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EDITORIAL

Em 2010, o astro hollywoodiano Wesley 
Snipes começou a cumprir pena de três anos 
por sonegar mais de US$ 38 milhões, referentes 
a trabalhos realizados entre 1999 e 2006.  Na 
ocasião, o juiz destacou a importância da 
condenação como exemplo àqueles que 
descumprem suas obrigações com o Estado. 

Os jogadores de futebol Cristiano Ronaldo 
e Lionel Messi tiveram problemas com o Fisco 
espanhol. De acordo com o jornal El Mundo, 
o Departamento de Delito Fiscal da Fazenda 
da Espanha recomendou a prisão do craque 
português por evasão de tributos através de 
operações nas Ilhas Virgens, paraíso fiscal no 
Caribe. Cristiano não havia pago € 14,7 milhões 
em impostos sobre valores de direitos de imagem 
relativos ao seu contrato com o Real Madrid 
de 2011 a 2014. Se condenado, Cristiano pode 
receber pena de até dois anos de prisão. 

Já Messi, segundo o site Football Leaks, 
foi condenado a 21 meses de prisão por 
ocultamento de ganhos por meio de paraísos 
fiscais. Ainda teve de pagar uma multa de 
aproximadamente € 3,6 milhões, conforme 
notícia do Periódico de Catalunya. Messi 
depende de autorização para reverter a 
pena em multa, já que não tem antecedentes 
criminais e a condenação é inferior a dois anos. 

Agora, falemos do Brasil. R$ 500 bilhões 
anuais: este é o preço estimado da sonegação 
fiscal no País. O número ajuda a explicar a 
posição brasileira no mais recente ranking de 
pagamento de impostos do Banco Mundial. 
Ou seja, quanto mais baixa a colocação 
na lista, mais sonegação há no país. O Brasil 
aparece em 184º, entre 190 países, à frente 
apenas de Congo, Bolívia, República Centro-
Africana, Chade, Venezuela e Somália.

Entre as muitas razões para tal conjuntura, 
existe a sensação de impunidade do 

sonegador brasileiro, baseada numa legislação 
(Lei 8.137/90) que permite a extinção de 
punibilidade com o pagamento, ou mero 
parcelamento das dívidas tributárias. 

O pagamento do valor sonegado deveria 
provocar somente a redução da pena, se fosse 
o caso, e não a falta de punição. Sonegar 
acaba virando, portanto, uma espécie de 
atividade comercial de risco calculado, já 
que o pior cenário para o criminoso será o 
pagamento dos tributos e multas devidos.

Para enfrentar esse alarmante quadro, há 
dois projetos de lei da Unafisco Nacional em 
tramitação no Congresso Federal, que foram 
endossados pela Comissão Parlamentar de 
Inquérito da Previdência do Senado.

O PLS 423/17 prevê cadeia para o sonegador 
com penas similares às do crime de corrupção (2 
a 12 anos); redução da pena, mas não a extinção 
da punibilidade, no caso de pagamento de 
dívida, entre outros pontos. Já o PLS 425/17 
proíbe a adesão ao Refis por empresas com 
faturamento anual superior a 4 milhões de reais 
e que tenham distribuído lucros ou dividendos 
aos sócios nos três anos-calendários anteriores à 
edição da lei que instituir o benefício; também 
veta o programa a empresas envolvidas em 
constatação de dolo, fraude, conluio ou 
simulação, e outros ilícitos penais.

Os dois projetos supracitados estão com 
consulta pública aberta. Ou seja, você pode 
manifestar o seu apoio às proposições por 
meio do site do Senado. Para facilitar a sua 
participação, há um banner na home do site 
da Unafisco que direciona para a votação. 
O resultado dessa consulta terá forte impacto 
sobre as ações dos parlamentares. Compartilhe 
isso com os seus contatos. Juntos, podemos 
mudar o Brasil.

Enquanto Brasil premia campeões da sonegação, 
Fiscos estrangeiros não poupam nem celebridades

DIRETORIA
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A força-tarefa da Operação Lava Jato, 
da qual a Receita Federal faz parte, fez uma 
devolução simbólica de R$ 1,034 bilhão a Pe-
trobras em 9/8. O montante é resultado de 
acordos de colaboração celebrados com 
condenados por crimes de corrupção contra 
a estatal. Essa devolução judicial é a maior 
que já ocorreu na história do Brasil.

A participação da Receita Federal na Ope-
ração Lava Jato é, indubitavelmente, de valo-
rosa importância. Tanto é assim que, nesse ato 
simbólico de restituição dos valores, o coor-
denador-geral de Pesquisa e Investigação da 
Receita Federal (Copei), Auditor Fiscal Gerson 
D'Agord Schaan, e o procurador da Repúbli-

ca, Deltan Dallagnol, assinam o documento, 
entre outros representantes da força-tarefa.

Autuações. Além dos valores restituídos di-
retamente a Petrobras, as autuações da Re-
ceita Federal somam quase 17 bilhões entre 
impostos e multas, lançados contra empresas, 
empresários, doleiros, operadores do esque-
ma e políticos.

Por tudo isso, a Unafisco Nacional parabe-
niza novamente os Auditores Fiscais da Recei-
ta Federal pela brilhante atuação na Opera-
ção Lava Jato. Sabemos que se trata de uma 
contribuição histórica para o Brasil, que aca-
ba por valorizar imensamente a Classe diante 
de toda a sociedade.

O Movimento Nacional dos Servidores Públicos 
Aposentados e Pensionistas (Instituto Mosap) e enti-
dades afiliadas, entre elas a Unafisco Nacional, pro-
movem a campanha O Brasil precisa de você, vem 
pra urna, com objetivo de incentivar os aposenta-
dos e idosos a participarem das eleições gerais em 
outubro, principalmente aqueles com mais de 70 
anos, que não têm obrigação eleitoral.

A iniciativa destaca a importância do voto desse 
público para a renovação do cenário político do País. 
Também orienta os cidadãos a obterem informações 
sobre os candidatos, a fim de escolherem aqueles 
que, de fato, estejam comprometidos com as reivindi-
cações dos idosos, aposentados e pensionistas. 

A campanha está sendo divulgada por vídeo, 
entre outros meios. Os materiais podem ser vistos na 
notícia sobre o assunto, publicada no site da Unafis-
co. Para encontrá-la com mais facilidade, digite a 
palavra “valorização” no campo de busca da nos-
sa página na internet.

Força-tarefa da Operação Lava Jato devolve R$ 1,034 
bilhão a Petrobras

Campanha incentiva idosos e aposentados a votarem 
nas Eleições Gerais

PARTICIPAÇÃO DA RECEITA

MOSAP
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A Unafisco Nacional manifestou sua 
indignação com a mensagem vei-
culada pelo delegado da DRF/BH, 

Auditor Fiscal Mauro Luiz de Oliveira, que soli-

citou aos chefes que indicassem três Audito-

res Fiscais para terem exercício na Alfândega 

de Belo Horizonte/MG, e estabeleceu como 

pré-requisitos: baixo espírito de trabalho em 

equipe; pouco ou nenhum comprometimen-

to; ínfima dedicação às atividades.

A Unafisco recebeu inúmeras mensagens 

de associados inconformados. Evidentemen-

te, e com toda razão, os mais ofendidos são 

aqueles Auditores Fiscais que atuam nas uni-

dades aduaneiras. A mensagem foi enviada 

por meio da ferramenta institucional do ór-

gão, o Notes, e demonstra extremo desres-

peito por uma das mais importantes funções 

da Receita Federal do Brasil: o controle da 

Aduana brasileira. A falta de compostura 

causou constrangimento geral. De que for-

ma os chefes indicariam alguém depois de 

tal descrição? Seriam obviamente alvos de 

processos de indenização por danos morais.

Atos como esse demonstram o grau de 

ruptura interna da atual Administração da 

Receita Federal, além da adoção de uma 

inadmissível postura patrimonialista no trato 

da coisa pública. Há notórias amostras de 

que após longo tempo ocupando cargos na 

Administração, as pessoas passam a confun-

dir o público com o privado. Em bom portu-

guês, começam a achar que estão no sofá 

de casa, dando ordens.

Condutas como esta revelam a falta de 

um sistema republicano para a escolha dos 

principais cargos da Receita Federal, o que 

permitiria uma maior rotatividade dos cargos 

comissionados e a redução dos tempos mé-

dios de ocupação, algo que traria a neces-

sária oxigenação e renovação dos quadros 

de administradores na Receita.

Esse incidente expõe rusgas internas da Ad-

ministração da Receita Federal, incapaz de 

reagir à falta de pessoal, estrutura e orçamen-

to imposta pelos governos de plantão. Como 

diz o ditado, em casa onde falta pão, todos 

brigam e ninguém tem razão. A degeneração 

do clima interno, já tremendamente comba-

lido pelo acentuado abismo entre gestores e 

Auditores Fiscais, agora afeta também as re-

lações entre chefes, e entre delegados.

A diretoria da Unafisco aguarda um po-

sicionamento do superintendente regional 

da 6ª RF a respeito do caso, para que sejam 

tomadas as medidas cabíveis, e coloca seu 

Departamento Jurídico à disposição dos asso-

ciados. Ao delegado da DRF/BH, Auditor Fis-

cal Mauro Luiz de Oliveira, não resta alternati-

va a não ser um pedido de desculpas público 

e seu afastamento do cargo em comissão.

Depois dessa manifestação da Unafisco, o 

titular da unidade se desculpou publicamen-

te, por meio de uma carta divulgada pelo 

sistema interno de comunicação do órgão. 

A Receita Federal não pode ficar à mercê 

de destemperos pessoais. A sociedade brasi-

leira demanda uma administração tributária 

forte, valorizada e republicana. 

Unafisco repudia ato da administração da Receita 
contra Aduana brasileira

BELO HORIZONTE/MG
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Afirmações que não condizem com 
a realidade dos fatos. Assim pode-
mos resumir as declarações da se-

cretária-executiva do Ministério da Fazenda, 

Ana Paula Vescovi, feitas em 7/8, no que se 

refere à atuação da Receita Federal.

Segundo Ana Paula, o que está por trás 

da trajetória contínua de crescimento da dí-

vida pública “é o fato de não estarmos con-

seguindo cobrir nossas despesas com tributos 

que arrecadamos.” A senhora secretária de-

veria ter contado a história certa, que deve 

passar pelo corte do orçamento da Receita.

Contra a Receita. O governo cortou R$ 

125,8 milhões do orçamento da Receita, 

afetando a força-tarefa da Operação Lava 

Jato. Sem esses recursos, ainda houve o fe-

chamento de 50 agências da Receita. Em 

todos os países do mundo, que atravessam 

crises fiscais, as respectivas administrações 

tributárias foram mantidas em nível máximo 

de atividade, justamente o contrário do que 

se observa no Brasil.

Agora, vamos aos fatos que comprovam 

os erros sistêmicos do governo. São renúncias 

fiscais sem fim que acabam com qualquer 

orçamento público.

Renúncias fiscais. De 2008 até hoje, os ju-

ros e multas cancelados por meio de Refis já 

somaram R$ 176 bilhões. Outro número assus-

tador vem com a Lei 13.496/2017 (que institui 

o Programa Especial de Regularização Tribu-

tária): a previsão mais recente revela que 

poderão deixar de entrar nos cofres públi-

cos, entre 2017 e 2020, mais de R$ 220 bilhões 

por causa dela. Outra lei que abre mão de 

bilhões é a 13.586/2017, que dispõe sobre o 

tratamento tributário das atividades de ex-

ploração e de desenvolvimento de campo 

de petróleo ou de gás natural. Por meio dela 

a renúncia de receita para os anos de 2018 a 

2020 passará dos R$ 31 bilhões.

E, como não bastasse, o Brasil ainda tem 

mais perdas colossais. Com o Programa Rota 

2030 Mobilidade e Logística, que estabele-

ce novo regime automotivo brasileiro (MP 

843/2018), R$ 13 bilhões deixarão de entrar nos 

cofres públicos por meio de renúncia fiscal.  

Registramos que o governo federal ainda 

abre mão de R$ 15,22 bilhões com as renún-

cias do Programa de Regularização Tributá-

ria Rural (PRR) no período de 2018 a 2020. E os 

problemas não param por aí.  

Perda da arrecadação espontânea e so-

negação. Esses programas de parcelamen-

tos especiais atuam contra a arrecadação 

espontânea, gerando uma perda de R$ 50 

bilhões todos os anos. Isso tudo sem falar nos 

R$ 570 bilhões que estão, anualmente, indo 

para o ralo por causa da sonegação.

Necessária valorização da Classe. A gran-

de verdade é que os Auditores Fiscais e a Re-

ceita Federal sabem que estão sendo atingi-

dos em cheio pela má gestão governamen-

tal. A fala da secretária-executiva do MF é 

apenas mais um exemplo de como a Classe 

vem sendo tratada pelo governo.

A má gestão governamental e o descaso 

com a Receita Federal apenas e tão somen-

te contribuirão para o aprofundamento da 

crise em todos os níveis e dimensões.

Declaração da secretária-executiva do MF
gera mal-estar entre Auditores Fiscais

CRISE NA RECEITA
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A Unafisco Nacional informa os asso-
ciados que a tutela provisória de 
urgência deferida pelo Tribunal Re-

gional Federal da 3ª Região (TRF-3) na ação 

referente ao “corte de ponto” permanece vi-

gente e eficaz.

