voluntária. Quanto ao fato de o documento 
estar correto ou não, serão as nossas checagens 
por meio das regras de validação que irão dar 
a qualidade aos documentos. Hoje, com a infor-
matização, nós temos a informação e com ou-
tro valor (...). Precisamos investir em tecnologia 
e trazer a arrecadação para o tempo presente 
pois, entre 2010 e 2018, as empresas que inves-
tiram em tecnologia foram as que conseguiram 
melhores resultados (...). Precisamos conside-
rar que o nosso sistema é um dos melhores do 
mundo, como a nota fiscal eletrônica, que hoje 
chega a 27 bilhões de documentos (...). Em ju-
lho de 2019,  começa a vigorar a nota fiscal 3.0, 
destinada a energia elétrica e, em 2020, teremos 
a nota fiscal de comunicação. E destaco que es-
tamos presentes em todos os Estados do País”, 
disse Eudaldo Almeida de Jesus.  

Visão da Academia e do Contribuinte. Com o 
mote transparência e simplificação, o vice-pre-
sidente do Instituto Brasileiro de Direito Tribu-
tário (IBDT), Luís Eduardo Schoueri, enfatizou 
que a mudança no modelo atual da Administra-
ção Tributária é necessária e que o contribuin-
te precisa saber o que será feito com o dinheiro 
dele, que transparência não é apenas divulga-
ção pelo contribuinte, mas também exigência 
de um bom sistema tributário, mencionando 
o projeto Beps (sigla em inglês para Erosão de 
Base Tributária e Transferência de Lucros) cria-
do pelo G20 e pela Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento Econômico (OCDE). “Em 
2010, mais uma vez a OCDE, para que haja uma 
confiança essencial entre Fisco e contribuinte, 
baseada na transparência, cria o Beps e, com 
isso muda tudo.  Eu contribuinte preciso saber o 
que eu pago e como devo pagar (...). Os Estados 
geram oportunidades de guerra fiscal (...). Os 
Estados criam sistemas obscuros e complexos 
baseados em favores, com o objetivo de atrair in-

vestidores (...). A OCDE propõe que o contribuin-
te abra as suas informações.” Sobre o comparti-
lhamento de dados, característica apontada por 
Schoueri no novo Fisco do século 21, no escopo 
de transparência do contribuinte, foi colocado 
que algumas garantias estão sendo suprimidas 
sem o consentimento do cidadão, no processo 
de troca de informações. “No envio de informa-
ções entre países, vidas são colocadas em risco 
e sem ao menos dar uma chance para que o con-
tribuinte forneça um motivo justo para que a in-
formação não seja compartilhada, ou seja, esse 
processo tira o devido processo legal na troca de 
dados e coloca vidas em risco. E as administra-
ções tributárias assinam essa Convenção (...). 
Nesse Fisco aberto, moderno do século 21, es-
tamos deixando de lado direitos fundamentais, 
como o direto à defesa”, argumentou.

Concluindo os debates, o ex-secretário exe-
cutivo do Ministério da Fazenda e ex-ministro 
da Previdência Social, Nelson Machado, que é 
professor da FGV/SP, destacou a necessidade da 
simplificação da legislação tributária, argumen-
tando que o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), 
de que trata a proposta de Reforma Tributária 
(PEC 45/2019), já contempla essa questão. “Te-
mos alguns elementos que vão compor a nova 
administração tributária, como a Tecnologia da 
Informação, onde destaco a atuação do Encat e 
chamo a atenção do documento fiscal eletrônico 
(...). A próxima administração vai prescindir de 
qualquer outro tipo de elemento de fiscalização 
(...). Precisamos simplesmente do documento 
fiscal amarrado a determinados eventos (...).  
Nesse sentido, além da tecnologia, vamos pre-
cisar de capacitação e transparência para atuar 
no novo Fisco do século 21”, comentou.
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Nesse painel, o deputado do parlamento eu-
ropeu, Miguel Viegas, o economista Eduardo 
Moreira e o auditor fiscal do Rio Grande do Sul, 
Giovanni Padilha, falaram dos tributos na Eu-
ropa e no Brasil e sobre o papel deles na redistri-
buição de renda. O debate foi moderado pelo vi-
ce-presidente do Sindicato dos Agentes Fiscais do 
Estado de São Paulo (Sinafresp), Glauco Honório.

O eurodeputado Miguel Viegas abriu o de-
bate falando sobre a tradição europeia muito 
forte de redistribuição de renda e do trabalho 
do parlamento europeu para garantir uma fis-
calidade mais justa, equitativa e de combate 
aos paraísos fiscais.

