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pa l av r a  d o  p r e s i d e n t e

O FISCO BRASILEIRO E SUAS 
CONTRIBUIÇÕES PARA O FUTURO DA 
SOCIEDADE E DO ESTADO BRASILEIRO

O auditório do Teatro Maksoud Plaza, na cidade de São Paulo, abrigou, nos 
dias 17, 18 e 19 de junho, o 4º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fis-
cais, cujo tema foi o “Novo Paradigma na Relação Fisco-Contribuinte”. Na 
edição deste ano, o Congresso teve como entidades promotoras, além da 
APIT (Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e Adu-
aneira) e da Febrafite (Federação Brasileira de Associações de Fiscais de 
Tributos Estaduais), tradicionais instituições: o Sindifisco (Sindicato Nacio-
nal dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil) e a Unafisco (Asso-
ciação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil), duas 
entidades ligadas aos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil e que 
certamente reforçam a qualidade dos debates e o prestígio do evento.
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As relações entre fisco e contribuinte, muito longe de ser um tema de ocasião, 
estão no centro de muitos dos debates travados no país sobre a melhoria do am-
biente tributário brasileiro que, de alguma forma, giram em torno da necessidade 
de uma reforma tributária para a tributação do consumo no Brasil e das caracte-
rísticas vistas como imprescindíveis. Esses temas deram a marca e garantiram a 
atualidade do IV Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais. O Congresso foi 
aberto com as palestras do secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, 
Henrique Meirelles, e o Dr. Marcos Cintra, Secretário Especial da Receita Fede-
ral. Este, é defensor de uma das propostas apresentadas e discutidas no Congres-
so Nacional. Outras visões foram dadas pelo Secretário Estadual da Fazenda do 
Piauí e presidente da Comsefaz (Comitê dos Secretários de Estado da Fazenda), 
Rafael Fonteles, e por alguns dos idealizadores da PEC 45 – que atualmente tra-
mita na Câmara dos Deputados.

Se, por um lado, as posições defendidas por cada um dos convidados mostram 
pontos de divergência, por outro, são expressão de uma convergência que vem 
sendo construída nos últimos anos em torno da necessidade de uma reforma am-
pla da tributação da base do consumo e da adoção de um IVA moderno, baseado 
em princípios como a neutralidade, simplicidade e transparência. 

Questões como a centralidade do tributo na criação de um pacto de solidariedade 
numa sociedade moderna, assim como a redução da desigualdade hoje existente, 
tornaram-se temas de fundo que acompanharam as discussões acerca da Refor-
ma Tributária.  O debate sobre as características regressivas dos impostos sobre 
o consumo e formas de enfrentá-lo também foi pauta do evento.

Uma das características marcantes desse 4ª Congresso Luso-Brasileiro de Audi-
tores Fiscais foi colocar, frente a frente, personalidades com visões diferentes em 
relação aos tópicos abordados nos painéis, o que tornou os diálogos mais intensos 
e valorosos. Essa heterogeneidade foi demonstrada, tanto no debate das relações 
entre o Fisco e os contribuintes, quanto no enfrentamento das questões federa-
tivas. Em todas essas, são muitas as cicatrizes a serem tratadas e curadas. Se não 
é razoável supor que tais questões serão facilmente superadas, também não se 
pode dizer que o caminho não esteja sendo traçado. Uma conversa franca entre as 
partes é sempre um bom começo. 

Outro método igualmente válido de enriquecer os debates é trazer visões de fora 
da arena em que os problemas ocorrem, trazendo novos conteúdos ao debate e às 
propostas de mudança. Nesse sentido, a participação dos palestrantes de Portu-
gal e Espanha na programação do Congresso foram de extrema importância para 
o engrandecimento de nossas discussões, trazendo novos elementos para o deba-
te e uma visão tão rica quanto neutra das principais questões. 

A tributação do consumo no Brasil é, talvez, o tema de maior relevância no debate 
nacional – certamente maior que a própria reforma previdenciária, com a qual dis-
puta espaço na mídia. É natural, portanto, que a pauta brasileira tenha se imposto 
na elaboração do programa desta quarta edição do Congresso Luso-Brasileiro. Tal 
fato só aumenta sua importância e reforça os laços de solidariedade que unem 
esses dois países.

O Brasil vive um momento histórico, decisivo para seu futuro. Muito do que está 
por vir dependerá das soluções que forem dadas aos problemas de tributação: de-
sign do próprio tributo, modelo operacional e de gestão, sistemas de informação, 
o elemento humano e a base institucional e legal. Disso tudo tratou o 4º Congres-
so Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais. Essa foi a contribuição das entidades pro-
motoras para o amadurecimento e o avanço destes temas que dialogam constan-
temente com o futuro da sociedade e do estado brasileiro. 
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A capital paulista recebeu pela primeira vez representan-
tes da classe fiscal nacional e internacional para discutir 
um novo paradigma na relação entre Fisco e contribuin-
te. A união entre os fiscos estaduais e o federal em um 
evento que propõe uma significativa mudança no atual 
sistema tributário é inédita, tornando-o um dos maiores 
Congressos sobre a questão do tributo no Brasil.

A solenidade de abertura aconteceu em um dos principais 
cartões postais da cidade, a Sala São Paulo, considerada 
uma das melhores salas de concerto em nível mundial.

Compuseram a mesa de abertura do 4º Congresso Luso-
-Brasileiro de Auditores Fiscais: presidente da Associa-
ção Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e 
Aduaneira (Apit), Nuno Barroso; presidente da Federa-
ção Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Esta-
duais (Febrafite), Juracy Soares; presidente do Sindifisco 
Nacional, Kleber Cabral; presidente da Unafisco Nacio-
nal, Mauro Silva; presidente da Associação dos Agentes 

Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo (Afresp), Rodri-
go Spada; deputado Federal Luiz Flávio Gomes (PSB/SP); 
superintendente regional da Receita Federal, Giovanni 
Nunes Campos; presidente do Tribunal de Impostos e 
Taxas (TIT/SP) Oswaldo Faria de Paula Neto; secretário 
da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Claudio 
Rodrigues de Carvalho; presidente da Federação das En-
tidades dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo 
(Fespesp), José Gozzi; segundo vice-presidente da Fiesp, 
José Ricardo Roriz Coelho; diretora do Centro de Cida-
dania Fiscal (CCiF), Vanessa Rahal Canado; secretário do 
Centro Interamericano de Administrações Tributárias 
(Ciat), Márcio Verdi; coordenador geral do Encontro Na-
cional de Coordenadores e Administradores Tributários, 
Eudaldo Almeida; e o presidente da Brasscom, Sérgio 
Paulo Galindo.