O motivo de a entidade estar ressaltando 

essa informação decorre do absurdo comu-

nicado enviado pela Receita Federal para os 

Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, 

no qual consta a informação de que a Procu-

radoria-Geral da União emitiu orientação no 

sentido de que a liminar obtida pela Unafisco 

seria referente a movimento grevista supos-

tamente finalizado em julho/2017 e, com isso, 

não impediria o desconto da remuneração 

dos associados dos dias não trabalhados.

Ressaltamos inicialmente que a Advocacia- 

Geral da União (AGU) não logrou êxito em sua 

tentativa de cassar a liminar obtida pela Una-

fisco, na medida em que o recurso interposto 

ao STJ sequer foi admitido pelo TRF-3, ensejan-

do o trânsito em julgado no dia 14/6/2018, o 

que significa que a liminar deferida não está 

sujeita, no momento, a quaisquer recursos.

Após não obter êxito na via recursal, a AGU 

emitiu parecer com argumento fantasioso de 

que a liminar obtida pela Unafisco teria seus 

efeitos encerrados em julho/2017, o qual não 

merece qualquer guarida. Segundo a Advo-

cacia-Geral da União, com a conversão da 

MP 765/2016 em Lei, a greve teria perdido seu 

objeto, ou seja, o objetivo da greve teria sido 

alcançado plenamente.

Não bastasse isso, a AGU narra em seu pare-

cer que mais de um ano após o suposto encer-

ramento da greve, a categoria teria iniciado 

nova greve, com o suposto objeto da regula-

mentação do Bônus de Eficiência.

Nada mais desarrazoado. Como é do co-

nhecimento de todos, o movimento grevista é 

único, decorrendo do acordo salarial pactu-

ado em 2016 entre o sindicato da categoria e 

o governo federal, o qual contempla o Bônus 

de Eficiência. Paralisações pontuais ocorreram 

com o único intuito de tentar um acordo com 

o governo federal para que os aspectos do 

acordo salarial sejam cumpridos.

Por fim, solicitamos aos associados que, 

caso ocorra descumprimento da tutela de ur-

gência, informem prontamente a entidade. A 

Unafisco, desde já, tomará as medidas cabí-

veis para que o descumprimento da decisão 

do TRF-3 não ocorra.

Esclarecimento sobre ação judicial referente
a corte de ponto

VIGÊNCIA
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A 
Unafisco Nacional propôs ação 

coletiva contra a União Federal 

objetivando o pagamento do 

Bônus de Eficiência e Produtividade na Ati-

vidade Tributária e Aduaneira (Bepata) aos 

associados oriundos do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) e do Ministério de Previ-

dência Social.

Com a edição da MPV 765/2016, todos os 

associados passaram a fazer jus ao percebi-

mento do Bepata, porém aqueles oriundos 

do INSS e Ministério da Previdência Social fo-

ram prejudicados com uma enorme demora 

para a implementação do pagamento do re-

ferido direito, sob uma suposta “justificativa” 

de que enquanto não ocorresse a migração 

dos dados funcionais de cada associado, o 

pagamento não poderia ser implementado.

Os associados jamais poderiam ser pre-

judicados por questões interna corporis dos 

órgãos da Administração pública. Frise-se 

que a fusão dos Fiscos (Ministério da Fazenda 

e da Previdência) ocorreu no ano de 2007, ou 

seja, uma década antes da edição da MPV 

765/2016, tempo mais que suficiente para que 

os dados fossem migrados.

Não bastasse a demora no implemento do 

pagamento do Bepata, os asso-

ciados não perceberam os 

valores retroativos, ou seja, 

desde a edição 

da MPV 765/2016, 

o que ensejou 

a propositura 

da presente 

demanda.

Unafisco Nacional propõe ação coletiva para 
pagamento do bônus aos associados oriundos
do INSS e Ministério da Previdência

EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE
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A Diretoria da Unafisco Nacional se reu-
niu com representantes e apoiadores 
da entidade que atuam na Região 

Nordeste do País. O encontro ocorreu nos dias 
24 e 25/7, no Hotel Radisson, localizado na capi-
tal pernambucana.

Pela Unafisco Nacional participaram Kleber 
Cabral (presidente), Amilton Paulo Lemos (pri-
meiro vice-presidente), Carlos Alberto Ramos G. 
Pacheco (diretor-adjunto de Convênios e Servi-
ços) e Marco Aurélio Baumgarten de Azevedo 
(diretor de Coordenação das Representações 
Regionais).

Orientações pertinentes à promoção de 
eventos nas localidades e os principais convê-
nios e serviços disponíveis aos associados foram 
alguns assuntos da pauta da reunião. Foram 
destacados, entre outros, o Consórcio de Veí-
culos e a Campanha Carência Zero, da Unafis-
co e Unimed, válida até 1º de outubro de 2018. 

Também presente no encontro, o advogado 
da entidade, Marcelo Bayeh, falou sobre o an-
damento de diversas ações judiciais patrocina-

das pela Unafisco, entre elas, GAT, Gifa e dedu-
ção no IRPF das despesas com educação.

Na oportunidade, representantes e apoia-
dores puderam esclarecer dúvidas sobre esses 
e outros temas, além de darem sugestões para 
aprimorar o trabalho desenvolvido pela entida-
de em prol dos associados. 

Ainda marcou presença a diretora suplente 
da Unafisco Nacional e representante da enti-
dade em Goiás, Nélia Cruvinel Resende.  

Confraternizações. Antes do início do primei-
ro dia de reunião (24/7), os participantes almo-
çaram no restaurante do hotel. Na oportunida-
de, eles assistiram a um pot-pourri de canções, 
tocado no piano pelo secretário-geral da Re-
presentação Pernambuco da Unafisco Nacio-
nal, Mario de Mello Costa Oliveira Filho.

Na mesma data, houve ainda jantar orga-
nizado pela Representação/PE, no Restaurante 
Catamaran, em Recife. O evento contou com a 
presença de diretores, representantes e apoia-
dores da Unafisco que participaram da reu-
nião, entre outros convidados.

UNAFISCO SE REÚNE COM REPRESENTANTES
E APOIADORES DA REGIÃO NORDESTE DO PAÍS

RECIFE/PE
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“Eu vi a alegria e a felicidade estampada 
em todos quando chegaram aqui, neste lugar 
paradisíaco. Vi muitos colegas se reencontran-
do, se abraçando de felicidade.” Foi assim que 
Antonio Dias, 2º vice-presidente da Unafisco 
Nacional e presidente da Representação/RJ 
da entidade, falou na abertura do 18º Encon-
tro Regional dos Associados da Unafisco Na-
cional, que ocorreu em Mangaratiba/RJ, de 24 
a 26/8, no Portobello Resort & Safari.

Kleber Cabral, presidente da Unafisco. Abor-
dou projetos voltados especificamente para a 
valorização do Auditor Fiscal, como o Unafisco 
na Mídia, que objetiva tornar as questões da 
Classe atraentes para a imprensa. Sobre esse 
ponto, a associada Eliana Polo afirmou que a 
“grande inserção da Unafisco na mídia está 
tornando a entidade uma referência [para a 

sociedade].” Outros projetos são o Unafisco no 
Parlamento e o Estudos e Notas Técnicas.

Palestra de Carlos Alberto Ramos G. Pacheco 
(Convênios). O diretor-adjunto da pasta disse que 
os convênios estão divididos em diversos segmen-
tos, como Bem-Estar, Educação e Hotéis. Carlos 
Alberto destacou ainda o Consórcio de Veículos 
e a Campanha Carência Zero da Unimed, que 
está aberta para novas adesões, entre outros.

Palestra de Eduardo de Andrade (Jurídico). 
O diretor começou sua palestra com os temas 
da GAT e Gifa. Além disso, explicou a ação co-
letiva para pagamento do bônus aos associa-
dos oriundos do INSS e Ministério da Previdência 
(ver pág. 9) e ainda fez uma explanação sobre 
o adicional de periculosidade e insalubridade, 
entre outras ações patrocinadas pela Unafisco.

Safári e outras opções de lazer. Os associados 
ainda puderam participar de um safári, numa 
área de 300 mil m² em meio à Mata Atlântica. 
Trata-se de um parque com búfalos, dromedá-
rio, camelo, zebra, antílope, ema, macacos, tu-
canos, araras, papagaios, entre outros.

Lazer e valorização do Auditor Fiscal são a tônica
do 18º Encontro Regional
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Cartas
naMesa

Seminário da Unafisco Os Desafios para o próximo 
Governo: Justiça Fiscal e Combate à Sonegação e à 
Corrupção reúne ilustres palestrantes em torno de 

temas fundamentais para o futuro do País. 
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No início do seminário, que ocorreu nos dias 1º e 2 de agosto, no Teatro 
Maksoud Plaza, localizado em São Paulo/SP, todos os convidados foram 
unânimes ao destacar a relevância dos assuntos tributários inseridos 
no evento. Ao lado do presidente da Unafisco Nacional, Kleber Cabral, 
marcaram presença os representantes das seguintes entidades que 
apoiaram a iniciativa da Unafisco: presidente da Associação dos Agentes 
Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo (Afresp), Rodrigo Keidel Spada; 
diretor da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), 
Alan Rogério Mansur Silva; diretor do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), 
Eurico Marcos Diniz de Santi; presidente da Federação Brasileira de 
Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite), Juracy Braga 
Soares Júnior; presidente do Instituto Brasileiro de Direito Tributário 
(IBDT), Ricardo Mariz de Oliveira; presidente do Sindicato dos Agentes 
Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo (Sinafresp), Alfredo Maranca. 
Além deles, representando o governador do Estado de São Paulo, Márcio 
França, participou o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Luiz 
Claudio Rodrigues de Carvalho. Ainda esteve presente o deputado federal 
Major Olimpio (PSL/SP).

SEMINÁRIO OS DESAFIOS PARA O PRÓXIMO GOVERNO 

Cerimônia
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Fisco brasileiro
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Palestra
Inicial

Perspectivas do
cidadão contribuinte

A palestra Relação entre os brasileiros e 
o Estado: Visão antropológica do cidadão con-
tribuinte foi feita pelo antropólogo, professor 
da PUC/Rio e da Universidade de Notre Dame, 
Roberto Augusto DaMatta. 

Ele trouxe conceitos fundamentais para a 
compreensão de como o brasileiro entende o seu 
próprio papel social. Um deles é que todos os pa-
péis sociais, sejam adquiridos ou vocacionados, 
enfatizam os direitos obtidos com essas repre-
sentações sociais, sem dar o mesmo enfoque nos 
deveres. Como exemplo, citou que alguém toma 
“posse” de um cargo, isto é, se apodera dele.

O antropólogo, filho de um agente fiscal do 
imposto de consumo, ainda disse que há duas 
éticas no País, que de certa forma norteiam a 
maneira de como concebemos o Brasil. Existe 
a ética do Estado Nacional e a da Sociedade e 
Cultura. A primeira é a da Constituição escrita e 
promulgada, das leis e dos partidos. Já a segunda 
penetra mais no âmago de cada habitante, por-
que diz respeito aos valores e hábitos do cora-
ção, que são decisivos na hora de direcionar um 
comportamento, mesmo de forma inconsciente.

Outra relação feita pelo professor foi entre 
casa e rua. Para favorecer os de casa me des-
dobro. “Faço porque é meu amigo, minha neta, 
etc.” Mas os da rua são anônimos. Tal pensa-
mento acaba produzindo imensos contornos: 
“o Estado é que se serve da sociedade, e não o 
contrário.” Essa discrepância salta aos olhos de 
todos, porque “não dá para esconder” isso em 
nossos dias.

Uma sociedade que se pensa desigual 
permanece fragmentada e sem força para se 
desenvolver como nação. Enquanto acharmos 
que apenas o outro é que pode “ficar numa 
fila”, não veremos país nenhum, pelo menos 
na prática. A grande saída, diz DaMatta, é em-
barcar na igualdade.
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Nem é preciso dizer que esse prazo alon-
gado para o pagamento das dívidas tributárias é 
por si mesmo atraente, sobretudo para as gran-
des empresas. Em vez de pagarem, aplicam os 
recursos no mercado financeiro. É ganho na 
certa. O efeito altamente devastador disso é 
que desmotiva muito o pagamento de tributos 
espontâneo. “Como consequência, observa-se 
um crescimento real expressivo do passivo tri-
butário, de R$ 1,1 trilhão em 2013 para R$ 1,6 
trilhão em 2016, ou seja, R$ 500 bilhões deixa-
ram de ingressar nos cofres públicos justamen-
te quando houve quatro reaberturas do prazo 
para adesão.”

Existe ainda o aspecto danoso da renún-
cia fiscal. De 2008 até hoje, os juros e multas 
cancelados somaram a astronômica cifra de R$ 
176 bilhões, o que corresponde a 60% da dívida 
original, segundo o Auditor Julio Gomes. Outro 
dado surpreendente trazido pelo palestrante: o 
governo não apresentou nenhum estudo sequer 
a respeito dos impactos ocasionados pelos Re-
fis. Não há uma única linha afirmando que o 
Refis, de fato, seja um bom negócio para o País.

Os prejuízos não param por aí. “Por causa 
das renúncias fiscais, os frágeis e dependentes 
orçamentos dos Estados e municípios deixaram 
de arrecadar com repasses da União e tribu-
tos próprios R$ 18 bilhões e R$ 13,45 bilhões, 

Este painel contou com três palestras e 
teve como moderador o doutor em Direito e di-
retor de Defesa Profissional e Assuntos Técnicos 
da Unafisco Nacional, Auditor Fiscal da Receita 
Federal Mauro José Silva. 