Viegas destacou a importância de trabalhar 
para mobilizar e conscientizar as pessoas sobre 

Palestrantes destacam a função da tributação no 
combate à pobreza e redistribuição de renda

Painel

O Papel dos Impostos
no Combate às Desigualdades
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uma fiscalização mais justa. “A opinião pública é 
muito importante, é determinante no sentido em 
que obriga os governos a atuar e, sobretudo, apon-
tar para aqueles que se beneficiam desta iniquida-
de fiscal que existe ainda em muitos países”, disse.

O economista Eduardo Moreira utilizou grá-
ficos para mostrar a desigualdade social e eco-
nômica no mundo e como a redistribuição de 
renda pode amenizar os efeitos da disparidade 
entre ricos e pobres.

Moreira explicou que se fosse mantida a dis-
tribuição de renda que existe hoje no mundo, 
com uma redistribuição de apenas US$ 5,50 por 
dia por habitante, a economia teria que crescer 
175 vezes, o equivalente a 17.500%. “Não existe 
solução matemática que não passe por uma re-
distribuição de renda.”

O economista também destacou que o Brasil 
é o campeão em desigualdade com mais concen-
tração de renda no mundo e maiores cobranças 
de impostos sobre bens e serviços, o correspon-
dente a 48% da carga tributária. Segundo ele, os 
mais afetados são os pobres, que gastam tudo o 
que ganham e não conseguem poupar. “Se não 
tiver mudança na redistribuição de renda no 
Brasil, a gente tem que crescer mais de 50 anos 
com taxas que não cresceram ao longo dos últi-
mos anos para as pessoas mais pobres terem R$ 
1.500 a mais por mês”, explicou.

Segundo Moreira, também é difícil falar 
em meritocracia no Brasil, porque é o País que 
mais concentra riqueza no mundo. Para com-
provar isso, ele apresentou um estudo mos-
trando que os 10% mais pobres demoram até 
dez gerações para chegar na renda média na-
cional. “Onde existe desigualdade não existe 
meritocracia, não tem como, não dá para falar 
em meritocracia.”

Ele enfatizou também que os países mais 
desenvolvidos do mundo não são os que têm 
os ricos mais ricos, mas os que têm os pobres 
mais ricos. “Nestes países ninguém é um peso 
econômico, todo mundo acorda todos os dias e 
consegue dar a sua contribuição para a geração 
de riquezas”, explicou.

O auditor fiscal no Rio Grande do Sul, Giovanni 
Padilha, encerrou o painel esclarecendo o papel 
do IVA no processo de redistribuição de renda 
com a aumento da participação do Imposto de 
Renda (IR). Segundo ele, se analisarmos a parti-
cipação do IR das pessoas físicas na redistribui-
ção, fica claro que ele tem cedido espaço para os 
tributos sobre o consumo. “Precisamos ampliar a 
participação da base do imposto de renda e con-
siderar os impostos sobre o consumo como um 
ator também importante dentro desse processo 
de redistribuição”, afirmou.

Após as apresentações, os palestrantes res-
ponderam a perguntas enviadas pela plateia 
com os seguintes temas, entre outros: como tor-
nar os impostos menos agressivos, tributação 
das heranças e o papel do Estado na redistribui-
ção de renda.

O economista Eduardo Moreira, um dos que 
mais recebeu perguntas, foi aplaudido pela 
plateia quando disse que os brasileiros preci-
sam ter senso de nação e entender a importân-
cia do trabalho dos servidores públicos para o 
País. “O Brasil aprendeu a ter ódio do Estado, 
dos servidores que se dedicam ao País. A partir 
do momento que passarmos a entender a im-
portância que vocês, servidores, têm no traba-
lho do País, nós conseguiremos mostrar a im-
portância do imposto e, assim, seguir como um 
povo forte.”
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Tema foi abordado por participantes do Brasil e do exterior 

Painel

IVA Europeu: 
Sonegação, Inovação, Jurisdição, 
Tendências, Operacionalização e 

Melhores Práticas na Europa

Nesse painel participaram os seguintes 
especialistas: professora da Universidade de 
Leeds, Rita de la Feria; especialista da Ordem 
dos Advogados de Portugal em Direito Fiscal 
e professor da Universidade Portucalense e do 
Instituto Politécnico de Cávado e do Ave (IPCA), 
Pedro Marinho Falcão; presidente da Associação 

Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária 
e Aduaneira (Apit), Nuno Barroso; conselheira 
de finanças da Embaixada da Espanha no Brasil, 
Antoinette Musilek; e o presidente da Associação 
Nacional dos Auditores-Fiscais de Tributos 
dos Municípios e Distrito Federal (Anafisco),  
Cássio Vieira.
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Nuno Barroso (Apit), moderador do painel, ini-
ciou os debates ressaltando as características do 
IVA europeu e considerando a discussão do Im-
posto sobre Bens e Serviços (IBS), que trata a pro-
posta de Reforma Tributária (PEC 45/2019) no Bra-
sil. O presidente da Apit reforçou que, assim como 
o Brasil necessita de mudanças no atual sistema 
de tributação, a Europa também busca alternati-
vas, principalmente no combate à sonegação fis-
cal. “Que a Reforma Tributária possa representar 
um verdadeiro IVA, sobretudo no que se refere à 
simplificação e ajudando não apenas na tributa-
ção, mas no funcionamento do sistema público e 
que tenha uma função social (...). Atualmente, a 
‘Fraude Carrossel’ em IVA, na União Europeia, re-
presenta um valor de sonegação de 50 bilhões de 
euros (...). Esperamos que novas medidas no IVA 
possam ajudar  no combate à sonegação”, disse.

Visão da Academia. A professora da Universi-
dade de Leeds, Rita de la Feria, abordou as ten-
dências mundiais do Imposto Sobre o Valor Adi-
cionado (IVA), focando nas tendências como um 
fenômeno global e voltado para a eficácia da pers-
pectiva da Receita e das empresas, além da defini-
ção do melhor tipo de imposto geral sobre o con-
sumo, entre outros pontos. “Existem dois modelos 
clássicos de tributação geral sobre o consumo: o 
IVA, com adesão global e com característica mul-
tifase, distribuída pela cadeia de produção. É um 
imposto não cumulativo; e o imposto sobre venda, 
utilizado nos Estados Unidos e que concentra toda 
a operação na cadeia de produção, ou seja, caso 
ocorra alguma irregularidade, no processo, todo o 
imposto se perde. Já do ponto de vista econômico, 
os dois tipos de impostos se equivalem (...). Nesse 
sentido, o IVA é considerado um sistema superior 
não apenas pelo ponto de vista teórico, mas pelo 
fato de, na prática, ser muito mais difícil ocorrer 
sonegação. E somente os EUA e alguns países da 
África não utilizam o IVA e, em Angola, o sistema 

começa a vigorar este ano. O IVA foi implantado 
em 1954, na França, e se espalhou pela Europa. 
Esses formatos de IVA antigos são os tecnicamen-
te mais fracos, o que ocorre com o IVA europeu 
(...). A partir de 1980, as formas implementadas 
tendem a ser tecnicamente melhores aos moldes 
anteriores, e passou a ser considerado o mode-
lo neozelandês ou IVA moderno. Hoje o que nós 
temos são formatos que já aprenderam todas as 
lições e, nesse sentido, o Brasil está em uma situa-
ção excelente para seguir com a Reforma Tributá-
ria, podendo aprender com todas as experiências 
ocorridas com o restante do mundo, onde poderá 
trazer o que for bom e não repetir o que for mal.”

Em sua apresentação, a especialista considerou 
características sobre a modalidade, tais como: tri-
butação do consumo, perspectiva global, razões, 
neutralidade externa do imposto, princípios do 
destino e origem, sistemas híbridos, neutralidade 
interna do imposto, exclusões da base tributável, 
análise custo-benefício, IVA Slim (simples), apon-
tando que mais de 160 países no mundo aplicam 
o IVA. “É importante destacar que o IVA tem duas 
grandes qualidades: é um imposto extremante 
eficiente e simples, visto que necessita de pouco 
custo administrativo para operar; e neutro, não 
distorcendo a economia interna e decisões de in-
vestimentos. E mesmo os países com IVA fraco 
arrecadam muito mais, como na Europa, que al-
cança 20% da receita total em média e chegando 
a 40%, em alguns lugares no mundo, sendo, às 
vezes, designado como uma máquina de fazer di-
nheiro, ou seja, coleta mais do que qualquer outro 
tipo de imposto.”

Sobre a neutralidade, a especialista reforça, 
ainda, que o IVA não distorce a visão do consumi-
dor, independentemente da decisão de compra, 
considerando que o sistema é igual para todas as 
empresas e contribuintes. “O IVA facilita a arre-
cadação e diminui os custos administrativos, ou 
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seja, é muito bom tecnicamente e beneficia o Es-
tado. E também é positivo na visão do contribuin-
te (...), baseando-se na arrecadação de alíquota de 
destino e, assim, evita a chamada guerra fiscal”, 
exemplificou.

O IVA bom é simples e minimiza os custos da 
Administração Tributária e de compliance, com 
poucas exceções, sem alíquotas especiais e não é 
uma cópia de um outro IVA. “Precisa ter alíquota 
única e feito para atender as condições das Admi-
nistrações Tributárias de cada país. Um sistema 
pode ser ótimo na teoria, mas se não consultar a 
administração e vê como funcionará na prática, 
vai falhar (...). Nesse sentido, o Brasil precisa de 
um IVA moderno e que considere as condições 
do País e baseado nas boas práticas já implanta-
das mundialmente (...). E o Brasil tem condições 
tecnológicas fantásticas e avançadíssimas e isso é 
uma grande vantagem, principalmente, no que se 
refere ao combate à fraude e a sonegação”, desta-
cou Rita de la Feria.