Rodrigo Spada agradeceu a oportunidade de representar 
a entidade anfitriã no evento em nome de toda a equipe 
da Associação. “Este momento é importante e necessário 

Sala São Paulo recebe a solenidade 
de abertura do evento
por Felipe Nascimento e Luanna Martins
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para um diálogo saudável entre o fisco e a sociedade. Será 
só por meio dessa conexão que nos uniremos em busca da 
solução dos problemas do nosso país”. 

Tanto a esfera pública quanto a privada propõem traba-
lhar em prol de uma simplificação no atual modelo tri-
butário nacional, melhorando, assim, o ambiente de ne-
gócios e a geração de emprego e renda no Brasil, como 
disse o presidente da Unafisco Nacional, Mauro Silva. 
“O país precisa de desenvolvimento econômico para 
melhorar. Para isso, além da atuação estatal, é necessá-
rio que o ambiente de investimentos seja mais simples e, 
por isso, as regras tributárias exercem uma importante 
função nessa matéria”. 

Nuno Barroso, presidente da APIT, externou sobre a im-
portância da humanização da pauta. “Somos auditores, 
mas, antes disso, somos contribuintes. Temos que lidar 
com o problema da tributação pensando na vida da popu-
lação, no estado e nas próximas gerações. O presidente 
da Febrafite, Juracy Soares, também falou sobre a neces-
sidade de um olhar mais atento ao futuro. “Temos que nos 
despir da vaidade e pensar em um futuro acolhedor para 
os nossos filhos e netos. O importante é entregarmos 
ao país uma proposta de realidade tributária que o faça 
avançar”, disse. Kleber Cabral, presidente do Sindifisco 
Nacional, concluiu sua fala com a expectativa de que ao 
longo do Congresso todos pudessem sair informados “so-
bre a real necessidade de termos um novo paradigma na 
relação fisco-contribuinte”.

A IMPORTANTE PARTICIPAÇÃO 
POLÍTICA, TÉCNICA E EMPRESARIAL

A professora e Diretora do Centro de Cidadania Fiscal 
(CCif), Vanessa Canado, única mulher a compor a mesa 
de abertura do Congresso, trouxe durante a sua fala a im-
portância da participação da academia e dos empresários 
nas propostas de reformulação do sistema tributário. “É 
muito emocionante ver essa iniciativa conjunta dos fis-
cos, promovendo ao lado da academia e dos empresários 
um ambiente de negócios melhor para o Brasil, com o ob-
jetivo de melhorar a nossa redistribuição de renda e co-
locar o nosso país no lugar onde ele realmente merece”. 

Segundo Luis Claudio Rodrigues, secretário da Fazenda 
do Rio de Janeiro, persistência, perseverança e compe-
tência são os principais ingredientes para o Brasil sair da 
crise. Luis ainda fez um paralelo com a situação econô-
mica de Portugal. “Nossos irmãos portugueses também 
enfrentaram grandes e sérias dificuldades há pouco tem-
po, há dez anos, talvez, e hoje Portugal é um país que o 
mundo inteiro olha e visita, com um fluxo estupendo de 

turistas querendo conhecer um país de uma cultura rica, 
realmente bem-sucedido em seu modelo, e o Brasil tem 
toda a condição de seguir o mesmo caminho”.

O deputado Luiz Flavio Gomes elogiou os presidentes 
das entidades realizadoras do Congresso pela constância 
dos representantes na batalha contra a mordaça que ten-
ta silenciar a atuação dos Auditores Fiscais no combate a 
crimes, entre outras frentes. O parlamentar também res-
saltou que o fisco estará sempre do lado da construção 
de uma nova nação, o que é fundamental neste momento 
em que o País sofre com uma profunda concentração de 
renda “que tem chateado o povo que vai à eleição sentin-
do-se excluído”.

Por fim, o segundo vice-presidente da FIESP, José Ricardo 
Roriz Coelho, trouxe uma mensagem de apoio ao evento, 
ressaltando a importância da aproximação entre o fisco, 
as empresas, a sociedade e o contribuinte. “O intuito é 
buscar soluções conjuntas para o Brasil. O mundo está 
passando por mudanças a uma velocidade muito grande 
e o país está bem atrás no que chamam da quarta revolu-
ção industrial. Precisamos apertar o passo, não podemos 
perder essa oportunidade de modernizar o nosso país”.

COMENDA DA ORDEM DO MÉRITO

Durante a solenidade, o auditor fiscal aposentado e 
ex-presidente da Febrafite, Lirando de Azevedo Ja-
cundá, recebeu uma homenagem em reconhecimen-
to à sua dedicação e trajetória profissional, marcada 
pela defesa do fisco brasileiro. Há 27 anos, o dirigente 
viu a entidade crescer e participou dos principais de-
bates dos cenários político e econômico do país. Ao 
lado de Roberto Kupski, exerceu o cargo de primeiro 
vice-presidente da Febrafite por 16 anos, além de ter 
ocupado a presidência de 1999 a 2002.

Jacundá é um dos idealizadores do Prêmio Nacional 
de Educação, que este ano chegou à sua 8ª edição. 
Recebeu várias homenagens e condecorações, entre 
elas, o título de Cidadão Honorário de Brasília em 
2001, e no ano passado, teve seu nome eternizado na 
casa dos Auditores Fiscais do Distrito Federal, que 
passou a se chamar Sede Administrativa e Social Li-
rando de Azevedo Jacundá.