Quem falou sobre o tema Histórico do Re-
fis e arrecadação dos programas foi o também 
Auditor Fiscal da Receita Federal, Julio Cesar 
Vieira Gomes, que é doutorando e mestre em 
Direito Tributário, além de julgador na Delega-
cia da Receita Federal de Julgamento do Rio de 
Janeiro. A grande quantidade de números trazi-
da por ele não deixa a menor dúvida: o Brasil só 
tem a perder se ficar de Refis em Refis.

Nos últimos 18 anos, o País lançou 40 Re-
fis! Imagine a expectativa daqueles que estão em 
dívida com o Leão. Ao rolarem a dívida, alguns 
chegam a parcelar em 240 meses. Como isso não 
bastasse, muitos ainda conseguem “a redução 
de 100% da multa.” Detalhe: não importa o com-
portamento do contribuinte. Ele pode migrar 
para outros parcelamentos mesmo não estando 
em dia com os compromissos assumidos.

PAINEL 1

Refis e benefícios
fiscais
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respectivamente.” É muito dinheiro escoando 
para o ralo.

A segunda palestra deste painel, sobre o 
Impacto dos parcelamentos especiais no com-
portamento dos contribuintes, foi ministrada 
pelo doutor em Direito Financeiro e Tributário 
e jurista no Centro de Estudos Fiscais da DGCI 
de Portugal, Vasco António Branco Guimarães. 

Segundo ele, o Brasil acumula, atualmen-
te, uma dívida ativa de R$ 2 trilhões. O jurista 
apresentou algumas razões para que se chegas-
se a tal montante. 

De acordo com Vasco, a baixa taxa de juro 
moratória “convida” o contribuinte a prorro-
gar o pagamento de suas dívidas. Outro motivo 
citado por Vasco são os sucessivos Refis. O pa-
lestrante destacou que não é razoável permitir 
que o contribuinte com “folha suja” se benefi-
cie de parcelamentos especiais. “O sistema tri-
butário incentiva um comportamento errado, 
que corrompe.”

O jurista elencou possíveis soluções para 
esses temas, entre elas, que os parcelamentos 
especiais sejam concedidos com garantia ban-
cária, sendo a taxa de juro moratória agravada 
para a média da taxa bancária de empréstimo, 
com acréscimo.

Vasco também apontou mais uma distor-
ção do sistema tributário do País. De acordo 
com ele, ao mesmo tempo em que o sistema é 
composto por diversas taxas, impostos e con-
tribuições, não é tributada parte importante da 
riqueza brasileira, os serviços. Ele afirma que 
80% da riqueza do Brasil são os serviços, mas 
que a tributação sobre o ISS não chega a 2%.

Já o advogado e doutor em Direito Econô-
mico e Financeiro, Rodrigo Maito da Silveira, 
ao iniciar o tema da palestra Benefícios fiscais, 
planejamento tributário e concorrência des-
leal, disse que, apesar de o Brasil arrecadar 
uma quantidade enorme de recursos, é preciso 
haver mais responsabilidade e transparência 
na aplicação do dinheiro público. Daí a impor-
tância de se combater a sonegação e a corrup-
ção, um dos motes do seminário. “Estamos vi-
vendo no País um movimento nesse sentido, 
mas há ainda muito mais para fazer.” 

Nesse contexto, o palestrante elogiou a 
atuação do Fisco brasileiro que, segundo ele, “é 
um dos melhores do mundo em uma série de 
aspectos”, como em relação ao uso da tecnolo-
gia. Para exemplificar, ele citou a informatiza-

Julio Gomes

Vasco Guimarães
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Moderado pelo doutor em Direito Tri-
butário e diretor do Centro de Cidadania Fis-
cal (CCiF), Eurico Marcos Diniz de Santi, o 
segundo painel também teve apresentações 
de três convidados.

Na palestra Os desafios estruturais no 
âmbito da Receita Federal, o presidente da 
Unafisco Nacional, Auditor Fiscal da Receita 
Federal Kleber Cabral, começou a explana-
ção destacando a relevância de tratar os te-
mas da sonegação e da corrupção de forma 
conjunta. “Enquanto os prejuízos anuais da 
sonegação giram em torno de 500 bilhões de 
reais, a corrupção é de 200 bilhões. Mas, in-
felizmente, a sonegação é uma prática muito 
mais permissiva do ponto de vista da socieda-
de”, explicou.

Para ele, uma série de práticas deve ser 
extinta do ordenamento jurídico brasilei-
ro para enfrentar a sonegação, entre elas, a 
extinção da punibilidade para quem efetua 
o pagamento da dívida fiscal, permitida des-
de a Lei 9.249/1995. O presidente da Unafisco 
destacou ainda como o quadro foi agrava-
do com o surgimento dos Refis, a partir da 
Lei 9.964/2000, que impossibilitou a punição 
com o mero parcelamento da dívida.

Outros pontos salientados por Kle-
ber foram os impactos negativos da MP do 
Petróleo, além das graves consequências 
da chamada Lei de Repatriação brasileira 
(13.254/2016), que permite a anistia penal e 
tributação reduzida sobre ativos no exterior. 
Segundo ele, quem aderiu à lei não teve ape-
nas seus crimes anistiados, mas também 
contou com benefícios tributários.

O tema do contencioso tributário no País 
também ganhou destaque na sua explanação. 
“A gente chama de ‘contencioso premiado’, 
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PAINEL 2

Transparência 
e combate à 

sonegação e à 
corrupção 

ção do recebimento das declarações 
de Imposto de Renda. “Talvez seja o 
primeiro país que isso foi informati-
zado, e brilhantemente.”

Ao se voltar à temática da pa-
lestra, Rodrigo Silveira apresentou 
a definição de livre concorrência 
como a igualdade de condições. De 
acordo com ele, visa garantir as mes-
mas oportunidades a todos. “Aquela 
igualdade que todos queremos, mas 
que a gente sabe que é muito casti-
gada no Brasil pelos favorecimentos, 
pela cultura de tratamento específico 
para um em detrimento de outro.”

Em linhas gerais, o palestran-
te explicou ainda sobre direito da 
concorrência, que busca proteger 
os participantes do mercado (con-
sumidores, produtores, prestadores 
de serviço, entre outros). Ele men-
cionou duas leis que versam acerca 
do assunto. A primeira citada foi a 
Lei 12.529/2011, que, de acordo com 
Rodrigo Silveira, dispõe sobre a re-
pressão ao abuso do poder econômi-
co, como a dominação dos merca-
dos, a eliminação da concorrência 
e o aumento arbitrário dos lucros. 
Já a Lei 9.279/1996 tipifica os crimes 
de concorrência desleal no contexto 
dos direitos e obrigações relativos 
à propriedade industrial. “Estamos 
diante daquela situação em que uma 
empresa se vale da marca de outra, 
incorre em determinadas condutas 
que caracterizam, de acordo com 
essa lei, concorrência desleal.”

Entre outros assuntos perti-
nentes ao tema da palestra, o ad-
vogado disse também que, quando 
se fala em concorrência, o Estado 
é obrigado a ser neutro, quando no 
exercício das atribuições constitu-
cionais relacionadas à tributação. 
Como exemplo, mencionou que 
“uma lei que garante incentivo fis-
cal ou que cria um parcelamento, 
com condições obviamente questio-
náveis, acaba gerando um desequilí-
brio na concorrência.”
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porque há um excesso de instâncias e um mo-
delo sem paralelo no mundo, com processos 
que giram em torno de 20 anos, muito mais que 
o tempo médio [de vida] das empresas.”

Como propostas de enfrentamento para 
esses problemas, Kleber citou que haja maior 
autonomia funcional dos Auditores Fiscais, 
um sistema tributário mais simples e justo, 
além da necessidade de fortalecimento da Re-
ceita Federal. Sobre o último ponto, ressaltou 
a gravidade dos cortes orçamentários no ór-
gão. “A Receita Federal tem essa função de ser 
sustento do próprio Estado.”

Os Projetos de Lei (PLS) 423/2017 e 
425/2017, da Unafisco Nacional e endossados 
na CPI da Previdência do Senado Federal, fo-
ram destacados como medidas importantes 
para atenuar os problemas estruturais do Fis-
co brasileiro. O primeiro aumenta as penas e 
elimina, no caso de pagamento do tributo de-
vido, a possibilidade de extinção da punibili-
dade dos crimes contra a ordem tributária. O 
segundo estabelece regras de anistia, remis-
são, transação e parcelamento dos créditos 

tributários.
Por sua vez, o advogado, ex-secretário 

nacional de Justiça e ex-coordenador da Estra-
tégia Nacional de Combate à Corrupção e à 
Lavagem de Dinheiro (Enccla), Beto Ferreira 
Martins Vasconcelos, dedicou o início de sua 
palestra Convenção de Mérida e as ações da 
Enccla para apresentar os principais pontos 
do processo de transparência e combate à 
corrupção e à sonegação no País.

Segundo ele, o Brasil passou por “qua-
tro movimentos” que foram influenciados por 
uma série de convenções internacionais ocor-
ridas nas décadas de 1990 e 2000. O primeiro 
movimento garantiu maior transparência e 
abertura do Estado, após o regime autoritá-
rio (1964–1985). “É quando surge a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal e a sua alteração, depois 
com a transparência de contas públicas mais 
efetivas. Isso é intensificado com uma das re-
formas mais relevantes do século 21, a Lei de 
Acesso à Informação.”

O segundo movimento é o que ele chama 
de “expansão legislativa”. Esta ocorreu com a 
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criação de leis anticorrupção e com leis 
de combate ao crime organizado, entre 
outras. O fortalecimento institucional e 
tecnológico de órgãos públicos compõe 
a terceira etapa. O quarto e último mo-
vimento citado por Beto diz respeito à 
mutação jurisprudencial, ou seja, são as 
novas jurisprudências que passam a se 
consolidar no País, favorecendo o com-
bate à corrupção e aos crimes fiscais.

A partir desses movimentos, segun-
do o palestrante, surge um novo mode-
lo na relação público-privada no Brasil, 
que é baseado em transparência pública, 
transparência corporativa e correspon-
sabilidade. “Quando a legislação coloca a 
responsabilidade de notificação por ativi-
dade suspeita no [setor] privado, ela está 
compartilhando com o setor a responsa-
bilidade. Isto é uma tendência.”

Sobre as medidas de combate à cor-
rupção e à sonegação que deveriam ser 
introduzidas no País, o advogado diz con-
fiar mais nas medidas voltadas à preven-
ção e detecção, em vez de priorizar a re-
pressão dos crimes.

Ele também ressaltou a necessidade 
da desburocratização e da criação de la-
boratórios de inovação no Brasil. “Labo-
ratórios onde seja permitido errar, para 
testar todas as tecnologias possíveis.”

A tendência de enfrentar a corrup-
ção excessivamente pelo ângulo do gasto 
público, enquanto questões relacionadas 
à justiça fiscal não ganham o devido des-
taque, foi ainda colocada em relevo pelo 
advogado. “Não estamos falando em cor-
rupção sob a ótica da Receita. E por que 
isso é tão relevante? Porque somos um dos 
países mais desiguais do mundo. Será que 
a injustiça e as desigualdades do País têm 
a ver com o que o Estado brasileiro faz em 
relação ao sistema de arrecadação?”

Por fim, Beto destacou a importân-
cia de se abordar o tema do combate à 
corrupção e à sonegação em um seminá-
rio ligado aos Auditores Fiscais. “É, indis-
cutivelmente, o fórum mais qualificado, 
porque são os agentes que conseguem 
olhar o sistema, e o seu funcionamento e 
as suas entranhas, e as suas motivações, 
e apresentar soluções de prevenção, de 
detecção e até mesmo de repressão aos 
crimes de sonegação.”

O tema Transparência e sigilo fis-
cal foi ministrado pelo consultor do Cen-
tro de Conhecimento Anticorrupção 
(CCA) da Transparência Internacional 
Brasil, Fabiano Angélico. Ele destacou 
como desafios dos governos atuais a gran-
de corrupção e o chamado rent-seeking 
— a busca de lucro e renda por meio de 
manipulação de políticas públicas. “Não 
que a pequena corrupção não seja impor-
tante, mas são fenômenos distintos. A 
grande corrupção é o abuso de altos ní-
veis de poder, que prejudicam muitos em 
benefícios de poucos, afetando grave-
mente direitos do indivíduo. E, geralmen-
te, permanecem impunes.”

Em virtude desse aspecto da trans-
parência, o consultor ressaltou a impor-
tância de se definir o conceito com preci-
são. “Às vezes, colocam como sinônimo de 
ética ou prestação de contas. Há interfa-
ces com esses conceitos, mas transparên-
cia é o mecanismo de compartilhamento 
de informações primárias que permite a 
um avaliador externo inferir com preci-
são o funcionamento das instituições.” 
Segundo Fabiano, instituições transpa-
rentes não apenas combatem problemas 
relacionados à corrupção, mas também 
geram informações relevantes sobre os 
caminhos pelos quais ela se estabelece.

O consultor enfatizou ainda a neces-
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sidade de haver maior transparência na Receita 
Federal. Tal desafio é fundamental para que o 
órgão se conecte mais com a sociedade e trans-
mita mais confiança sobre suas atividades.

“Em uma entrevista à BBC, uma pessoa da 
equipe do economista Thomas Piketty [autor do 
best-seller ‘O Capital no século XXI’] comentou 
que o Brasil não estava no livro porque a RFB 
não compartilhou dados com os pesquisadores.”

Como exemplo positivo do benefício so-
cial dos mecanismos de transparência, Fabia-
no relatou iniciativa da Secretaria de Finanças 
de São Paulo, em cooperação com a Transpa-
rência Internacional, de disponibilizar os da-
dos do IPTU no início de 2016.