Já na apresentação Troca de informações fiscais 
na União Europeia como instrumento de combate 
à fraude e evasão fiscal, o advogado e professor  
Pedro Marinho Falcão enfatizou o combate à frau-
de e evasão fiscal por meio da troca de informa-
ções fiscais na União Europeia. “Hoje, o fenômeno 
da evasão fiscal está enraizado, não apenas na di-
nâmica do IVA, mas nos comportamentos fraudu-
lentos dos contribuintes (...). No sentido de alcan-
çar com êxito nas trocas de informações, os países 
promovem acordos com o objetivo de permitir às 
autoridades tributárias de cada país a identificação 
de fraudes e coibir, na raiz, a fuga tributária.”

Sobre as medidas do imposto sobre o rendimen-
to, Falcão explicou que, em 2016, Portugal parti-
cipou da assinatura de um acordo de cooperação 
fiscal que permite a troca automática por jurisdi-
ção fiscal de informação relativa ao Country-by-
Country Report, que encontrava-se inicialmente 

no plano de combate à Erosão da Base Tributável 
e Transferência de Lucros (Beps) da OCDE/G20, 
tendo sido posteriormente transposto para a or-
dem jurídica Europeia (Diretiva (UE) 2016/881 de 
25 de maio) e Portuguesa (artigo 121.º-A do Código 
do IRC). “As empresas com faturamento anual su-
perior a 750 milhões de euros precisam cumprir 
obrigações, ou seja, um conjunto de informações 
de natureza fiscal e controlista sobre os rendi-
mentos brutos, resultados antes do imposto devi-
do, montante devido e número de trabalhadores 
(...). Esse sistema permite que todas as autorida-
des tributárias e comunitárias façam um acompa-
nhamento permanente das empresas com caráter 
multinacional, tanto do ponto vista fiscal como da 
contabilidade.”

Outro ponto destacado pelo especialista se re-
fere aos pedidos de assistência solicitados por Por-
tugal, em 2017, nas suas relações de cooperação 
administrativa com os Estados membros da UE ou 
países terceiros, que totalizou 168 pedidos de as-
sistência mútua administrativa.

A conselheira de finanças da Embaixada da Es-
panha no Brasil, Antoinette Musilek, que partici-
pou do painel como debatedora, chamou a atenção 
para as mudanças que a Europa vem implemen-
tando no IVA, no sentindo de atualizar e estabele-
cer boas práticas e princípios legais eficientes. “As 
mudanças na situação econômica, empresarial 
e social acontecendo de forma muito mais rápi-
da que a Administração tributária, gera a neces-
sidade de mudanças do sistema (...). O momento 
é de atualização e modernização do formato (...). 
As empresas que eram domésticas se internacio-
nalizaram e, agora, temos uma economia digital 
e, com isso, as práticas de sonegação também se 
modernizaram (...). Que o Brasil tenha a Reforma 
Tributária que precisa e não espere mais 20 anos, 
pois são suficientemente profissionais para con-
cluir essa reforma”, disse.
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O presidente da Anafisco, Cássio Vieira, 
trouxe a visão com foco na situação tribu-
tária do Brasil, destacando que o exemplo 
europeu pode beneficiar o País, fazendo re-
ferência a PEC 45/2019, que trata da Reforma 
Tributária. “No Brasil, temos uma federação 
que não é peculiar, ao contrário da Europa 
que tem um modelo próximo de uma confe-
deração (...). E o fato de o Brasil não ter um 
sistema tributário adequado está relacio-
nado primeiramente às questões políticas. 
Sempre que tentamos facilitar o ambiente 
de negócios, esbarramos em um conflito 
de interesses, seja pelos detentores dos pri-
vilégios no que se refere ao planejamento 
tributário, como isenções e incentivos fi-
cais; seja pelos entes federados, que têm 
grande receio em abrir mão da sua autono-
mia e receitas na migração para o IVA, não 
sabendo o salto que darão, na medida em 
que ainda não temos as estatísticas. E não 
temos esse panorama de implementação do 
modelo com razoável segurança, em função 
dos 5.600 municípios e 26 Estados e ainda a 
União, que não reparte cadastros referentes 
aos fatos geradores e notas fiscais eletrôni-
cas, resultando em um verdadeiro temor 
(...). Nesse sentido, me parece que a PEC 45 
superou modelos e problemas de propostas 
anteriores, principalmente quando se fala 
claramente em um Comitê Gestor, que faria 
a coordenação das administrações tributá-
rias locais (...). Em relação à transição, preci-
samos de ajustes do ponto de vista do contri-
buinte, visto que não podemos passar essa 
‘confusão atual’ para o consumidor durante 
10 anos (...). E fazer uma Reforma Tributária 
sem pensar claramente em uma Lei Orgâni-
ca da Administração Tributária, dando ga-
rantia aos agentes fiscais, é um retrocesso.”