Instituída em 2009, a Comenda é entregue a cada dois 
anos na ocasião dos Congressos Nacionais e interna-
cionais da Febrafite. A honraria homenageia persona-
lidades da carreira fiscal e outras em reconhecimento 
aos serviços prestados à Federação e ao Fisco Estadu-
al e Distrital brasileiro.
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Henrique Meireles  abre a programação 
de palestras do Congresso e destaca os 
desafios do f isco
por Felipe Nascimento

Os cenários da política tributária nacional e o papel 
do fisco foram os principais assuntos da palestra que 
abriu a programação do 4º Congresso Luso-Brasilei-
ro de Auditores Fiscais. Congressistas, autoridades e 
convidados se reuniram no teatro do Hotel Maksoud 
Plaza para prestigiar a palestra magna ministrada 
pelo Secretário da Fazenda e Planejamento de São 
Paulo, Henrique Meirelles, que abordou os desafios 
da modernização da administração tributária, a mo-
rosidade de alguns processos e sobre como melhorar 
o potencial de arrecadação.

Meirelles apresentou um panorama do atual cenário 
econômico brasileiro, os principais desafios do fisco 
e o papel do fiscal de renda no país e no estado. “O 
fisco é fundamental para que o Brasil cresça e funcio-
ne. Toda a fonte de recursos para programas sociais 
como, saúde, educação entre outros, vem em última 
análise, da tributação e do trabalho realizado pelos 
AFRS, que é crucial. O fisco promove a justiça fiscal e 
social, combate à sonegação e respeita a capacidade 
de contribuir de cada cidadão”, afirmou o secretário.

Após apresentar um vídeo sobre a atuação do fiscal 
de renda, Meirelles reforçou a importância de pro-
gramas de simplificação e modernização da adminis-
tração tributária. “Nós estimulamos o contribuinte a 
produzir mais e contribuir mais de forma simplificada 
por meio da ampliação de serviços oferecidos, maior 
rapidez na concessão de inscrições estaduais, na de-
tecção de fraudes, aprimoramento das ações de mo-
nitoramento fiscal, ações contundentes de cobrança 
e programa de estímulo à conformidade”.

O secretário também pontuou a necessidade de oti-
mizar o fisco em São Paulo, destacando a implemen-
tação do Programa de Estímulo à Conformidade, que 
engloba diversas ações para recolhimento de débitos 
declarados e não pagos. Além disso, Meirelles falou 
do objetivo de estabelecer convênios de cooperação 
entre os fiscos estaduais para combater a sonegação 
em operações interestaduais, como simulações para 
reduzir o ICMS recolhido, a geração de créditos fictí-
cios e aplicação de alíquota menor.

O palestrante finalizou sua explanação saudando to-
dos os Auditores Fiscais e parabenizando o evento. 
“Este Congresso é muito importante e me sinto hon-
rado de estar aqui nesta palestra magna, falando para 
pessoas de todo o Brasil e fiscais representativos do 
que de melhor existe no estado brasileiro. Parabéns a 
todos e vamos em frente”, concluiu.

“Legislação tributária atual é complexa, burocratiza-
da e ultrapassada”, afirma Cintra

Após a apresentação de Meirelles, o Secretário da Re-
ceita Federal, Marcos Cintra, falou sobre os desafios 
da reforma tributária no Brasil. Segundo ele, a legisla-
ção tributária vigente é um modelo criado para outra 
realidade econômica e não comporta mais as neces-
sidades e dinâmicas atuais, por isso “é complexa, mal 
construída, burocratizada e ultrapassada”.

Neste contexto, Cintra afirmou que a dificuldade de 
se avançar na reforma tributária se deve ao modelo 
federativo do Brasil, que é muito complexo. “Precisa-
mos trabalhar pontualmente na reforma dos tributos 
federais. Não podemos ter um sistema previdenciário 
financiado sobre folhas de salários ou de relações de 
trabalhos formais. Essa questão é uma condição do 
mundo moderno, que se apresenta para ser debatida 
e enfrentada”, destacou.

Para Cintra, paralelamente à tramitação da PEC 
45/2019, devem ser realizadas reformas pontuais 
com o objetivo de acelerar ajustes fundamentais na 

“O FISCO PROMOVE 
A JUSTIÇA FISCAL E 

SOCIAL, COMBATE À 
SONEGAÇÃO E RESPEITA 

A CAPACIDADE DE 
CONTRIBUIR DE 

CADA CIDADÃO”
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política tributária. Um dos pontos citados seria a dis-
cussão de um Imposto sobre Movimentação Financei-
ra, que traria a possibilidade de desoneração da con-
tribuição previdenciária da folha de pagamento, ainda 
contemplando o sistema de repartição que caracteri-
za a Previdência Social.

O secretário também ressaltou que o país não pode 
passar essa legislatura sem realizar a reforma tribu-
tária e que a discussão do tema deixou de ser apenas 
pauta dos economistas. “Estamos há 30 anos sem re-
alizar essa reforma e, agora, é a primeira vez que ve-
mos um Executivo e Legislativo trabalhando juntos 
em um projeto de reforma tributária. É importante 
ressaltar também que a discussão sobre impostos 
deixou de ser apenas de economistas, mas passou a 
ser de advogados tributaristas e representantes po-
líticos”, pontuou.

Para finalizar, Cintra defendeu a adoção de um novo 
modelo de legislação tributária. “Não podemos ficar 
ancorados em um modelo que cada vez mais enfrenta 
dificuldades operacionais e cuja sobrevivência só se 
dará à custa de mais controle, mais fiscalização, mais 

custos de compliance e que é mais contencioso em 
função desses novos modelos que surgem a todo mo-
mento”. E ainda alertou: “Vejo que nós, coletores de 
impostos, que estudamos formas de garantir o funcio-
namento solidário de uma sociedade, temos um gran-
de desafio pela frente e precisamos olhar também 
para os desafios de um futuro que se aproxima a uma 
velocidade crescente”.