Com a base de dados do IPTU, a Trans-
parência Internacional pôde desenvolver um 
estudo sobre a propriedade imobiliária na ca-
pital paulista, replicada de estudos anteriores 
feitos pelas Transparência Internacional em 
Londres e Vancouver.

“Nós detectamos 326 empresas, pessoas 
jurídicas brasileiras, mas controladas às vezes 
em mais de 90% por empresas sediadas em pa-
raísos fiscais. Vejam como os mecanismos que 
permitem sonegação também são incentivos à 
prática de corrupção”, afirmou. Para ele, ações 
similares a esta poderiam gerar grande volu-
me de conhecimento em outras esferas.

O representante da Transparência Inter-
nacional Brasil ainda chamou atenção para a 
campanha Unidos Contra a Corrupção, lançada 
em junho deste ano pela entidade com outras 
organizações, que ouviu 200 especialistas para 
formular um conjunto de 70 medidas contra a 
corrupção. “Essas medidas são divididas em 12 
blocos e só um é sobre persecução penal. Ou 
seja, os outros têm a ver com transparência, 
educação, compras públicas, etc.”

Fabiano destacou outra iniciativa da 
Transparência Internacional Brasil. Através de 
um aplicativo para celulares, o usuário poderá 
consultar a posição de todos candidatos a car-
gos na Câmara dos Deputados e no Senado em 
relação ao pacote das 70 medidas.
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Este painel, com moderação do procurador 
da República Alan Rogério Mansur Silva, encer-
rou a programação do primeiro dia de seminário. 

O procurador da República Deltan Marti-
nazzo Dallagnol falou sobre A Lava Jato e seu 
legado. Ele iniciou a palestra dizendo que há 
avanços importantes acontecendo contra a cor-
rupção e a lavagem de dinheiro. Entre esses 
avanços citou a Operação Lava Jato, que conta 
com instituições fortes, como Receita Federal, 
Ministério Público e Polícia Federal. Segundo 
Deltan, algumas legislações, como a de combate 
à lavagem de dinheiro, ampliaram os poderes de 
investigação desses órgãos, sempre respeitando 
a Constituição.

Deltan disse ainda que uma experiência 
muito positiva se acumulou também na criação 
das forças-tarefas. A tecnologia foi agregada à 
investigação. “E aqui entram vocês de novo, os 
Auditores Fiscais. Isso garante a essa nova gera-
ção a habilidade para rastrear patrimônio como 
nunca, graças a vocês”, afirmou.

Ao comentar as forças-tarefas que atua-
ram contra esquemas criminosos emblemáticos 
no País, Dallagnol destacou “o aprendizado inte-
rinstitucional transmitido de vocês [Receita Fe-
deral] para nós.” Foi nesse contexto que ele co-
nheceu o Auditor Fiscal Roberto Leonel, “pessoa 
com quem, no alto dos meus 24 anos, eu apren-

di a fazer investigações financeiras.”
O procurador disse que, no Ba-

nestado, caso no qual um grupo de 
doleiros, entre eles Alberto Yous-
sef, atuava no mercado clandestino 
de dólares, foi desenvolvida a práti-

ca de acordo de colaboração premiada. Apenas 
nele, houve 17 acordos, o maior número antes da 
Operação Lava Jato, ressaltou Dallagnol.

Neste mesmo caso, no qual atuaram lado 
a lado Receita Federal, Ministério Público Fe-
deral e Polícia Federal, foram recuperados R$ 
30 milhões com acordos de colaboração pre-
miada, além de R$ 5 bilhões em créditos tribu-
tários, por meio de autuações fiscais.

O Mensalão, esquema de compra de votos 
de parlamentares que veio à tona em 2005, trou-
xe a punição de um dos grandes operadores do 
esquema, Marcos Valério, explicou o palestrante. 
“A punição dele a quase 40 anos de prisão foi um 
marco simbólico, que levou o ex- diretor da Petro-
bras, Paulo Roberto Costa, mais tarde, a querer 
colaborar com a Justiça.”

De acordo com Dallagnol, o avanço da 
Operação Lava Jato deve-se em boa parte à re-
levância do trabalho interinstitucional e clas-
sificou como essencial a atuação da Receita Fe-
deral, destacando o levantamento do órgão de 
uma rede de relacionamentos de envolvidos no 
caso, chamada de “aranha”. “Foi uma experti-
se de rastreamento da Receita, que envolve co-
nhecimento e base de dados, que levou àquela 
‘aranha’. Esta permitiu o big bang da Lava Jato. 
A Receita não se ateve apenas a atender deman-
das, ela desenvolveu investigações proativas em 
cooperação com as nossas.”

Por fim, o procurador disse que ainda é mui-
to cedo para falar em legado da Lava Jato, mas foi 
enfático ao afirmar que é ne-
cessário dar continui-
dade a esse trabalho. 
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“Nós, da Lava Jato, fizemos o diagnóstico de cor-
rupção sistêmica e precisamos avançar para o 
tratamento. Sem isso, a Lava Jato pode significar 
simplesmente a mudança dos rostos corruptos 
no poder por outros rostos corruptos.”

Nesse sentido, o procurador falou das no-
vas medidas contra a corrupção, um pacote de 
propostas desenvolvido por especialistas de di-
ferentes instituições e setores da sociedade, do 
qual a Unafisco Nacional também participou da 
elaboração, por meio do presidente Kleber Ca-
bral, a convite da Transparência Internacional 
Brasil e da FGV/Rio.

O Auditor Fiscal da Receita Federal e che-
fe do Escritório de Pesquisa e Investigação na 9ª 
Região Fiscal, Roberto Leonel de Oliveira Lima, 
proferiu a palestra O papel investigativo dos Au-
ditores da RFB: “follow the money”. Para salien-
tar a maneira pela qual a Receita Federal atua no 
combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, 
Leonel compartilhou momentos fundamentais 
relacionados à Operação Lava Jato, como a defla-
gração da 6ª fase, em agosto de 2014. À medida que 
falava dessa operação, ele destacava o trabalho 
dos Auditores Fiscais na análise de documentos 
para efeitos de apuração da situação tributária, 
entre outras ações. Assim foi possível detectar a 
sonegação de impostos e crimes financeiros.

Em que consiste a lavagem de dinheiro? 
Leonel definiu a expressão conforme a Organi-
zação para Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE). Essa prática criminosa “é uma 
grave ameaça para a economia legal, havendo a 
percepção de que a fraude fiscal é, atualmente, 
uma das três principais de dinheiro ‘sujo’.”

É nesse contexto que as autoridades fiscais 
desempenham papel fundamental. Fiscalizam 
uma infinidade de operações econômicas, rela-
ções comerciais, patrimoniais, rendas e servi-
ços. Ainda ocorrem, segundo Leonel, o controle 
e a fiscalização de operações de comércio exte-
rior, além do cruzamento de informações econô-
mico-tributárias. Destaca-se ainda o acesso dos 
Auditores Fiscais a instrumentos para a troca de 
informações nos âmbitos interno e externo.

Roberto Leonel também falou da atua-
ção da Receita Federal no Sistema Nacional de 
Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro 
(PCLD). Segundo ele, a Receita Federal participa 
de forma ampla e diversificada de fóruns nacio-
nais e regionais visando ao desenvolvimento de 
políticas, diretrizes e sugestões de alterações le-
gislativas. Ele comentou também sobre a partici-
pação do órgão na Estratégia Nacional de Comba-
te à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla).
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PALESTRA MAGNA

Arrecadação e direitos 
fundamentais

A Palestra Magna foi 
apresentada pelo ex-ministro 
do STF, Carlos Augusto Ayres 
de Freitas Britto.

Na parte inicial de sua 
fala, ao comentar brevemen-
te a respeito do patrimonia-
lismo, Ayres Britto parecia 
pintar alguns aspectos do 
Brasil hodierno, no qual se 
encontram a corrupção sis-
têmica e o desperdício de di-
nheiro público e privado.

Inserido nesse tene-
broso cenário brasileiro, há 
um aglomerado humano que 
vive à margem de quase tudo. 
Diante de tal mazela, levanta- 
se a necessidade da existência 
de leis. Nesse ambiente, é im-
possível conceber dignidade à 
existência humana sem esta-
belecer a ideia de tributo.

A partir daí é fácil en-
tender a razão de não haver 
“povo civilizado que consiga 
se elevar sem a democracia.” 
Dito isso, o ex-ministro dá o 
próximo passo ao raciocínio: 
“a vida coletiva só pode girar 
em torno de instituições que 
vão se aperfeiçoando” com a 
passagem do tempo. Portanto, 
o caminho para tirar o Brasil 
do atraso passa pela perma-
nente sustentabilidade das 
instituições. O grande ponto 
de virada da vida nacional não 
se dará por meio do próximo 
salvador da pátria de plantão. 
“Triste de um povo que preci-
sa de heróis”, disse Ayres, ci-

tando Bertolt Brecht.
Na verdade, o povo pre-

cisa das instituições. “Povo 
que cresce e amadurece cui-
da de suas instituições.” Mais 
ainda: cuida de seus tributos, 
de sua arrecadação de impos-
tos. Por isso, “quando se fala 
em Receita Federal, fala-se 
também, logicamente, em 
direitos fundamentais.”

E, ao falar nesses direi-
tos, o ex-ministro cita a Cons-
tituição Federal, mais especi-
ficamente trechos do artigo 5º 
ao 17º. Aqui encontramos os 
direitos fundamentais acerca 
da liberdade de expressão, do 
direito à segurança. É nessa 
parte da CF que também ve-
mos garantidos o direito de 
propriedade e da locomoção 
em todo o território nacional. 
Esses direitos “fundamentais 
elementarizam a personali-
dade humana.” Por isso, “não 
existe ser humano de um lado 
e direitos fundamentais do 
outro”, afirma Ayres Britto.

Cabe ao Estado, por 
conseguinte, manter e servir 
a sociedade naquelas áreas 
que todos conhecemos, como 
saúde, educação, saneamento 
básico, etc. Quando um Esta-
do inverte a chave e esquece 
a sociedade, um período de 
trevas entra em cena. “Não se 
pode exigir virtude de quem 
passa necessidades mate-
riais”, disse o palestrante ci-
tando Montesquieu.

- Setembro de 201826



27

SEMINÁRIO OS DESAFIOS PARA O PRÓXIMO GOVERNO 

- Setembro de 2018 27



28
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Reforma da 
Previdência
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Quatro palestras integraram este painel, que 
abriu o segundo dia de seminário. A moderação 
foi realizada pelo presidente da Ajufe, Fernando 
Marcelo Mendes.

A primeira exposição foi do doutor em Di-
reito e diretor de Defesa Profissional e Assuntos 
Técnicos da Unafisco Nacional, Auditor Fiscal 
da Receita Federal, Mauro José Silva. Ele falou 
sobre Déficit/superávit como um critério equi-
vocado para analisar a sustentabilidade de um 
sistema de Previdência. 

Mauro mostrou exemplos para comprovar 
cientificamente que o critério déficit/superávit 
não é válido para avaliar a sustentabilidade de um 
sistema de Previdência. 

Um dos modelos apresentados é o seguinte: 
um trabalhador com 45 anos ou mais contribuiu 
com 10% do seu salário por cinco anos. Ele se 
aposentou aos 50 anos de idade, recebendo valor 
equivalente ao dobro da contribuição. Segundo o 
diretor da Unafisco, fica evidente que esse sistema 
é insustentável, mas nos cinco primeiros anos se 
mostrará superavitário.

Ele explicou ainda que analisar um sistema 
previdenciário baseado em déficit/superávit é o 
mesmo que o médico verificar se o paciente está 
febril com um aparelho de pressão. “Está usando 
o instrumento errado, então está obtendo infor-
mações erradas.”

De acordo com o Auditor Fiscal, quando se 
trata do Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS), há ainda mais um motivo para não medir 
a sustentabilidade de um sistema de Previdência 
apenas considerando esse critério. Ele explicou 
que, desde 2013, com a implantação da Funpresp, 
nenhum novo servidor público ingressa em igual-
dade de condições com os demais, em termos de 
contribuição previdenciária, porque ele não con-
tribui mais sobre a totalidade de sua remunera-
ção, mas até o teto, não sendo possível falar em 
equilíbrio financeiro e atuarial.

Entre outros pontos, Mauro Silva também 
destacou que o Estado, ao propor mudanças previ-
denciárias com retirada de direitos, fere o preconi-
zado pela Constituição Federal. O diretor da Unafis-
co ressaltou que, antes de pensar em uma reforma 
do sistema, o governo deve sugerir medidas menos 
lesivas à sociedade, atuando firmemente para não 
permitir que o dinheiro escoe dos cofres públicos 
por meios como a não cobrança de devedores con-
tumazes, e eliminando a concessão de desonera-
ções previdenciárias e de Refis. “Essa reforma ou 
qualquer outra feita, sem antes ser observado isso, 
nascerá com DNA da inconstitucionalidade.”

Já o promotor de Justiça e primeiro secretá-

rio da Associação Paulista do Ministério Público 
(APMP), Paulo Penteado Teixeira Junior, minis-
trou a palestra RPPS e RGPS: histórico, situação 
atual e perspectivas. Durante a exposição, foi 
apresentada uma série de dados contrariando o 
discurso do governo federal, que apregoa a neces-
sidade de uma reforma previdenciária. A justifi-
cativa para a reforma seria um suposto déficit. No 
entanto, Paulo enfatiza que o problema da Previ-
dência está na gestão dos recursos.