Esse painel reuniu palestrantes brasileiros 
e o professor da Universidade Portucalense, 
Paulo de Morais, para debater o tema tendo 
em vista os dois países. O encontro foi me-
diado pela presidente da Associação dos Fun-
cionários Fiscais do Estado de Minas Gerais 
(AFFEMG), Maria Aparecida Meloni.

Do lado brasileiro, participaram da discus-
são a presidente da Associação Brasileira de 
Direito Tributário (Abradt), Misabel Derzi; o 
professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV/
SP), André Corrêa; e o secretário de Estado 
da Fazenda do Rio de Janeiro, Luiz Claudio 
Rodrigues de Carvalho.

O primeiro a se apresentar foi o professor 
português, Paulo de Morais, que explicou 
como a Constituição Portuguesa em termos 
fiscais é muito programática. Segundo ele, 
os princípios orientadores do sistema tribu-
tário estão presentes na Lei Magna.

Contexto do Brasil e de 
Portugal é o enfoque das 

discussões 

Painel

As Relações  
Fisco-Contribuintes
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Em contrapartida, o professor criticou o 
fato de que em Portugal os ricos são pouco ta-
xados em relação ao resto da população. Mo-
rais comparou o caso de uma casa pobre na 
região do Porto que não tem qualquer isenção 
de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 
com um prédio em Cascais, o qual está em 
nome de fundos de investimentos imobiliários 
que permitem isenções.

O professor alertou também que há situações 
mais graves, de grupos econômicos poderosos 
que conseguem ter o patrimônio sequer regis-
trado e não pagam nenhuma tributação. “O 
que acontece de fato é que hoje a distribuição 
fiscal em Portugal faz exatamente o contrário, 
ou seja, quem consome produtos de luxo paga 
menos IVA do que quem consome eletricidade.”

Outro problema apontado por Morais é a 
falta de equidade em Portugal. Segundo ele, 
quando a lei fiscal não cumpre a própria Cons-
tituição, a primeira grande fonte de fraude é 
própria do fiscal. “Em Portugal, a primeira 
grande fraude fiscal é produzida pela legisla-
ção”, explicou.

A presidente da Associação Brasileira de Di-
reito Tributário (Abradt), Misabel Derzi, falou da 
importância dos Auditores Fiscais na realização 
do Estado Democrático de Direito com federalis-
mo. Segundo Misabel, os auditores de carreira 
têm um lado duplo e ambíguo de compromisso 
com a democracia e de sujeição quando têm que 
perseguir e autuar um contribuinte fraudulento 
e sonegador, impondo a força do Estado.

Para a professora, os auditores manifestam 
o seu grande compromisso com a democracia 
e o civismo tributário quando têm que traba-
lhar o consentimento ao imposto, de ser um 
facilitador do cumprimento voluntário das 
obrigações tributárias. “Os senhores têm a 

obrigação, e isso se dá no mundo inteiro, de 
aumentar o cumprimento voluntário das obri-
gações. Este é o seu papel além do clássico pa-
pel de arrecadador”, disse.

O professor da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV/SP), André Corrêa, falou que a integra-
ção entre Fisco e contribuinte se dá a partir 
da interação entre dois deveres. “Se a gente 
for pensar nas categorias correspectivas, os 
direitos dos contribuintes e os direitos e prer-
rogativas dos agentes fiscais, que porventura 
estão inscritos em uma lei orgânica, têm que 
dar conta dessa interação”, explicou.

Segundo André, é necessário uma tributa-
ção para além da imposição e com orientação 
ao contribuinte sobre como fazer o pagamen-
to do imposto. “Um ponto fundamental para 
que haja equidade é garantir que as operações 
sejam visíveis. A ideia de que somos vistos faz 
com que cumpramos as regras”, disse.

O secretário de Estado da Fazenda do Rio de 
Janeiro, Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho, 
fechou o painel falando sobre a falta de transpa-
rência no sistema tributário brasileiro. “O que 
nos faz participar de um congresso como este é 
a possibilidade de refletir e agir, em sequência. 
A desorganização, do ponto de vista federativo, 
se não é completa, está muito próxima de ser. 
Falta transparência orçamentária”, falou.