“A DISCUSSÃO SOBRE 
IMPOSTOS DEIXOU 

DE SER APENAS 
DE ECONOMISTAS, 

MAS PASSOU A SER 
DE ADVOGADOS 

TRIBUTARISTAS E 
REPRESENTANTES 

POLÍTICOS”
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O debate que marcou a abertura dos painéis do 4º 
Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais 
trouxe como tema o “Novo Paradigma na relação fis-
co-contribuinte”. O presidente da Afresp, Rodrigo 
Spada, foi o mediador da discussão e explicou como 
o modelo tributário atual tem deixado todas as esfe-
ras insatisfeitas. “Atualmente todos estão perdendo: 
o contribuinte, com a insegurança jurídica; o fisco, 
que lida com uma matéria prima complexa e com a 
sociedade que não reconhece o seu trabalho; e a po-
pulação, que não recebe a transparência necessária e 
não tem uma boa relação com o tributo pago versus a 
prestação do serviço público”.

O painel contou também com a participação do presi-
dente da APIT, Nuno Barroso; do superintendente da 
8ª região fiscal da Receita Federal, Giovanni Christian 
Nunes Campos; do diretor jurídico da Fiesp, Helcio 
Honda; do presidente executivo da Brasscom, Sérgio 
Paulo Gallindo; e do diretor do CCiF e professor da 
FGV-SP, Eurico de Santi. 

POR UM SISTEMA TRIBUTÁRIO    
FLUIDO E SOCIAL
Mais do que uma reforma tributária, os especialistas 
propõem que haja uma simplificação na própria le-

gislação, mas sem que atrapalhe os processos atuais 
de negociação com as empresas. “É preciso melhorar 
a fluidez da relação fisco-contribuinte com cuidado, 
pois esse sistema, mesmo com necessidade de ajus-
tes, não pode parar em um possível período de transi-
ção”, explicou Giovanni Campos. 

Nuno Barroso, presidente da APIT, trouxe como 
exemplo a experiência do fisco português e falou que 
os impostos devem cumprir o seu papel enquanto fun-
ção social. 

Novo paradigma na relação fisco-
contribuinte:  uma mudança necessária
por Leonardo Coelho e Luanna Martins

“A ADIMPLÊNCIA 
VOLUNTÁRIA SÓ 

ACONTECE QUANDO O 
CONTRIBUINTE VÊ QUE OS 

SERVIÇOS PÚBLICOS ESTÃO 
SENDO PRESTADOS COM 

QUALIDADE, RETORNANDO 
A ELE O QUE FOI GASTO 

COM OS TRIBUTOS”.
Nuno Barroso, presidente da APIT
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MAIS PARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL 
NAS DECISÕES

O olhar das empresas para o tratamento oferecido 
pelo fisco foi uma das maiores questões debatidas 
no evento. “Hoje a legislação tributária é punitiva 
e engessa o ambiente de negócios do país. Mais do 
que uma reforma no atual sistema, é necessário que 
haja uma troca entre governo e as empresas no ato 
de formação das normas, facilitando, portanto, o di-
álogo e o apontamento de possíveis problemas antes 
de sua aplicação”, disse o diretor jurídico da Fiesp, 
Helcio Honda. 

O programa de Conformidade Fiscal, Nos Confor-
mes, lançado em 2018 pelo Estado de São Paulo, foi 
citado diversas vezes como um bom exemplo para 
o bem-estar nessa relação entre público e privado, 
uma vez que incentiva a autorregularização do con-
tribuinte.
“O que o contribuinte quer, hoje, é segurança jurídi-
ca. E só quem pode oferecer isso são vocês que fa-
zem parte do fisco. Para que a categoria trabalhe de 
maneira coordenada, é necessário um federalismo 
cooperativo, que integre os fiscos das esferas muni-
cipal, estadual e federal”, explicou o Prof. De Santi 
durante o painel. 

Encerrando as discussões do debate inicial, o presi-
dente executivo da Brasscom, Sérgio Paulo Gallin-
do, falou sobre a falta de objetividade das leis tri-
butárias, o que acaba gerando uma multiplicidade 
de interpretações sobre a tributação de produtos 
e serviços. “O papel do fisco hoje é trabalhar com 
engajamento para defender a proposta de Reforma 
Tributária, uma vez que o apoio da classe confere 
credibilidade a ela e auxilia a realizar o que é efeti-
vamente mais positivo para o país”. 
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“O que devemos uns aos outros: fisco, pacto social e 
cidadania”, foi o tema da palestra ministrada pelo pro-
fessor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Var-
gas (FGV), José Garcez Ghirardi no início da tarde do 
dia 17. O palestrante trouxe uma importante reflexão 
sobre a relação da estrutura tributária e o funciona-
mento do fisco, e de como essa relação é a demonstra-
ção de um pacto social. 

De acordo com o professor, o fisco não é uma ques-
tão contábil, mas sim de poder. “Quando analisamos a 
carga tributária – quem paga mais, como paga –, nós 
temos a estrutura de poder de uma sociedade. O fisco 
mostra exatamente como são essas forças e a correla-
ção delas dentro da sociedade. Ao olhar bem de per-
to, ele mostra as nervuras do poder. Acredito que uma 
das dificuldades do trabalho dos auditores fiscais seja 
analisar o funcionamento real desse poder”, disse.

Para ele, não existe uma sociedade em que as opor-
tunidades de bens e riquezas sejam iguais para todos. 
“De alguma maneira, há uma ideia de que essa dife-
rença é legítima. Nas empresas, por exemplo, há pes-
soas que têm mais oportunidades ou ganham mais do 
que outras. Por que, então, não há uma revolta gene-
ralizada se somos todos iguais? Porque entendemos 
que essa desigualdade é justa, necessária, ou tolerá-
vel”, explicou.

Neste contexto, Ghirardi abordou como a relação en-
tre o Estado e a desigualdade se deu ao longo da his-
tória. Na sociedade medieval, sob forte influência da 
Igreja, a desigualdade tinha como papel principal fo-
mentar a caridade. “Era importante que alguns fossem 
pobres e outros ricos, porque os pobres eram ocasião 
para os ricos exercerem a caridade e ganharem o reino 

dos céus. E os pobres tinham que sofrer, com paciên-
cia, as privações desse mundo para que, assim também, 
ganhassem o reino dos céus. Ninguém pensava que era 
dever do Estado redistribuir riqueza. Era uma ação re-
ligiosa e política, não tributária”, disse.