Segundo o promotor de Justiça, se somar-
mos o superávit acumulado pelo Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS), entre 2000 e 2015, aos 
valores transferidos da Seguridade Social para ou-
tros fins por meio da Desvinculação de Receitas 
da União (DRU), no mesmo período, chegaremos 
ao montante de aproximadamente R$ 4 trilhões, 
isso já atualizado para 2018 segundo a taxa Selic. 
“Recursos que foram para o Tesouro, foram gas-
tos, então não estão em uma conta previdenciária, 
conforme determina a Constituição Federal.”

Outros números preocupantes, mostrados 
pelo representante da APMP, estão relacionados a 

renúncias de receitas da Seguridade Social prove-
nientes do PIS/Pasep, Cofins e de outras contribui-
ções destinadas ao financiamento desse sistema. 
Para ele, apenas em 2016, essa renúncia chegou a, 
aproximadamente, R$ 143 bilhões.  

Paulo Penteado apresentou ainda o resulta-
do de um estudo do Ipea, de 1999, segundo o qual 
estima-se que houve desvios de R$ 400 bilhões de 
recursos da Previdência, nos anos de 1960, 1970 
e 1980, para a concepção de obras de infraestru-
tura no País.

O promotor de Justiça destacou que, se con-
siderarmos todos esses valores, somados ainda a 
prejuízos com fraudes, sonegação e inadimplên-
cia, concluiremos que a economia de R$ 740 bi-
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lhões em dez anos, 
pretendida pelo go-
verno federal com a 
reforma previdenciá-
ria, é inferior às per-
das da União.

No decorrer da 
exposição, o pales-
trante rechaçou que 
haja privilégios no re-
gime de aposentação 
do servidor público, 
mais uma justificati-
va do governo a fim 
de promover mudan-
ças na Previdência. 
Ele disse que a con-
tribuição previdenci-
ária máxima por mês 
do trabalhador da 
iniciativa privada é 

de 11% sobre o teto do RGPS, independentemente 
do seu salário, enquanto o funcionalismo público 
paga o mesmo percentual sobre seu provento in-
tegral. Mencionou também, entre outros pontos 
referentes a ambos os regimes, que o aposentado 
pelo RPPS continua a pagar contribuição previ-
denciária, o que não ocorre com quem se aposen-
ta pelo RGPS.

A procuradora-regional da República e dou-
tora em Direito, Zélia Luiza Pierdoná, falou sobre 
Seguridade Social no contexto da CF/88. Segundo 
Zélia, a importância da discussão do tema compre-
ende os interesses de uma nação, extrapolando os 
interesses das proteções beneficiárias dos servi-
dores. “Com a Constituição de 1988, a Previdência 
Social brasileira mudou e passamos a ter acesso 
à Saúde de forma universal para todos e gratuita 
(...). Estou falando em Saúde porque é muito difícil 
não se falar em déficit na seguridade sem consi-
derar que os recursos dessa área precisam garan-
tir Saúde para 204 milhões de pessoas. Para haver 
Saúde, Previdência e Assistência são necessários 
recursos e a CF/88 criou um sistema tributário pa-
ralelo. Assim, precisamos falar do tema conside-
rando esse conjunto de discussões.”

Pierdoná enfatizou que a Previdência Social 
do Brasil tem como característica uma proteção 
obrigatória e outra complementar. “A Previdência 
Complementar é uma realidade para nós servido-
res. Eu entendo que temos um Regime Previdenci-
ário para os servidores públicos e não somente de 
um benefício administrativo, o que é uma irres-
ponsabilidade junto à sociedade.”

A procuradora ainda falou sobre a Desvin-

culação de Receitas da União (DRU). “Precisamos 
pensar na Previdência como um todo e temos que 
pensar a DRU nesse contexto, onde é necessário 
considerar o déficit dos recursos. Como procura-
dora, fiz um protocolo pela inconstitucionalidade 
da DRU. Considero que a aposentadoria dos servi-
dores públicos não deve ser paga com os recursos 
da União.”

Sobre a corrupção, diz que é um problema 
que precisa ser enfrentado, mas não é o único em-
pecilho. “Eu tenho sustentado que R$ 100 bilhões 
da dívida ativa é resultado de fraude e isso precisa 
ser cobrado. O déficit da Previdência no Regime 
Geral tem crescido R$ 50 bilhões por ano e, à me-
dida que a população envelhece, esse dado deverá 
crescer mais ainda.”

A indústria 4.0 é conhecida como a quarta re-
volução industrial, que marca a integração entre 
mundo físico e virtual, abrangendo internet, big 
data e inteligência artificial. De acordo com a pa-
lestrante, o que precisa ser discutido é o reflexo da 
indústria 4.0 não somente no Regime Geral, mas 
também no RPPS, onde os recursos podem não ser 
suficientes. “Temos que pensar em garantir a nos-
sa proteção e dos nossos filhos. Temos que pensar 
na nossa geração e nas futuras. O ordenamento 
era irresponsável e não podemos seguir o exemplo 
de Portugal, que determinou uma flexibilização 
do direito adquirido. Precisamos discutir dentro 
das possibilidades do sistema, sem pensar em um 
sistema paralelo.”

O quarto painel foi  finalizado com a palestra 
RPPS: perspectivas após a implantação do RPC, 
ministrada pelo consultor legislativo do Senado 
Federal e doutor em Ciências Sociais, Luiz Alber-
to dos Santos. 

Ele destacou a necessidade de recuperação da 
sustentabilidade financeira e atuarial do RPPS, o 
que, segundo ele, tem levado à pressão para redu-
ção de suas despesas. No entanto, frisou que proje-
ções de despesa e receita, desde 1995, mostram que 
não houve uma  “explosão de gastos no regime.”

“Mesmo sem reformas, não teremos uma 
elevação significativa da despesa previdenciária 
do RPPS. Pelo contrário, os atuais servidores vão 
se aposentando, e a receita e a despesa vão cain-
do. Não há um comportamento explosivo do pon-
to de vista do gasto público decorrente das atuais 
situações”, explicou.

Entre as inicativas necessárias para tornar o 
regime mais sustentável, Luiz Alberto salientou que 
o artigo 249 da Constituição federal já havia esta-
belecido um fundo para amparar financeiramente 
problemas do RPPS, o que nunca foi implementado.

“Já estamos há 20 anos da vigência disso. O 
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regime deveria ter um fundo integra-
do de recursos oriundos de ativos, de 
patrimônios, de bens, direitos, para 
exatamente suprir seus problemas 
históricos de construção.”

Outro ponto que, segundo o 
consultor, explica o atual quadro do 
RPPS é o fato de a Previdência do 
servidor público não ter sido criada 
como regime previdenciário. “Ela 
foi criada como um prêmio pela per-
manência do serviço público ao lon-
go de décadas, tornando as regras 
permissivas. E como todas as regras 
permissivas, foram abusivamente 
aproveitadas”, disse.

Os desafios do RPC. Para o pales-
trante, o RPC foi pensado como meca-
nismo de redução de despesas geradas 
pelo RPPS, porém, os resultados positi-
vos esperados não têm se confirmado.

“Projetava-se um patrimônio 
das Entidades Fechadas de Previdên-
cia Complementar [EFPC] no serviço 
público, em cinco anos, de quase 8 bi-
lhões de reais. Em 25 anos, seria um 
patrimônio de 163 bilhões de reais. 
Nesses primeiros cinco anos de pre-
vidência complementar, os números 
apontam um resultado bastante infe-
rior. Além disso, houve um refluxo do 
processo de recrutamento.”

O palestrante apresentou ainda 
dados sobre a rentabilidade das EFPC 
que se mostram superiores a indicado-
res como da poupança e da inflação. 
No entanto, para ele, um dos atrativos 
criados pelo RPC ― o fato de o cidadão 
poder levar parte do patrimônio acu-
mulado durante sua adesão ao sair do 
regime ― tem tido efeito negativo.

“O sentido desses mecanismos 
de atração é o de reduzir o compro-
misso do servidor com a própria car-
reira. Cada um de nós se sente, diga-
mos, mais livre, leve e solto para sair 

do emprego público na hora em que 
perder o interesse ou a disposição. 
Antes, o compromisso da carreira e 
as vantagens a ela associadas nos fa-
ziam pensar um pouco mais a respei-
to dessa condição.”

O consultor frisou ainda que há 
inúmeros desafios a serem superados 
pelo RPC, que expõem a incerteza e a 
insegurança dos trabalhadores, par-
ticularmente, dos servidores públi-
cos, em relação ao modelo. Efeito dis-
so seria o baixo número de migrações 
com o término do prazo.

“Foram apenas 10.500 adesões no 
caso da Funpresp, um número muito 
aquém do que estimava a instituição, 
e isso decorreu da própria formulação 
da lei e dos seus planos dos benefícios. 
Esse é o quadro que temos hoje.”

Poucos trabalhadores brasi-
leiros com renda para economizar 
e aderir ao RPC estão entre os agra-
vantes para o crescimento do modelo 
“muito abaixo do que seria seu poten-
cial”. “É uma característica da nossa 
sociedade, que tem muita desigualda-
de social e concentração de renda.”

A preocupação com episódios 
graves de má aplicação e desvios de re-
cursos na Previdência Complementar 
foi outro ponto enfatizado na palestra. 
Segundo dados apresentados pelo con-
sultor, com base no Tribunal de Contas 
da União, as perdas por ineficiência do 
sistema acumulam um déficit técnico 
de quase 70 bilhões de reais.

“O sistema [da Previdência 
Complementar] já deveria estar ama-
durecido, não deveria apresentar esse 
tipo de comportamento. Lamentavel-
mente, essas dificuldades nos fazem 
ter certas cautelas em relação a seu 
futuro como mecanismo de comple-
mentação de renda”, finalizou.
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Foram cinco apresentações nes-
te último painel do evento, que teve 
como moderador o presidente da 
Afresp, Rodrigo Keidel Spada.

O deputado federal pelo PSDB/
PR e relator da PEC da Reforma Tri-
butária em discussão na Câmara dos 
Deputados, Luiz Carlos Hauly, falou a 
respeito do Projeto de reforma. 

Ele começou destacando as fa-
lhas históricas na condução do siste-
ma tributário brasileiro. “Por que o 
Brasil não cresce? Erramos. Erramos 
na estrutura do Estado, na estrutura 
fiscal. Não tivemos coragem de fazer 
mudanças adequadas no sistema tri-
butário. A esquerda errou e a direita 
também errou na condução econômi-
ca do País”, afirmou.

Entre os principais problemas, 
o deputado destacou a prevalência de 
impostos sobre consumo, em detri-
mento do Imposto de Renda, já que 
tal modelo tende a onerar os mais po-
bres.  “O maior problema é a regres-
sividade [dos impostos] no País, que é 
desumana.”

A proposta de Hauly é criar um 
imposto sobre o consumo como o Im-
posto de Valor Agregado (IVA), além 
de um Imposto Seletivo, que incide 
sobre produtos específicos, como 
combustíveis, cigarros, entre outros.

O relator defendeu ainda a di-
minuição das alíquotas de impostos 
sobre alimentos e remédios, além da 
instauração da cobrança eletrônica 
de tributos. Também foi enfático ao 
afirmar que a reforma não implica 
qualquer aumento de impostos. “Se 
aumentar um ponto do IR, tem que ti-
rar um ponto no consumo, porque a 
União vai querer mais imposto.”

Hauly ressaltou o compromisso 
de “inserir no texto constitucional o ca-
pítulo referente à autonomia e à segu-
rança jurídica dos Auditores federais, 
estaduais e municipais.”

Reforma tributária foi o tema 
ministrado pelo reitor da Universi-

PAINEL 5

Reforma tributária 
e justiça fiscal

SEMINÁRIO OS DESAFIOS PARA O PRÓXIMO GOVERNO 



- Setembro de 201834

dade Federal de Santa Catarina e doutor em 
Direito pela Universidade Livre de Bruxelas, 
Ubaldo Cesar Balthazar.

Após apresentar um breve histórico do 
debate tributário no País, o palestrante pon-
derou sobre as razões que impediriam a con-
cretização de mudanças efetivas no sistema 
tributário brasileiro. “O problema é que fala-
mos da reforma no Brasil desde 1965, com a 
Emenda 18, que resultou no Código Tributário 
Nacional.”

Balthazar contou que, ainda nos anos de 
1980, o tema de sua tese de doutorado foi a do 
Imposto de Valor Agregado (IVA) nos moldes 
europeus. “Depois, acabei até desistindo do 
IVA. Os líderes apoiavam, mas logo apareciam 
restrições.”

 Num dado momento, o renomado pales-
trante fez esta pergunta retórica: “por que essa 
reforma é quase impossível? Porque ela preci-
sa conciliar interesses múltiplos, primeiro dos 
entes federativos, depois o interesse empre-
sarial, comercial, de sindicatos, corporações, 
conselhos corporativos, ONGs e por aí vai.”

Entraves não são novidades. Segundo o 
professor, não houve consenso em torno do 
assunto nem na aprovação do CTN, em 1965, 
pois no contexto da época “a reforma foi im-
posta pelo governo militar.” Também criticou 
o fato de boa parte dos políticos estarem in-
teressados em redistribuição de recursos, em 

vez da discussão da competência de tributos. 
Mesmo com todas as dificuldades para apro-
var a Reforma, o reitor diz “não ter perdido as 
esperanças.”

Na parte final de sua fala, salientou a im-
portância do Auditor Fiscal para o País. “Sem 
tributo não existe Estado. O fiscal de imposto 
é tão importante que precisa ter autonomia 
para que o tributo possa ser recolhido confor-
me a lei.”

Por sua vez, o ex-secretário de Política 
Econômica do Ministério da Fazenda e diretor 
do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), Bernard 
Appy, falou sobre os Desafios para a tributa-
ção sobre o consumo.