Carvalho ressaltou que um dos problemas 
do País é a dificuldade de reequilibrar no sen-
tido do federalismo.  Na opinião do secretário 
de Estado da Fazenda no Rio de Janeiro, o fe-
deralismo brasileiro é de fachada e todos os 
Estados têm que ir a Brasília para resolver os 
problemas. “O federalismo começa pelo paga-
mento dos impostos e da distribuição da carga 
tributária. Nós precisamos de menos Brasília 
e mais Brasil”, enfatizou.
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Especialistas e estudantes debatem necessidade de lei 
orgânica para os Estados

Painel

Lei Orgânica 
da Administração Tributária (Loat)  
e as Relações Fisco-Contribuintes

Especialistas, professores e um grupo de es-
tudantes de Direito da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) falaram sobre as relações fisco-contri-
buintes e a necessidade de Leis Orgânicas Tri-
butárias estaduais. A discussão foi moderada 
pelo presidente de honra da Federação Brasilei-
ra de Associações de Fiscais de Tributos Estadu-
ais (Febrafite), Roberto Kupski.

O 2º vice-presidente da Associação dos Agentes 
Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo (Afresp) 
e coordenador do Movimento Viva, José Roberto 
Soares Lobato, apresentou um avaliação da situ-
ação do Fisco no Estado de São Paulo e abordou 
a questão da necessidade de uma Lei Orgânica da 
Administração Tributária (Loat) para os Fiscos Es-
taduais, especialmente o paulista.

CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE AUDITORES FISCAIS
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Lobato apresentou o estudo do Movimento 
Viva mostrando os efeitos do desmantelamento 
da  estrutura do sistema tributário de consumo 
e como se reflete na condição atual. “Temos um 
ambiente de tributação de consumo economi-
camente ineficiente e com uma complexidade 
crescente, o que culmina num federalismo fra-
turado. Os primeiros passos para saída da crise 
fiscal são uma lei de conformidade e melhoria 
na qualidade da tributação do consumo e na 
gestão tributária”, disse Lobato.

Os professores da FGV, Eurico de Santi e 
Fernando Marcato, falaram do anteprojeto de 
lei do Estatuto do Contribuinte e da Administra-
ção Tributária Cidadã, desenvolvido por 24 estu-
dantes do 3º ano do  curso de Direito da univer-
sidade.  Marcato explicou que seu trabalho e do 
professor Santi  foi o de coordenar e orientar o 
projeto desenvolvido inteiramente pelos alunos 
a partir de uma interação direta com auditores 
fiscais. “Fiquei encantado com a abertura, se-

riedade e com o espírito público que os fiscais 
de renda demonstraram e a intenção de fato de 
reformar e melhorar o País”, disse Marcato.

O professor Santi esclareceu que não adianta 
fazer uma Reforma Tributária e uma Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) com as letras 
do melhor sistema tributário do mundo para o 
Brasil se não houver um ajuste de todo o Fisco e 
administração tributária. “A gente está pensan-
do em criar um tributo nacional, então é funda-
mental criar uma estrutura nacional para estar 
abraçando e protegendo vocês (auditores fiscais) 
para que possam trabalhar cooperativamente.”

Em seguida, Santi explicou que este foi o eixo 
fundamental da proposta feita pelo trabalho dos 
estudantes de Direito da FGV e convidou quatro 
deles a subir ao palco para apresentarem o tra-
balho aos auditores fiscais.

Os estudantes explicaram que produziram 
um estatuto em resposta a um projeto que ini-
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cialmente tinha como objetivo regulamentar 
a Loat, mas ao longo de seu desenvolvimento 
sofreu modificações. Eles disseram ainda que, 
durante o andamento do projeto, buscaram con-
versar com representantes de associações en-
volvidas com o tema para entender os principais 
desafios e entraves a serem abordados.

Segundo os estudantes, uma das premissas do 
trabalho é promover a mu-
dança de paradigma entre 
Fisco e contribuinte para 
atingir o objetivo. Dessa for-
ma, o texto do Estatuto Na-
cional do Contribuinte da 
Administração Tributária se 
baseou em pilares básicos, 
como transparência, segu-
rança jurídica e motivação 
dos atos da administração 
pública.

O Estatuto, composto 
por dez artigos, também 
traz a possibilidade de au-
torregulação e diminuição 
do contencioso; criação de 
uma Escola Nacional de 
Administração Tributária; 
estimula a conformidade para a construção de 
ambientes de confiança recíproca entre con-
tribuintes e autoridades fiscais.

No entanto, a proposta de estatuto produzida 
pelos estudantes não contempla as obrigações 
e deveres dos contribuintes. Ao mesmo tempo 
expõe o auditor fiscal, ao sugerir que os servido-
res públicos do Fisco devem responder por “erro 
grosseiro”, além de situações dolosas, o que traz 
insegurança para a atividade fiscalizatória.