Foi após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, que 
houve uma mudança na visão sobre os impostos e as 
atribuições do Estado. Surgiu uma noção de solidarie-
dade e responsabilidade coletiva em relação a todos 
que lutaram e ficaram impossibilitados de trabalhar, 
explicou o professor. “Houve a transformação da no-
ção de tributo, agora como uma questão essencial de 
justiça social. Basicamente, o tributo vai tentar suprir 
as necessidades de quem não pode trabalhar. É quan-
do surge a seguridade social”.

Então, o Estado começou a utilizar os tributos como 
uma forma de redistribuição das riquezas, de tentar 
minorar as diferenças. “Chamamos isso de estado de 
bem-estar social, que oferece serviços essenciais e 
seguridade social aos seus cidadãos. Assim, o fisco, 
instrumento pelo qual o Estado se financia para poder 
implementar políticas sociais, de desenvolvimento e 
investimento, é central para que a democracia possa 
realizar o ideal de igualdade que a legitima”, afirmou 
o professor.

Para encerrar, Ghirardi destacou o quanto vivemos em 
uma sociedade narcisista, com pouca capacidade de 
ação conjunta e que pautas políticas importantes só 
podem ser avançadas se forem abraçadas por diferen-
tes setores da sociedade. “O fisco está no coração des-
sa discussão de pautas realmente coletivas. Essa não é 
uma questão contábil, mas uma questão central para 
vitalidade da democracia. Discutir o fisco é discutir o 
pacto social, é discutir ônus e bônus, distribuição de 
oportunidades e limitações. Não é à toa que é tão difícil 
fazer reforma tributária. Porque não estamos falando 
de dinheiro, mas de estruturas profundas de poder. Por 
isso este debate é tão importante”, finalizou.

A relação entre  o 
f isco,  pacto social 
e c idadania
por Felipe Nascimento

“O FISCO É CENTRAL PARA 
QUE A DEMOCRACIA 

POSSA REALIZAR O IDEAL 
DE IGUALDADE QUE A 

LEGITIMA”

Jornal da Afresp | Especial Congresso
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O Secretário do Centro Interamericano de Adminis-
trações Tributárias (CIAT), Márcio Verdi, apresentou 
a palestra “Panorama das Administrações Tributárias”.

No início de sua fala, o Secretário citou algumas fa-
lácias que naturalizam a sonegação, como “não pago 
porque não recebo benefícios”. Márcio comentou que 
isso não pode justificar a evasão. Além disso, sobre a 
proposta de Reforma Tributária, o Secretário disse de-
clarou que qualquer reforma tem que vir amparada por 
mecanismos eficientes que diminuam a evasão fiscal.

Verdi falou sobre as dificuldades de se chegar a uma 
solução para os problemas tributários dos países la-
tinos. “Discutir temas tributários é muito complexo. 
Não existe uma solução única para os problemas nem 
um consenso de administração tributária na América 
Latina”. Durante sua fala, o Secretário apresentou nú-
meros das arrecadações de países da região, apontou 
problemas de alguns deles e citou que é necessária 
uma arrecadação mais efetiva. “A América Latina qua-
se dobrou a arrecadação por imposto de renda. Isso 
é o que a gente quer, e é difícil fazer. Parte da nossa 
crítica hoje está na tributação do consumo. Aumentar 
a carga desse tipo de impostos numa sociedade desi-
gual não é positivo”.

Sobre a arrecadação tributária no Brasil, Márcio Verdi 
comentou que a tributação no país é muito complexa. 
“O nosso problema não é baixa tributação, mas a bai-
xa qualidade na aplicação tributária”. Verdi defendeu 
também o investimento em pessoal qualificado para 
uma administração tributária mais moderna e efetiva 
e a garantia da autoridade do fisco por meio de uma le-
gislação mais objetiva. “Temos que investir no fator hu-
mano. Se não tivermos pessoas capacitadas e um corpo 
técnico preparado para lidar com os desafios que vem 
por aí, principalmente em relação ao processamento 
de dados, não conseguiremos conter a evasão”.  

Ao final de sua fala, Verdi falou sobre o BEPS. O termo é 
um acrônimo que vem do inglês “base erosion and pro-
fit shifting”, que em português seria “erosão de base e 
transferência de lucros”, e dá nome a um plano de ações 
para combater à erosão tributária. “Para o Brasil, o BETS 
é uma prioridade devido a características da economia. 
O BETS é uma oportunidade. Sem ele, não participare-
mos de temas atuais. Ele permitiu à maioria dos países 
uma modernização do seu marco legal”. Verdi citou a 
importância do fisco para a sociedade. “Não tem fisco 
que funcione sem ter um marco legal que lhe garanta os 
poderes. Somente por meio da tributação podemos ter 
uma sociedade cidadã”, finalizou Márcio Verdi.

Secretário do CIAT apresenta panorama 
das Administrações Tributárias na 
América Latina
por Leonardo Coelho
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A desorganização da economia e da tributação foi 
tema do debate que encerrou o primeiro dia de Con-
gresso. Mediado pelo presidente da Febrafite, Juracy 
Soares, o painel contou também com a participação 
do deputado federal Alexis Fonteyne (NOVO/SP); da 
secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Mara Pa-
cobahyba; e dos economistas Clóvis Panzarini e Mar-
tus Tavares. 

Juracy convidou os painelistas a proporem insights 
para o fim da atual crise econômica enfrentada pelo 
país e a simplificação do sistema tributário foi uma 
das principais propostas levantadas. O economista 
Martus Tavares, que já foi Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão no governo FHC, explicou que o 
problema cultural do Brasil é a existência de um gran-
de número de leis que influenciam na instabilidade 
das regras. “Como a legislação é extensa, com frequ-
ência existem contradições dentro das normas, o que 

muitas vezes coloca o próprio fisco, além dos contri-
buintes, como vítimas do próprio sistema”, disse. 