O economista e especialista em temas 
tributários destacou o que seria, segundo ele, 
o modelo ideal para a tributação do consumo. 
Esse modelo seria feito por meio de um impos-
to único. Os cinco tributos atuais que incidem 
sobre o consumo de bens e serviços, a saber, 
ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins, seriam substituí-
dos pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

Para Bernard, a migração do sistema tri-
butário atual do País para o modelo interna-
cionalmente estabelecido do imposto sobre o 
valor adicionado (IVA) deveria ser feita com 
cautela. Isso porque existe a necessidade de 
considerar dificuldades de ordem federativa, 
distribuição da Receita, desigualdades regio-
nais, entre outras situações.
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“Os problemas relacionados às empresas 
em função de benefícios concedidos e distor-
cidos, investimentos feitos nos moldes atuais, 
redução drástica da margem de lucro, por 
exemplo, que podem levar estabelecimentos 
comerciais à falência com a implantação do 
imposto único, também merecem máxima 
atenção.”

Do ponto de vista técnico, de acordo com 
o ex-secretário, o modelo IVA atenderia às exi-
gências da Reforma Tributária. O IVA seria 
complementado por um imposto seletivo, fe-
deral, com incidência monofásica sobre bens 
e serviços com externalidades negativas. “A 
implantação que estamos propondo deve ser 
de forma gradativa e por dez anos. Após esse 
período, os cinco impostos atuais seriam extin-
tos, prevalecendo apenas o IBS. O tempo para 
a transição seria longo o suficiente para não 
traumatizar empresas e necessário para efeti-
vação das características do imposto único.”

De acordo com a proposta do Centro de 
Cidadania Fiscal (CCiF), com uma reforma 
tributária nesses moldes, um único tributo 
passaria a substituir os impostos federais, es-
taduais e municipais, com alíquota uniforme 
para todos os bens e serviços. “Esse modelo 
proporciona autonomia federativa aos Estados 

e municípios, passando a vigorar a alíquota da 
região de destino, onde a legislação e regula-
mentação serão nacionais. Outro ponto é que 
o imposto arrecadado ficará em conta única, 
gerida pelo Comitê Gestor Nacional, composto 
por representantes das três esferas de gover-
no. A cobrança e fiscalização do imposto úni-
co serão coordenadas e uniformizadas entre 
União, Estados e municípios”, diz Appy.

A transição na distribuição da receita 
entre Estados e municípios seria feita ao lon-
go de 50 anos, sendo os 20 anos iniciais uma 
manutenção da receita atual, corrigida pela 
inflação. O crescimento real da receita seria 
distribuído pelo destino. Nos 30 anos restan-
tes, vigoraria a convergência.

Quanto às empresas, as que se enqua-
dram no Simples teriam duas opções: manter 
o regime atual, sem apropriação ou transfe-
rência de créditos, ou adesão integral ao IBS, 
com redução da alíquota do Simples corres-
pondente aos cinco tributos substituídos pelo 
IBS. As empresas do lucro presumido perma-
neceriam no regime normal do imposto.

Appy destaca também que o modelo pro-
posto geraria melhora do ambiente de negó-
cios, aumento da produtividade e do PIB po-
tencial. “A mudança no sistema tributário que 
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estamos propondo mantém a inde-
pendência federativa e trará um ga-
nho brutal para o Brasil, com aumen-
to de pelo menos 10% do PIB potencial 
do País, no período de 10 a 20 anos.”

Já o professor da FGV e membro 
do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), 
Isaias Coelho, proferiu a palestra De-
safios para a tributação sobre a ren-
da e o patrimônio: pejotização, tri-
butação sobre lucros e dividendos e 
justiça fiscal.

Ao iniciar a explanação, o pro-
fessor disse que o Brasil teve impor-
tantes avanços na tributação sobre a 
renda, desde a implantação do IR.

Para ele, houve tanto progressos 
relacionados à legislação como a re-
cursos tecnológicos, que permitem, 
por exemplo, o cruzamento de infor-
mações dos contribuintes, amplian-
do o poder de fiscalização e cobran-
ça. “Possuímos uma administração 
tributária sofisticada e respeitada.”

Entre outros pontos nesse sen-
tido, o professor da FGV ainda des-
tacou que com a tributação na fonte 
“a receita cresce passo a passo com a 
evolução da renda das pessoas e das 
empresas.” Salientou também que, 
para as pessoas físicas, temos hoje a 
declaração de bens, direitos e dívidas 
no IR, o que reforça a capacidade de 
atuação da Receita Federal, porque 
é possível observar o crescimento 
patrimonial. “A Receita Federal tem 
um papel importante no controle das 
práticas de evasão tributária, sone-
gação e também outros crimes.”

No decorrer da explanação, 

Isaias Coelho ainda falou sobre pon-
tos na tributação da renda a serem 
aprimorados. Entre eles, o fato de 
as isenções beneficiarem principal-
mente quem tem alta renda, bem 
como a respeito da questão de o limi-
te de isenção do IR superar a média 
do salário brasileiro. Ou seja, quem 
está abaixo dessa média não paga IR 
retido na fonte. 

Sobre a tributação de lucros e di-
videndos, o palestrante afirmou que 
a maioria dos países taxa os lucros 
quando são apurados, por meio do 
IRPJ, e também em sua distribuição, 
no IRPF. De acordo com o Auditor Fis-
cal, já o Brasil optou por cobrar um 
alto imposto, de aproximadamente 
34%, no momento da apuração do lu-
cro, e isentar a distribuição. Porém, 
destaca que esse modelo de tributa-
ção gera uma percepção de injustiça. 
Segundo ele, uma possível solução 
seria tributar os dividendos e reduzir 
a alíquota do IRPJ. 

A Tributação sobre distribui-
ção de dividendos foi o assunto tra-
tado pelo técnico de pesquisa e pla-
nejamento do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) e pesqui-
sador associado do International Po-
licy Centre for Inclusive Growth 
(IPC-IG), Rodrigo Octávio Orair.

Segundo análise do economista, 
o sistema tributário do País caracteri-
za-se, entre outros aspectos, pelo ele-
vado grau de concentração de renda 
no topo da distribuição e pela falta de 
equidade, ou seja, contribuintes com 
capacidade de pagamento semelhante 
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pagarem montante também semelhante.
De acordo com Rodrigo Orair, a carga 

tributária incide principalmente sobre os 
mais pobres. Ricos pagam menos impostos, 
o que corrobora para aumentar a concentra-
ção de renda nessa parcela da população. 
Outro agravante nesse sentido é a não tribu-
tação de dividendos, ressaltou.

O pesquisador apresentou dados da 
Organização para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE) para mostrar 
como a questão tributária está sendo tratada 
no âmbito internacional. De acordo com ele, 
há uma tendência de taxar menos as empre-
sas em relação ao IRPJ e à folha de pagamen-
to, com objetivo de promover o crescimento 
econômico, e de ampliar a tributação da ren-
da distribuída do capital, na pessoa física. 

O técnico do Ipea disse que, entre os 
países integrantes da OCDE, apenas o Brasil 
e a Estônia concedem isenção tributária in-
tegral dos dividendos.

Para o pesquisador, é necessário pro-
por medidas para minimizar as distorções 
do nosso sistema, com vistas a uma propos-
ta de tributação moderna que combine efici-
ência e equidade.

Conforme Rodrigo Orair, um dos mo-
delos interessantes, que pode servir de re-
ferência para discussão do tema no País, é o 
implantado há alguns anos no Chile, chama-
do de modelo dual. Grosso modo, ele integra 
a tributação da renda das pessoas físicas e 
jurídicas, a fim de dar tratamento uniformi-
zado para ambas as rendas. “Nesse modelo, 
a renda do trabalho é tributada de modo 
progressivo, enquanto sobre a renda do ca-
pital incide alíquota linear.”
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CIRO GOMES

Sabatina com os 
presidenciáveis

“No meu governo, de quatro 
anos, ou de oito anos, se for o 

caso, não haverá Refis nenhum 
dia, nenhuma vez.”
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A última etapa do seminário foi a reali-
zação de sabatina temática com assuntos tri-
butários de interesse para o Estado e a socie-
dade. A Unafisco convidou os seis candidatos 
à Presidência da República mais bem colo-
cados nas pesquisas eleitorais, porém cinco 
não compareceram por incompatibilidade de 
agenda. Ciro Gomes (PDT) esteve na sabati-
na, que teve como moderador o jornalista He-
ródoto de Souza Barbeiro, que é apresentador 

e editor-chefe do Jornal da Record News. 
Na ocasião, Ciro disse acreditar “que quem 

conheceu o tamanho do problema brasileiro pre-
cisa estabelecer uma relação de absoluta cumpli-
cidade com a Receita Federal.”

Além do moderador, fizeram perguntas 
ao candidato os presidentes da Unafisco e da 
Afresp, Kleber Cabral e Rodrigo Spada, res-
pectivamente.

Dentre os temas abordados, foi frisado 
que a sonegação e a corrupção são crimes de 

mesma natureza, embora o crime de sonega-
ção seja tratado, desde 1995, como crime de 
segunda classe, ao permitir que o sonegador 
se livre da ação penal com o pagamento dos 
tributos. A Unafisco apresentou na CPI da 
Previdência um anteprojeto, que se tornou o 
PLS 423/2017, prevendo cadeia para o sonega-
dor, com penas equiparadas às do crime de 
corrupção (2 a 12 anos), havendo redução da 
pena com o pagamento, e não mais extinção 

da punibilidade com o pagamento.
Ciro Gomes. Ele respondeu que apoia 

o projeto, e enfatizou: “No meu governo, de 
quatro anos, ou de oito anos, se for o caso, não 
haverá Refis nenhum dia, nenhuma vez. Foi 
assim que eu governei o Ceará, nos meus qua-
tro anos de governo não houve Refis.”

Outra pergunta tratou do retorno aos 
cofres públicos frente ao custo total anual da 
Receita Federal. Para cada real investido na 
administração tributária federal, o País teve 
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o retorno de 139 reais em arrecadação aos co-
fres públicos (dados de 2015), um dos maio-
res índices de retorno em comparação com as 
administrações tributárias de outros países. 
Nossa Constituição reconhece isso ao estabe-
lecer, no art. 37, inciso XXII, que a administra-
ção tributária deve ter recursos prioritários 
para a realização de suas atividades. Apesar 
desses dados e da previsão constitucional, o 

desinteresse em investir na administração tri-
butária, e, portanto, no combate à sonegação, 
no aprimoramento da arrecadação e no con-
trole aduaneiro das fronteiras, é notório nos 
últimos governos. Países que enfrentaram 
crises fiscais recentes preservaram o funcio-
namento em nível máximo de eficiência das 
suas respectivas administrações tributárias, 
exatamente o oposto do que vem acontecendo 
aqui no Brasil.

Segundo o candidato, nos primeiros 24 

RPPS:

Regras de transição 

existentes na CF para 

servidores públicos que 

ingressaram na carreira 

antes da EC 41/03 “serão 

mantidas como estão”,

diz Ciro

meses o País precisará apertar os cintos em 
todas as áreas, mas ressaltou que: “o País pre-
cisa qualificar, profissionalizar, autonomizar, 
empoderar a Receita Federal para ganhar em 
eficiência.”

Igualar as regras da Previdência dos tra-
balhadores da iniciativa privada com as regras 
dos servidores públicos é uma das propostas  
mais repetidas nos debates sobre Reforma da 
Previdência, inclusive entre os candidatos. 

Na pergunta, Kleber enfatizou que tal ni-
velamento de regras já foi concretizado para 
os servidores públicos civis da União desde 
2013, inclusive com a limitação da aposenta-
doria ao teto do RGPS, havendo a opção de ade-
são à Fundação de Previdência Complementar 
(Funpresp). A possibilidade de aposentadoria 
integral já não existe para os novos ingressan-
tes no serviço público desde a Emenda Cons-
titucional 41/2003. Para os servidores que já 
haviam ingressado antes dessa data, foram 
criadas regras de transição por meio de emen-
das constitucionais, de maneira a respeitar a 
segurança jurídica, ou seja, respeitar a neces-
sidade humana por previsibilidade de regras. 
O governo do presidente Michel Temer pro-
moveu intensa campanha difamatória contra 
os servidores públicos, elegendo-os como vi-
lões da Previdência e da crise fiscal do País.

Mais esta pergunta ao candidato: Como 
as suas propostas tratam as regras de transi-
ção existentes na Constituição para os servi-
dores públicos que ingressaram na carreira 
antes da EC 41/2003?

Resposta de Ciro Gomes: Imexíveis. Não 
há nada mais para fazer nessa área. Não pode 
mexer (...). Está muito razoável a transição 
(...). O problema não é o servidor público da 
União. Não é mesmo (...). Há uma coisa que é 
a irretroatividade da norma para ferir direito 
adquirido. As regras de transição serão man-
tidas como estão.
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PINGUE-PONGUE

Microfone aberto
No meio de tanta gente, ainda conseguimos esticar o microfone para 
obtermos um pouco mais do grande conhecimento dos palestrantes.

Os vídeos das entrevistas abaixo estão no site da Unafisco.  

TODOS IGUAIS PERANTE A LEI

Poder
Judiciário é 

suprapartidário

Unafisco Infor-
ma. As lutas partidá-
rias relacionadas às 
eleições têm sido in-
tensas. Nesse sentido, 
de que maneira o STF 
deve se comportar?