O debatedor do painel, que é pesquisador do 
Núcleo de Estudos Fiscais da FGV Direito SP, 

Isaías Coelho, falou que o congresso e o projeto 
dos estudantes mostram o esforço de melhoria 
e modernização da máquina fiscal e caminham 
juntos com o grande debate nacional que toma 
conta da Reforma Tributária.

Sobre o trabalho apresentado pelos es-
tudantes, Coelho disse que necessita de um 
maior aprofundamento e complementação 

com auxílio dos auditores 
fiscais. “Vejo esse trabalho 
apresentado neste momen-
to como alvissareiro, bem 
feito, sólido e claro necessi-
tando talvez de algum apro-
fundamento, complemen-
tação que certamente virá 
de pessoas tão bens quali-
ficadas como são os senho-
res e senhoras (auditores), 
porque abre-se uma pers-
pectiva nova de redefinir o 
relacionamento entre Fis-
co e contribuinte para um 
propósito nobre de elevar 
o grau de administração, 
cumprimento tributário”, 
explicou Coelho.

O debatedor também destacou que o grande 
desafio do Brasil passa primordialmente pelo 
ICMS. Segundo Coelho, este tributo é muito 
maior do que ele desempenha no desenho atual  
e culpado por parte do problema atual de estag-
nação da economia.

Para Coelho, a simplificação dos proce-
dimentos não vai resolver os problemas do 
Fisco, é preciso reformar os impostos. “Se o 
imposto estiver mal desenhado, as operações 
acessórias terão de ser complexas para fazê-lo 
funcionar”, enfatizou.

“Se o imposto 
estiver mal 
desenhado, 

as operações 
acessórias

terão de ser 
complexas para 

fazê-lo funcionar”

Isaías Coelho
Pesquisador do Núcleo de Estudos 

Fiscais da FGV Direito SP
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O professor titular de Direito Financeiro e professor e li-
vre-docente de Direito Tributário da Universidade de São 
Paulo (USP), Heleno Taveira Torres, ministrou a palestra A 
importância do elemento humano na Administração Tribu-
tária do século 21, que encerrou o 4º Congresso Luso-Brasilei-
ro de Auditores Fiscais.

O palestrante iniciou sua explanação destacando que não 
há modelo tributário eficiente sem o fator humano na sua 
aplicação. “Em uma era de amplo uso de inteligência artifi-
cial e da alta tecnologia, a inteligência humana, aquela dos 
sentimentos, das relações, da integração com os demais ór-
gãos do Estado e com a própria sociedade civil continua pre-
valecendo.”

Torres apresentou dados acerca da diminuição, nos últi-
mos anos, da quantidade de Auditores Fiscais no âmbito da 
Receita Federal. Segundo ele, em 2007, o País tinha 12.798 
servidores, enquanto em 2019 caiu para 8.900. De acordo 
com o palestrante, essa tendência de queda é “um erro gra-
víssimo”, contrária ao que ocorre nas demais administra-
ções tributárias no mundo.

Valorização da Classe. Heleno Torres destacou também 
a essencialidade da atuação dos Auditores Fiscais, servido-
res que “têm características muito peculiares. Primeiro, 
trata com o sigilo das pessoas, uma questão de alta impor-
tância. Segundo, está comprometido — e só esse grupo — 
com a arrecadação tributária.”

Palestra de Encerramento

A Importância 
do Elemento Humano 

na Administração 
Tributária do Século 21
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O professor ainda mencionou o papel da cate-
goria em outras atividades fundamentais para o 
Estado, como no combate à corrupção. “A Admi-
nistração Tributária não pode estar no capítulo 
[da Constituição Federal] só da Administração 
Pública em geral. Tem que estar relacionada 
com aquilo que é ação da vida financeira do Es-
tado (...) É bom que se entenda que tributos não 
caem do céu, não dão em árvore. É preciso que 
alguém arrecade.”

Nisso, o palestrante enfatizou que “não se 
pode reter talentos na Administração Tributá-
ria sem uma preocupação com a remuneração” 
e defendeu o bônus de eficiência. “A remune-
ração dessas pessoas não pode ser exatamente 
dada por um valor fixo, porque é perfeitamente 
possível identificar a eficiência institucional. E 

quando falo em eficiência institucional não é 
eficiência individual, não é eficiência porque se 
autua mais. Muitas vezes há essa dificuldade de 
compreensão. Não é o aumento de autuações 
que deve servir como parâmetro de eficiência 
da gestão ou eficiência da atuação da Adminis-
tração Tributária. A eficiência deve ser medida 
pelo aumento da arrecadação pela via espontâ-
nea, por aquilo que o contribuinte paga espon-
taneamente em dia (...) Esse estímulo pode ser 
feito por bônus de eficiência.”