Representando o Congresso Nacional e o público em-
presarial, o atual deputado federal pelo partido Novo, 
Alexis Fonteyne, disse que a bagunça no sistema tri-
butário nacional é um ótimo território para os sone-
gadores de impostos e, além disso, ambiente propício 
para um “leilão de incentivos fiscais”. O economista 
Clóvis Panzarini, que também tem larga experiência 
no serviço público, uma vez que já foi Coordenador 
da Administração Tributária da Secretaria da Fazen-
da de São Paulo e um dos implantadores do Programa 
de Modernização da CAT, o Promacat, explicou que a 
crise fiscal e a tragédia tributária se auto alimentam. 
“A crise fiscal leva os administradores tributários a fa-
zerem gambiarras para alimentar a arrecadação dos 
estados, resultando nos problemas que estamos en-
frentando”.

“Existe um problema cultural que impacta 
o sistema econômico e tributário do país” , 
afirma o economista Martus Tavares
por Luanna Martins

Jornal da Afresp | Especial Congresso
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DESIGUALDADES REGIONAIS AIN-
DA PRECISAM SER COMBATIDAS

A Secretária de Estado da Fazenda do Ceará, Fernan-
da Mara Pacobahyba, trouxe o panorama da sua re-
gião para contestar a forma com que o sistema de tri-
butos está imposto e a necessidade de um olhar mais 
atento do estado às populações de baixa renda. “50% 
da população do Ceará vive abaixo da linha da pobre-
za e 13,5% na extrema miséria. É urgente a necessi-
dade da redução das desigualdades regionais nessa 
chamada guerra fiscal”. 

Dentro deste panorama, a Pacobahyba levanta um 
questionamento: em algum momento da história já 
foi possível falar em ordem no sistema tributário na-
cional? “Não resolvemos o problema ao fazermos um 
Constituição cheia de detalhes. Estamos perdidos no 
labirinto da legislação tributária do Brasil”. 

Em contrapartida, a secretária destacou que o estado 
do Ceará tem altos níveis na qualidade do ensino, o 
que tem auxiliado em mão de obra qualificada e em 
um significativo aumento na geração de empregos. “A 
educação é transformadora. Nosso estado tem parti-
cipação em apenas cerca de 2% do PIB, mas consegue 
atuar muito bem em razão dos altos índices educacio-
nais”, disse. 

“ESTAMOS PERDIDOS 
NO LABIRINTO 

DA LEGISLAÇÃO 
TRIBUTÁRIA DO 

BRASIL”
Fernanda Mara Pacobahyba, Secretária de 

Estado da Fazenda do Ceará.
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Na manhã do dia 18 de junho, representantes das áre-
as técnica, política e empresarial debateram sobre 
possíveis soluções para os problemas diagnosticados 
e apresentados ao longo dos painéis do dia anterior, 
sobretudo no que tange à desorganização da econo-
mia, da tributação e da necessidade de uma nova rela-
ção entre fisco e contribuinte. 

O painel “A reconstrução do modelo tributário – pro-
postas” foi mediado pelo presidente do Sindifisco Na-
cional, Kleber Cabral, e contou com a participação do 
secretário da Fazenda do Piauí e presidente do Com-
sefaz, Rafael Fonteles; do assessor da Secretaria de 
Finanças da Prefeitura de São Paulo, Alberto Macedo; 
do 2º vice-presidente da FIESP, José Ricardo Roriz e 
dos economistas e diretores do CCiF, Vanessa Canado 
e Bernard Appy, um dos mentores da PEC 45/2019, 
que, atualmente, tramita na Câmara Federal.

A IDEIA DE IMPOSTO ÚNICO 

A grande discussão se deu sobre a proposta de refor-
ma tributária do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), 

apresentada pela Doutora e Mestra em Direito Tri-
butário e diretora do Centro, Vanessa Canado. Em 
suma, o projeto tem como objetivo simplificar o mo-
delo tributário brasileiro, substituindo os cinco prin-
cipais tributos – PIS, Confins, IPI, ICMS e ISS – por 
um único imposto, o IBS (Imposto sobre Bens e Ser-
viços), modelo semelhante ao já utilizado em diver-
sos países da Europa. 

“Hoje o contribuinte enfrenta um grande problema 
que é a alta complexidade. Além disso, os auditores 
também têm muita dificuldade com o emaranhado 
de regras da atual legislação, o que gera obstáculo na 
transparência e no próprio entendimento em relação 
as normas”, explica Canado. 

O texto inicial do projeto do IBS tem como principais 
características a isonomia para o consumidor e a 
neutralidade às empresas; a não-cumulatividade do 
imposto, evitando a sonegação nas etapas de produ-
ção; a alíquota uniforme, que não gera contencioso 
administrativo e  disputa entre as empresas; e, por 
fim, a ausência de incentivos fiscais, pois tem como 
objetivo a tributação de consumo, não o estímulo 

Propostas para a reconstrução de um 
modelo tributário nacional
por Luanna Martins

Jornal da Afresp | Especial Congresso
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à geração de negócios nos locais de origem. Kleber 
Cabral reforçou a importância da proposição e con-
textualizou que o projeto foi, em conjunto com auto-
ridades técnicas, abraçado pelo então autor da PEC 
45, deputado federal Baleia Rossi (MDB/SP).

Além de apresentar as características e defender a 
ideia de imposto único no Brasil, Vanessa explicou 
como funcionaria a transição dos estados, municí-
pios e empresas para o novo modelo tributário e a in-
teração com os regimes simplificados, como exemplo 
as empresas que fazem parte do Simples Nacional. 

UMA VISÃO DA INDÚSTRIA 

Trazendo o olhar da indústria sob o sistema tributário 
vigente, José Ricardo Roriz explicou que, diferente 
dos países mais desenvolvidos, a participação da in-

dústria no Brasil caiu drasticamente nos últimos anos por 
falta de investimento, o que influenciou na queda do PIB 
e no crescimento consistente da economia. “Os países 
que crescem rapidamente possuem uma participação da 
indústria em cerca de 20% do PIB. Se não há esse inves-
timento você acaba comprando do exterior e a balança 
comercial entra em colapso”, explicou.  