Ayres Britto. Por 
definição todo órgão do Poder Ju-
diciário é suprapartidário e tem 
de preservar a sua postura obri-
gatória de julgar com imparciali-
dade, neutralidade e objetividade 
os trechos legais e constitucio-
nais, não deixando se contaminar 
por esse clima de acirramento 
de ânimos, de embate partidário 
mais acirrado. É manter sua cen-
tralidade colegiada, não perder a 

unidade e não se fragmentar, não 
deixando se influenciar pelo clima 
mais exacerbado de competição, 
que é próprio do período eleitoral.

UI. Qual a sua opinião so-
bre o período de quarentena de 4 
anos para que ministros do STF 
se candidatem a cargos públicos?

AB: É uma boa medida es-
tabelecer período de quarentena 
para que egressos do Poder Judici-
ário passem um período longe das 
disputas eleitorais, das filiações 
partidárias. Essa certeza anteci-
pada da quarentena robustece o 
dever do magistrado de perma-
necer acima dos partidos e indi-
ferente a eles, no julgamento das 
causas sobre sua jurisdição. 

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Ayres Britto, fala sobre a postura dos 
magistrados no período eleitoral.

O doutor em Direito Fi-
nanceiro e Tributário e 
jurista no Centro de Es-
tudos Fiscais da DGCI, 
de Portugal, Vasco Antó-
nio Branco Guimarães, 
falou ainda sobre Refis.

Área tributária 
tem o direito de 

verificar

- Setembro de 201842

EM PORTUGAL, A CHAMADA 
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A Receita 
contribui de forma 
excepcional para 
as ações da Lava 

Jato

Unafisco Informa: De qual maneira a Receita Federal 
tem contribuído no combate à corrupção?

A Receita Federal é uma parceira indispensável no 
combate à corrupção. Ao mesmo tempo em que a Polícia 
Federal é mais aparatada para determinados atos e inves-

tigação, com busca, apreensões e prisões, polícia e Ministério Público 
fazem análise de provas, quebras de sigilos bancários e financeiros, 
a Receita Federal pode não apenas fazer essas análises também, mas 
também contribuir com sua expertise especial no rastreamento. A Re-
ceita tem mais condições, a partir de todo o seu conhecimento e de 
sistemas próprios, de fazer rastreamentos financeiros de um modo 
mais eficiente, o que contribuiu de forma excepcional, importante e 
essencial para as ações da Lava Jato. E, certamente, para várias outras 
investigações de corrupção e outros crimes ao redor do País.

O procurador da República, Deltan Marti-
nazzo Dallagnol, enfatizou que a Receita Fe-
deral é uma parceira indispensável no com-
bate à corrupção. 

RECEITA FEDERAL NO COMBATE 
À CORRUPÇÃO 

Unafisco Informa: Em 
2015, a Lista VIP (equivalente 
à PPE brasileira) desencadeou 
uma crise na Autoridade Tribu-
tária Aduaneira (AT) portugue-
sa. Isso era previsível? 

Vasco António Branco Gui-
marães: Não. Não era previsível 
por duas razões: primeiro porque 
não tem legislação que permita 
Lista VIP. Se você é uma pessoa 
pública, tem que ter particular 
cuidado e não pode, simplesmen-
te, achar que o fato de estar em 
tal posição não será escrutinado. 
A área tributária tem o direito 
de verificar. Dessa forma, não 
era previsível que existisse Lista 
VIP considerando que é ilegal e 
não tem sentido proteger alguém 
que tenha problema com a Auto-
ridade Tributária. A Lei é igual 
para todos e se aplica da mesma 
forma para qualquer pessoa. É a 
tradição portuguesa e europeia e, 

assim, não é previsível na origem 
ou na consequência. 

UI: Quais os principais 
avanços que a legislação tributá-
ria portuguesa trouxe no que se 
refere às pessoas politicamente 
expostas (PPEs)? 

VABG: Quando se tem uma 
vida pública, um dos preços a pa-
gar é a exposição da vida privada 
também. Em Portugal, nós acha-
mos que se tenha efetivamen-
te “a folha limpa” e, se não tem, 
que se corrija antes de ingressar 
na política, visto que se a pessoa 
está se expondo precisa ter certe-
za que não existem pendências. 
Nesse caso, o que pode ser feito 
é a contratação de um assessor 
para que verifique se não existem 
pendências junto ao Fisco. Temos 
muita gente caindo por causa de 
problemas com o Fisco do que 
qualquer outra coisa, não apenas 

em Portugal, mas em outros pa-
íses, como na Alemanha, Brasil, 
Estados Unidos, ou seja, em todo 
o mundo.  

UI: Como a questão dos Re-
fis é tratada na Europa? 

VABG: A anistia existe no 
mundo todo, não é monopólio 
do Brasil. O que acontece é que 
o Brasil vem fazendo Refis perió-
dico e, de três em três anos, tem 
o refinanciamento. Se você jun-
tar isso ao planejamento fiscal 
agressivo das grandes empresas, 
temos a demora no pagamento, 
[porque investe-se com base] na 
Selic, depois vem o Refis e ainda 
concede prêmio, ou seja, milhões 
são concedidos para essas em-
presas. E isso é feito legalmente 
e sem a possibilidade de contra-
riar. Quem sai prejudicado é o Te-
souro Nacional, a Fazenda e, em 
geral, os brasileiros (...).



SEMINÁRIO OS DESAFIOS PARA O PRÓXIMO GOVERNO 

REFORMA TRIBUTÁRIA E ICMS

Simplificar 
regras do ICMS 

é uma forma 
de combater a 

corrupção

Unafisco Informa: Qual seria o papel do 
ICMS na Reforma Tributária?

Luiz Cláudio Rodrigues de 
Carvalho: O ICMS é o principal 
imposto do País em volume de 
arrecadação, sendo a principal 
fonte de receitas dos 27 Estados. 
Portanto, tem importância fun-
damental para o equilíbrio e sol-
vência do setor público brasileiro, 

A Reforma Tributária tem que en-
frentar a questão da complexidade 
relacionada ao ICMS, segundo o 
Secretário da Fazenda do Estado de 
São Paulo, Luiz Cláudio Rodrigues 
de Carvalho.

O PESO DAS RENÚNCIAS FISCAIS 

Justiça fiscal e RPPS foram temas abordados pelo candidato
à Presidência da República, Ciro Gomes.  
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principalmente dos Estados. É um impos-
to que incide sobre a circulação de merca-
doria, principalmente, prestação de servi-
ços de comunicação. A complexidade da 
legislação do ICMS faz com que tenhamos 
uma complexidade nessa circulação, nas 
operações mercantis, e isso tem impacta-
do negativamente no crescimento econô-
mico e social do País, visto que a produção 
de riquezas fica comprometida em função 
da complexidade do sistema tributário, 
notadamente do ICMS.

A Reforma Tributária tem que en-
frentar a questão da complexidade rela-
cionada ao ICMS e, com a simplificação 
das regras, temos condições de maior 
desenvolvimento e de um ambiente mais 
amigável para os negócios. 

UI: Quais medidas devem ser toma-
das para combater a sonegação?

LCRC: A sonegação também está relacionada à com-
plexidade de regras. Com regras difíceis, complexas e obs-
curas, em que o contribuinte tem dificuldades de entender 
e trabalhar, teremos um quadro que vai facilitar a sone-
gação, fazendo com que o sonegador tenha um ganho de 
competitividade muito grande. Portanto, dentre várias for-
mas de se combater a sonegação, considero que uma das 
principais é a simplificação radical das regras do ICMS.

Unafisco Informa: Sem justiça fiscal o Brasil 
jamais será o País do futuro. Como as questões tri-
butárias serão tratadas em seu governo, caso eleito?

Eu pretendo, entre a eleição e a posse, mobili-
zar os governadores que terão sido eleitos também 
e uma representação dos prefeitos, com o objetivo 
de discutir uma profunda transforma-
ção da estrutura fiscal brasileira. A par-
te tributária é capítulo absolutamente 
central, necessariamente casada com a 
parte previdenciária, dada a interação 
indissociável que temos hoje por Contri-
buição Social Sobre o Lucro Líquido, PIS, 
Cofins, que são basicamente tributos sobre o valor 
adicionado na prática. Pretendo estabelecer o am-
biente político e quero interagir com os técnicos da 

Receita Federal do Brasil, que sabem tudo de como 
podemos resolver o problema. E isso é uma experi-
ência antiga minha, visto que tive um êxito grande, 
sendo responsável pelo maior superávit primário 
da história do fisco brasileiro. E não foi apenas por 
mim. Tive uma cooperação extraordinária da Re-
ceita Federal, que é um centro de excelência do ser-

viço público brasileiro. 
Quero propor também um tributo 

sobre lucro com dividendos e em linha 
com as melhores práticas internacio-
nais, outro mais progressivo e federal 
partilhado com Estados e municípios 
sobre heranças grandes, além de discu-

tir os R$ 354 bilhões de renúncias fiscais que o Brasil 
ofereceu e instrumentalizar o País para combater a 
sonegação, que hoje é um escândalo. 
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Unafisco Informa: Em linhas ge-
rais, como a Reforma Tributária aborda 
a questão da autonomia funcional, finan-
ceira, administrativa e orçamentária 
dos Fiscos?

Luiz Carlos Hauly: Eu estou ampla-
mente favorável ao entendimento com o 
Fisco brasileiro e não somente da União, 
dos Estados e municípios para inserir, 
no texto constitucional, uma matéria es-
pecífica sobre a autonomia do Fisco do 
País, que tem todo o meu apoio, sendo 
receptivo à proposta que será apresenta-
da pelo próprio Fisco brasileiro.  

UI: A Reforma Tributária mexe com o pac-
to federativo. Qual o tamanho desse desafio, so-

bretudo no que diz respeito à tramita-
ção do projeto? 

LCH: A nossa proposta prevê a 
permanência da receita de cada unida-
de federativa nos primeiros cinco anos. 
Somente para Estados e municípios que 
haverá a mudança da origem para o des-
tino de, após os 5 anos, mais 10 anos. 
Portanto, a transição levará 15 anos, 
visto que o tributo pertence a quem 
consome. Esse princípio que estamos 

adotando é mundial. No Brasil, já acontece com 
dois terços da arrecadação nacional. Assim, o 
pacto federativo será respeitado.

O relator da PEC da Reforma 
Tributária em discussão na Câ-
mara dos Deputados, o depu-
tado federal Luiz Carlos Hauly, 
afirma que pacto federativo 
será respeitado.  

AUTONOMIA DO FISCO 

Unafisco Informa: Qual a importância de even-
tos como o Seminário da Unafisco para a sociedade?

Heródoto Barbeiro: A importância 
do Seminário da Unafisco se dá pelo tema 
tratado no evento, visto que alguns dos as-
suntos abordados não são muitas vezes do 
conhecimento do grande público. Assim, 
precisamos de pessoas que entendam des-
ses temas, que são fundamentais para o 
País e que são ligados a uma determinada 
atividade de carreira de Estado, como a 
que a Unafisco representa. A iniciativa é 

extremamente importante para somar com os outros 
conhecimentos que a sociedade também precisa ter.  

UI: Qual a sua avaliação sobre a co-
bertura das eleições feita pela imprensa?

HB: Acho que está sendo o mais 
plural possível, especialmente porque 
agora, além da mídia tradicional, temos 
também as mídias sociais e, assim, eu 
acho que vai haver uma oportunidade 
maior para as pessoas conhecerem me-
lhor os candidatos e, principalmente, os 
programas de governo.  

A cobertura das eleições gerais pela imprensa e 
a importância do Seminário foram temas desta-
cados pelo jornalista, apresentador e editor-che-
fe do Jornal da Record News, Heródoto Barbeiro. 

REDES SOCIAIS NAS ELEIÇÕES GERAIS
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O ex-secretário de Política Econômica do 
Ministério da Fazenda e diretor do Centro de 
Cidadania Fiscal (CCiF), Bernard Appy, fala, 
entre outros pontos, da proposta do CCiF para 
a Reforma Tributária que propõe a substitui-
ção de todos os impostos pelo Imposto sobre 
Bens e Serviços (IBS). 

Unafisco Informa: Quais os principais 
cuidados que devem ser tomados na aplicação 
de um eventual imposto único (IBS) sobre o 
consumo no País?

Bernard Appy: É evitar que a legislação 
do IBS seja contaminada por benefícios fiscais 
a setores específicos. O IBS é um imposto sobre 
o consumo e impostos sobre consumo não são 
bons instrumentos para a realização de polí-
ticas setoriais. De fato, praticamente nenhum 
país relevante do mundo utiliza o IVA para fa-
zer política setorial.

UI: De que modo o IBS pode favorecer 
também as empresas do Simples?

BA: De modo geral, o IBS será neutro para 
essas empresas. Na prática, a primeira opção 
seria a de manter o regime atual, caso em que 
as empresas não poderão apropriar nem trans-
ferir créditos do imposto, e deverá ser a prefe-
rida por aquelas que vendem mercadorias ou 
prestam serviços para os consumidores finais. 
A segunda opção, que seria excluir a incidên-
cia sobre o faturamento da parcela do Simples 
que corresponde aos cinco tributos substitu-

BERNARD
APPY

PALESTRANTES

Três perguntas para
quatro entrevistados

Além das entrevistas relâmpago, relacionadas nas páginas 
anteriores, também fizemos algumas entrevistas por e-mail. A seguir, 
como os renomados palestrantes responderam a cada uma das três 

perguntas feitas especialmente para eles



SEMINÁRIO OS DESAFIOS PARA O PRÓXIMO GOVERNO 

ROBERTO 
DAMATTA

ídos pelo IBS (ICMS, ISS, PIS, 
Cofins e IPI) e adotar o regime 
normal de débitos e créditos 
do IBS, deverá ser a preferida 
pelas empresas que estão no 
meio da cadeia, pois viabiliza-
rá a recuperação integral dos 
créditos do imposto incidente 
sobre seus insumos e a trans-
ferência integral do crédito 
para seus clientes.