Outro ponto abordado por Torres foi acerca 
da importância dos servidores mais experien-
tes na administração pública. “O pior que pode 
acontecer é a perda dos mais experientes pela 
simples ideia da substituição (...) Temos tam-
bém aquelas situações em que o servidor não 
se sente mais estimulado em prosseguir. É exa-
tamente aí que a Administração Tributária do 
século 21 precisa ser inclusiva, criar condições 
para que estes sejam muito bem aproveitados 
na transferência de suas experiências e criar 
mecanismos que permitam compartilhar suas 
experiências com os mais jovens.”

Próxima edição do Congresso. Após a pales-
tra, os representantes das entidades promotoras 
do evento usaram a palavra para suas conside-
rações finais. Em seguida, o presidente da As-
sociação Sindical dos Profissionais da Inspeção 
Tributária e Aduaneira (Apit), Nuno Barroso, 
anunciou que o próximo Congresso-Luso Brasi-
leiro de Auditores Fiscais ocorrerá em Portugal, 
na cidade de Algarve, em 2020.

Unafisco na Rede Ibero-Americana de Audi-
tores. Na oportunidade, foi ainda anunciada a di-
retoria eleita para a gestão 2019/2021 da Rede Ibe-
ro-Americana de Auditores Fiscais. O presidente 
da Unafisco, Mauro Silva, é o segundo vice-presi-
dente da instituição, que representa auditores fis-
cais de países de língua portuguesa e espanhola.

“A remuneração dessas 
pessoas não pode ser 
exatamente dada por 

um valor fixo, porque é 
perfeitamente possível 
identificar a eficiência 

institucional (...) A 
eficiência deve ser 

medida pelo aumento 
da arrecadação pela 
via espontânea (...) 
Esse estímulo pode 

ser feito por bônus de 
eficiência”

Heleno Torres
Professor da USP
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A Unafisco Nacional participou do lança-
mento do Prêmio Nacional de Educação Fiscal 
2019, que ocorreu em 19/6, no Hotel Maksoud 
Plaza, em São Paulo/SP. Esteve presente o  
presidente da Unafisco, Mauro Silva.

A solenidade contou com a participação do 
ministro da Educação, Abraham Weintraub; do 
coordenador-geral de Desenvolvimento Institu-
cional do Tesouro Nacional, Vinícius Neiva; do 
superintendente-adjunto da Receita Federal     
do Brasil na 8ª Região Fiscal, Marcelo Barreto 
de Araújo; do coordenador-geral do Centro de 
Formação em Educação Fiscal, Financeira, Pre-
videnciária e Fazendária da Escola Nacional 
de Administração Pública (Enap); Carlos Edu-
ardo dos Santos; do presidente da Federação 
Brasileira das Associações de Fiscais de Tributos 
Estaduais (Febrafite) Juracy Soares; e do pre-
sidente da Associação dos Agentes Fiscais de 
Rendas do Estado de São Paulo (Afresp), Rodri-
go Spada, que é coordenador-geral do Prêmio 
Nacional de Educação Fiscal.

Chamado de Oscar da Cida-
dania, o evento é realizado anu-
almente, desde 2012, pela Febra-
fite. Conta com apoio da Unafisco 
Nacional, da Secretaria da Recei-
ta Federal do Brasil, entre outros 
órgãos e entidades. A iniciativa 
visa valorizar práticas de educa-
ção fiscal, promover a discussão 
sobre a importância social do tri-
buto e incentivar o acompanha-
mento dos gastos públicos.

O patrono da edição 2019 é 
o criador da Turma da Mônica, 
Mauricio de Sousa.

Durante o lançamento, foi apresentado ví-
deo no qual o cartunista faz o convite para 
participação no prêmio. 

Até 10 de agosto estavam abertas as inscri-
ções de projetos nas categorias Escolas e Ins-
tituições. Até 10 de outubro, serão recebidas 
inscrições nas áreas Imprensa e Tecnologia, 
sendo esta última uma novidade da premia-
ção neste ano. Ao todo, serão oferecidos R$ 
51 mil em prêmios. 

Unafisco na comissão julgadora da edição 
2018. No ano passado, além de apoiar a pre-
miação, a Unafisco Nacional participou da co-
missão julgadora do prêmio, representada pelo 
então primeiro secretário da entidade, atual se-
cretário-geral, Luiz Gonçalves Bomtempo.

A Unafisco ainda prestigiou a cerimônia de 
anúncio dos finalistas, realizada no edifício do 
Ministério da Fazenda em Brasília, ocasião na 
qual foram apresentados os 14 projetos sele-
cionados.

É lançado Prêmio nacional de Educação Fiscal
APOIO DA unAFIsCO
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