Diante desse panorama, faz-se necessária uma reforma, 
especialmente devido à alta carga tributária e a inse-
gurança jurídica que o atual sistema devolve ao contri-
buinte. “Cerca de 40% das pequenas e médias empresas 
no Brasil não conseguem arcar com as suas dívidas, o 
que faz com que o estado gaste muito além do seu or-
çamento para suprir esses déficits, resultando em uma 
arrecadação alta de tributos, porém na oferta de ser-
viços que não atendem às necessidades da população”, 
completou Roriz. 

Durante o debate, alguns painelistas expuseram pro-
postas para possíveis modificações no texto original da 
reforma, como o secretário Rafael Fonteles, que escla-
receu que o Comsefaz está trabalhando em conjunto na 
elaboração de uma emenda. “Ainda não temos um texto 
oficial, mas acreditamos que haja a necessidade de alte-
rações em alguns tópicos do formato original, como os da 
uniformidade das três federações no Comitê Gestor Na-
cional, da alíquota única e dos períodos de transição para 
empresas e governos”.

Alberto Macedo disse que “o diálogo e reconhecimento 
de todas as partes dentro da crise fiscal é fundamental”. 
Assim como Fonteles, Macedo também criticou a criação 
do Comitê Gestor Nacional no formato inicial da propos-
ta, pois na sua visão pode prejudicar o posicionamento 
dos municípios dentro do novo sistema. Além disso, suge-
riu que fosse realizada uma coleta de dados efetiva antes 
da aplicação da arrecadação de alíquota de destino, com 
o intuito de ter mais segurança no momento de transição 
dos modelos. 

O economista, criador do CCiF e ex. secretário de Políti-
ca Econômica do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, 
explicou que a proposta apresentada possui uma visão 
racional e técnica do sistema tributário, porém cabe à es-
fera política analisar e definir o que será – ou não – apro-
vado. “É importante reforçar que o CCiF não tem poder 
nem participação política nas decisões. Porém, fico feliz 
em ver a disponibilidade dos estados no reconhecimento 
dessa proposta legítima e no esforço em criarem ideias e 
ajustes para o projeto em tramitação que, sem dúvidas, 
sofrerá alterações”, completou. Segundo representantes 
da Câmara Federal, a proposta de Reforma Tributária 
será a próxima a ser analisada, após o fechamento de dis-
cussões sobre a Reforma da Previdência. 

“HOJE AUDITORES 
TAMBÉM TÊM MUITA 

DIFICULDADE COM O 
EMARANHADO DE REGRAS 

DA ATUAL LEGISLAÇÃO, 
O QUE GERA OBSTÁCULO 

NA TRANSPARÊNCIA E NO 
PRÓPRIO ENTENDIMENTO 
EM RELAÇÃO AS NORMAS”

Vanessa Canado, Diretora do CCiF
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A tarde do dia 18 de junho, segundo dia de palestras do 
Congresso, começou com o painel “Administração Tri-
butária no século XXI”, moderado pelo Presidente da 
Unafisco Nacional, Mauro Silva.

O primeiro a falar foi o Coordenador-Geral de Fisca-
lização da Receita Federal do Brasil, Flávio Vilela, que 
apresentou uma pesquisa sobre o tratamento dado aos 
crimes contra a ordem tributária em outros países do 
mundo. Flávio exibiu dados e comparou como os países 
lidam com a extinção da punibilidade pelo pagamento 
dos tributos e multas. “No Brasil, se um furto é cometi-
do, mesmo com a devolução do bem furtado, não há a 
extinção da pena. Por outro lado, numa sonegação de 
bilhões, com toda a estrutura de uma organização cri-
minosa, se os tributos sonegados forem pagos, a pena 
extinta. Isso é uma clara afronta ao princípio da isono-
mia”, comentou Vilela.

Na sequência, o Coordenador-Geral do Encontro Na-
cional dos Coordenadores e Administradores Tribu-
tários Estaduais (ENCAT), Eudaldo de Jesus, apresen-
tou a visão da instituição, bem como os projetos que 
o ENCAT desenvolve para tornar a tributação mais 
simples e efetiva. Eudaldo disse que é importante tra-
balhar para o desenvolvimento de sistemas de coope-
ração tributária. “Nós temos que mudar a Administra-
ção Tributária. Temos que ter a coragem de construir 
sistemas integrados. É preciso trazer a arrecadação 
tributária para o tempo presente. O grande desafio é 
quebrar os paradigmas, mas só realizaremos mudanças 
se tivermos coragem de correr riscos”, pontua. Eudaldo 
disse ainda que o caminho para o desenvolvimento da 
Administração Tributária é o investimento em desen-
volvimento de tecnologia. “Comparando números de 
2010 e 2018, as marcas que mais investiram em de-
senvolvimento de tecnologia e soluções foram as que 
apresentaram melhores resultados. Da mesma forma, 
precisamos otimizar os processos para melhorar a efi-
ciência da tributação. Não precisamos estar em todos 
os pontos de sonegação. Precisamos estar, estrategica-
mente, nos pontos de sonegação quem tem maior im-
portância”. Ele defendeu, também, a simplificação tri-
butária e a facilitação para que o contribuinte possa se 

autorregularizar. “Temos que facilitar ao contribuinte 
autorregularizar-se, e isso é trabalho do auditor. Para 
isso, é necessário que os auditores estudem meios para 
propiciar essa autorregularização por parte do contri-
buinte. Não precisamos estar em todos os pontos de 
sonegação. Precisamos estar, estrategicamente, nos 
pontos de sonegação quem tem maior importância”, fi-
nalizou Eudaldo”,

O Vice-Presidente do Instituto Brasileiro de Direito 
Tributário, Luis Eduardo Schoueri, trouxe a visão do 
contribuinte e da academia e falou sobre a transpa-
rência nas relações tributárias, que, de acordo com 

Debate sobre o modelo 
da Administração 
Tributária no século XXI
por Leonardo Coelho

“O GRANDE DESAFIO 
É QUEBRAR OS 

PARADIGMAS, MAS 
SÓ REALIZAREMOS 

MUDANÇAS SE TIVERMOS 
CORAGEM DE CORRER 

RISCOS” 
Eudaldo de Jesus, Coordenador-Geral do ENCAT

Jornal da Afresp | Especial Congresso
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ele, não deve ficar restrita apenas a quem paga os tri-
butos, mas se estender a todo o sistema. “Para se falar 
em nova relação, é preciso pensar na previsibilidade 
da atuação da administração pública. O contribuinte 
precisa saber o que é feito com o dinheiro”. Schoueri 
falou ainda sobre pontos da MP n.º 685/2015 que in-
fluenciaram na não aprovação da medida. “A MP 685 
se baseou na ação 12 do BEPS, mas não colocou em 
prática a transparência e a bilateralidade dessa ação”. 
Luis Eduardo fez críticas à troca internacional de in-
formações fiscais. “O fisco século XXI é um fisco que 
troca informações, mas é preciso fazer isso com cui-
dado. A transparência forçada do contribuinte traz 
riscos”, comentou Schoueri.