UI: Qual pode ser o im-
pacto das eleições gerais na 
Reforma Tributária?

BA: Provavelmente, será 
uma pauta relevante nas pró-
ximas eleições. Esta pauta tem 
duas dimensões principais. 
Uma diz respeito à necessidade 
de correção de distorções que 
reduzem muito a produtivida-
de (e o PIB potencial). É nesta 
dimensão que se insere a pro-
posta de substituição dos tribu-
tos atuais sobre bens e serviços 
pelo IBS. A segunda dimensão 
diz respeito ao impacto do sis-
tema tributário sobre a distri-
buição de renda no Brasil. Nes-
ta pauta se inserem questões 
como a reintrodução da tribu-
tação na distribuição de lucros 
e dividendos no Brasil. É preci-
so ter cuidado, no entanto, por-
que se o retorno na tributação 
da distribuição de dividendos 
não for acompanhado de me-
didas que reduzam e racio-
nalizem a tributação do lucro 
nas empresas, corre-se o risco 
de que o Brasil se torne pouco 
atrativo para os investidores 
internacionais, o que prejudi-
caria o crescimento no longo 
prazo do País.

O antropólogo e profes-
sor da PUC/Rio e da Universi-
dade de Notre Dame, Rober-
to Augusto DaMatta, destaca 
que a cidadania é construída 
na fase escolar, o que implica 
na consciência futura do bom 
contribuinte.

Unafisco Informa: Como 
ocorre a construção da cidada-
nia em um indivíduo no Brasil? 

Roberto Augusto Da-
Matta: Como em toda socieda-
de democrática, a cidadania é 
construída sobretudo na escola 
— no ensino primário, secundá-
rio e superior onde, ao lado da 
família, a pessoa aprende que 
é membro de uma comunida-
de local e que deve honrar uma 
comunidade nacional: seu país, 
cidade e Estado. Seja como pro-
fissional, seja como entidade 

cívica, contribuindo para sua 
integridade e progresso.

UI: O que fazer quando 
uma sociedade coloca seu pa-
pel social no campo da teatra-
lização?

RD: Toda sociedade faz 
isso sem perceber. Na moder-
nidade, porém, há uma consci-
ência muito clara das deman-
das dos cargos ou dos papéis 
sociais que o indivíduo ocupa 
e que pertencem a instituições 
do Estado ou do governo.

UI: Quais aspectos são 
fundamentais para termos con-
tribuintes conscientes no País? 

RD: Ter confiança de que 
seus impostos são investidos 
de modo claro, honesto e pro-
dutivo.

- Setembro de 201848
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BETO
VASCONCELOS

O advogado, ex-secretário nacional de 
Justiça e ex-coordenador da Estratégia Na-
cional de Combate à Corrupção e à Lavagem 
de Dinheiro (Enccla), Beto Ferreira Martins 
Vasconcelos, fala sobre como a sonegação e a 
corrupção se alimentam da falta de transpa-
rência na gestão pública.

Unafisco Informa: A falta de transparência 
nas contas públicas sempre indica corrupção? 

Beto Ferreira Martins Vasconcelos:

A falta de transparência nas contas públi-
cas facilita delitos financeiros e fluxos ilícitos, 
como lavagem de dinheiro, corrupção e eva-
são fiscal. Isto é, fraudes e atos de corrupção 
encontram incentivos e oportunidades para 
propagação em ambientes em que existe faci-
lidade de escamotear informações e ausência 
de controle social. Segundo o Índice de Sigilo 
Bancário (Financial Secrecy Index), publicado 
em janeiro de 2018, elaborado pela Tax Justice 
Network, o Brasil está atualmente em 73º no 
ranking dos países com menor transparência 
fiscal do mundo. A transparência das contas 
públicas pode inibir a prática da corrupção na 
Administração Pública, por permitir aos cida-
dãos e à sociedade civil acesso à informação 
e, assim, devido exercício do controle social. 
Elevar o nível de transparência das contas pú-
blicas é um dos mais importantes desafios da 
Administração Pública na atualidade e vai ao 
encontro das recentes mudanças institucio-
nais, normativas e jurisprudenciais no País.

UI: Quais os principais avanços do Brasil 
no combate à corrupção e à sonegação?

BFMV: Os principais avanços do Brasil no 
combate à corrupção e à sonegação podem ser 
observados em quatro marcantes movimentos: 
ampliação da transparência; fortalecimento 
das instituições; expansão legislativa e inflexão 
jurisprudencial, que culminaram na remodela-
gem das relações entre setor público e privado 
(ver pág. 20). Mas acredito que há importantes 
desafios à frente. Em primeiro lugar, consolidar 
maturidade institucional, com relação a com-
petências e atribuições para implementação da 
nova legislação. Em segundo lugar, estabelecer 
padronizações de metodologia de cálculo de 
dano, restituições e multas e também de dosi-
metria para aplicação de penas. Além disso, há 
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importantes desafios estruturantes para su-
peração das questões relativas à corrupção 
e à sonegação. Um deles é o fortalecimento 
das políticas de transparências, implemen-
tando transparência de nova geração, que 
agregue facilidade de compreensão pela so-
ciedade e possibilidade de acesso e estudo 
de bases de dados abertas pelo Estado bra-
sileiro. Outro desafio se volta à tecnologia 
e inteligência em dados: estruturação de 
mecanismos dos órgãos públicos que tra-
balhem com avanços tecnológicos e com 
big data para melhoria das apurações e de-
tecções de ilícitos. É preciso também cons-
truir mecanismos de prevenção, detecção 
e repressão voltados à sonegação fiscal e à 
captura do Estado para definição de política 
tributária. Isso, para que tenhamos efetiva-
mente uma sociedade mais justa e mais de-
senvolvida socioeconomicamente.

UI: Como o senhor avalia a questão 
da autonomia funcional dos Auditores Fis-
cais da RFB em relação ao cumprimento 
da lei?

BFMV: Considerando todo o contex-
to já apresentando, é fundamental que os 
agentes encarregados da prevenção e do 
combate à corrupção e à sonegação te-
nham autonomia para exercer corretamen-
te suas funções, sem pressões externas e 
direcionamentos indevidos. Além disso, 
tal atuação deve se basear na integridade, 
na transparência e no controle social como 
fundamentos básicos, em conformidade 
com as recentes mudanças institucionais, 
normativas e jurisprudenciais no País.

RODRIGO 
MAITO

Rodrigo Maito da Silveira, advogado e 
doutor em Direito Econômico e Financeiro, 
analisa a complexidade do sistema tributário 
brasileiro, os principais ajustes necessários 
e aprofunda a relação entre livre concorrên-
cia e benefícios fiscais. 

Unafisco Informa: Quais elementos devem 
integrar uma política tributária bem-sucedida?

Rodrigo Maito da Silveira: Inicialmente, 
uma política tributária, para ser bem-sucedi-
da, deve observar as seguintes características: 
(i) equidade (dando concretude à capacidade 
contributiva, respeitando as individualidades 
dos contribuintes, sem que existam abusos 
ou arbitrariedades), (ii) simplicidade (permi-
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tindo que o contribuinte não 
tenha um ônus excessivo no 
cumprimento das obrigações 
tributárias), e (iii) eficiência 
(de modo que a arrecadação 
tributária não represente um 
ônus excessivo para o Estado 
e atinja o melhor resultado). 
Tais características devem 
ser acompanhadas de um 
profundo respeito à segu-
rança jurídica (previsibilida-
de), o que hoje não existe no 
Brasil, por conta das diver-
gências de interpretação de 
várias normas (por exemplo, 
relacionadas à dedutibilida-
de fiscal do ágio, à validade do 
planejamento tributário, etc.). 
Na nossa realidade, em que o 
sistema tributário é complexo 
e afetado pelas mais diversas 
ingerências políticas, sempre 
excepcionando regras em fa-
vor de grupos de interesse, o 
caminho seria simplificar os 
tributos para então encon-
trar mecanismos para divi-
dir o produto da arrecadação 
entre os entes federados. É 
essencial caminhar para a 
simplificação da tributação 
do consumo, eliminado inú-
meras discussões que vão de 
apuração de créditos a guer-
ras fiscais e conflitos de com-
petência. A unificação de PIS, 
Cofins, IPI, ICMS e ISS seria 
uma medida extremamente 
saudável. Da mesma forma, 
um aprimoramento da tribu-
tação da renda é importante, 
seja para tributar mais quem 
tem maior capacidade con-

tributiva, seja para melhor aferir o que é o 
acréscimo patrimonial que constitui a renda 
passível de tributação, permitindo, de forma 
mais ampla, deduções de gastos com serviços 
que não são efetivamente providos pelo Esta-
do — saúde, educação, segurança, etc. Ainda, 
um maior alinhamento em termos de práticas 
internacionais é fundamental para que o Bra-
sil possa se tornar atrativo ao investimento 
estrangeiro. De nada adianta, por exemplo, 
tributar dividendos (hoje isentos) se não for 
reduzida a tributação sobre o lucro das em-
presas, que tem sido uma tendência mundial 
para fomentar investimentos. Deve-se simpli-
ficar a tributação em si, mas não a análise dos 
impactos econômicos que a carga tributária 
gera sobre a sociedade, a justificar medidas 
isoladas que só tendem a agravar ainda mais 
o quadro recessivo do País. Por fim, uma polí-
tica tributária madura e responsável deve es-
tar inserida no contexto de uma política fiscal 
igualmente alinhada aos princípios que regem 
a Administração Pública, ou seja, é essencial 
controlar a forma como os recursos arreca-
dados da sociedade são gastos. A política tri-
butária ideal deve prestigiar o livre fluxo de 
capitais, bens, serviços e intangíveis (tecno-
logia), propiciando investimentos externos e 
internos, além do empreendedorismo (peque-
nos negócios). Hoje, o que o mercado visua-
liza é uma política tributária retrógrada, que 
concentra a tributação nas grandes empresas 
sem deixar de onerar as atividades econômi-
cas em geral, com um excesso de obrigações 
acessórias, e que cria uma série de entraves à 
transferência de tecnologia para o País, como 
forma, equivocada, de forçar a criação e o de-
senvolvimento de tecnologia no território brasi-
leiro, o que, como se sabe, só vem diminuindo. 

UI: Em que momento os benefícios fis-
cais atrapalham a livre concorrência?

RMS: A outorga de benefícios fiscais, 
no campo da extrafiscalidade, lastreada na 



- Setembro de 201852

concretização de determinados princípios 
constitucionais (pleno emprego, desenvolvi-
mento regional, apoio às micro e pequenas 
empresas, seletividade, entre outros), pode 
ser saudável, mas desde que se respeite a ca-
pacidade contributiva e os limites ao poder de 
tributar previstos na Carta Constitucional. A 
eventual ofensa à livre concorrência deve ser 
investigada à luz da legislação específica (Lei 
nº 12.529/2011, que regula o Sistema Brasilei-
ro de Defesa da Concorrência), sem prejuízo 
de o legislador tributário, ao conceder bene-
fícios fiscais, atentar-se para possíveis dese-
quilíbrios concorrenciais que a medida possa 
ensejar. Não há dúvidas de que um benefício 
fiscal gera uma vantagem competitiva para os 
contribuintes. A pergunta que deve ser feita 
é se essa vantagem gera prejuízo para o mer-
cado e para os consumidores, ensejando o 
exercício abusivo de posição dominante, com 
aumento arbitrário de preços e lucros, domi-
nação do mercado e eliminação de concorren-
tes/concorrência. Para aferição de prejuízo à 
livre concorrência é necessário que se com-
prove que o benefício fiscal foi a causa efe-
tiva (e isolada) dessa situação. Ainda assim, 
insista-se que o legislador tributário tem o de-
ver de evitar que os incentivos fiscais tenham 
efeitos adversos para a concorrência.

UI: Neutralidade tributária existe?

RMS: Não. Os tributos definitivamente 
afetam a alocação de recursos e produzem al-
teração nos preços relativos. O fato de inexis-
tir neutralidade tributária não afasta o dever 
do Estado de atuar de forma neutra, isto é, não 
criando desequilíbrios no mercado, seja por 
normas que regulam a atividade econômica, 

seja por normas tributárias. O 
Estado não deve, no exercício 
das suas funções, gerar de-
sequilíbrios concorrenciais. 
Quando muito, pode o Estado 
valer-se da tributação para 
prevenir que esses desequi-
líbrios ocorram. Mas ainda 
falta regulamentação dessa 
regra, tal como concebida no 
artigo 146-A da Constituição 
Federal. Em que pesem tais 
considerações, não se pode 
deixar de reconhecer que há 
várias situações, decorrentes 
de “causas tributárias”, que 
afetam a livre concorrência, 
não necessariamente a pon-
to de ensejar a caracteriza-
ção de ilícito concorrencial. 
Exemplos dessas situações 
são benefícios fiscais irregu-
lares ou direcionados a con-
tribuintes específicos, regras 
tributárias discriminatórias 
(que não primam por um tra-
tamento isonômico), reitera-
das instituições de parcela-
mentos incentivados sem que 
se restrinja a participação 
do contribuinte “oportunis-
ta”, que não paga sistemati-
camente os tributos devidos, 
contando com os benefícios 
que são concedidos nesses 
parcelamentos especiais, 
além de outras medidas que 
geram vantagens competiti-
vas tributárias questionáveis.

SEMINÁRIO OS DESAFIOS PARA O PRÓXIMO GOVERNO 
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