O professor da Escola de Economia da FGV, Nelson 
Machado, foi o debatedor do painel e fez suas consi-
derações ao final das apresentações. Nelson destacou 
a importância da simplificação nas leis de tributação. 
“Se não tivermos leis mais simples, não poderemos 
falar em administração tributária do século XXI. Pelo 
contrário, teremos uma tributação ultrapassada. É 
preciso mudar a legislação substantivamente. A ad-
ministração tributária, do ponto de vista operacional 
no século XXI, precisa de tecnologia de informação, 
capacitação e transparência”, finalizou o professor.
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O papel da tributação no combate 
às desigualdades
por Felipe Nascimento 

Qual a função da tributação na redução das desigual-
dades sociais e econômicas? Essa foi a pergunta que 
norteou o painel “O papel dos impostos no combate 
às desigualdades”, ocorrido no dia 18 de junho. Mode-
rado pelo vice-presidente do Sinafresp, Glauco Honó-
rio, o debate contou com a participação do Deputado 
do Parlamento Europeu, Miguel Viegas, do economis-
ta Eduardo Moreira e do auditor fiscal do Rio Grande 
do Sul, Giovanni Padilha.

Pela primeira vez no Brasil, Miguel Viegas abriu a dis-
cussão explicando como o parlamento europeu tem 
trabalhado para garantir uma fiscalidade mais justa 
e equitativa, combatendo também os paraísos fiscais. 
Segundo o eurodeputado, há uma tradição muito for-
te de redistribuição de renda na Europa. “A despesa 
pública global de cada país médio da União Europeia 
(UE) representa em torno de 50% do PIB. Metade 
deste valor é de redistribuição, que ocorre através 
das reformas e de um conjunto muito vasto de ações 
que têm como objetivo assegurar uma distribuição do 
rendimento que seja mais justa e equitativa”, disse.

Viegas pontuou as principais medidas do parlamento 
europeu para combater as fraudes e a evasão fiscal na 
UE. Dentre elas estão: monitorar o pagamento de im-
postos onde os lucros das empresas são gerados, pre-
zar pela transparência com a verificação do registro 
de entidades beneficiadas, entendendo, assim, quem 
está por trás das empresas, receber relatórios cons-
tantes dos países, além da troca automática de infor-
mações dentro do bloco.

“SÓ POR MEIO DE 
UMA MOBILIZAÇÃO 

CRÍTICA QUE OBRIGA-
REMOS OS GOVERNOS 

A ATUAREM CONTRA 
A INIQUIDADE FISCAL”

Miguel Viegas, 
Deputado do Parlamento Europeu
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Neste contexto, o político europeu ressaltou que todos 
devem trabalhar para mobilizar e conscientizar as pes-
soas sobre uma fiscalização mais justa. “Esta é uma ba-
talha diária e podemos dizer que avançamos. A opinião 
pública é muito importante e é só por meio de uma mo-
bilização crítica que essa batalha continuará avançan-
do e obrigando os governos a atuarem contra essa ini-
quidade fiscal que existe em muitos países”, concluiu.

“SOMOS O PAÍS CAMPEÃO EM DESI-
GUALDADES”, AFIRMOU EDUARDO 
MOREIRA

Em seguida, o economista Eduardo Moreira apresen-
tou os números da desigualdade social e econômica no 
mundo, e de como a redistribuição de renda pode ame-
nizar os efeitos da disparidade entre ricos e pobres. “Se 
mantivermos a distribuição de renda que existe hoje, 
com apenas US$ 5,50 por habitante do mundo por dia, 
para que ninguém vivesse abaixo da linha da pobreza, 
a economia do mundo teria que crescer 175 vezes. Ou 
seja, não existe solução matemática que não passe por 
uma redistribuição de riquezas”, disse.

Moreira pontuou que o Brasil é campeão em desigual-
dade e o país que mais concentra renda no mundo. 
Para ele, entre diversos países, o estado brasileiro é o 
que mais cobra impostos sobre bens e serviços, o que 
corresponde a cerca de 48% da carga tributária. “Os 
mais afetados são os pobres, pois eles gastam tudo o 
que ganham e não conseguem poupar”.

O palestrante ainda enfatizou que os países mais de-
senvolvidos do mundo não são os que têm os ricos 
mais ricos, mas os que têm os pobres mais ricos. “Nes-
tes países ninguém é um peso econômico, todo mundo 
acorda todos os dias e consegue dar a sua contribui-
ção para a geração de riquezas”. 

Segundo o economista, também é difícil falar em me-
ritocracia no Brasil. Para comprovar isso, ele apresen-
tou um estudo mostrando que os 10% mais pobres de-
moram até dez gerações para alcançar a renda média 
nacional. “Onde existe desigualdade não existe meri-
tocracia. Não tem como, não dá para falar em merito-

cracia”, ressaltou.

Para finalizar, Moreira apresentou a solução para 
reduzir a pobreza e as desigualdades no Brasil. “Ne-
nhum país saiu da pobreza ou reduziu a desigualdade 
combatendo corrupto ou matando bandido. É claro 
que temos que combatê-los e aplicar a lei, mas todas 
as nações que deram a volta por cima começaram com 
a universalização do ensino, da saúde, com a busca do 
pleno emprego e com a redistribuição de renda. Se 
nós fizermos isso, com a ajuda de uma reforma tribu-
tária eficiente, poderemos voltar a ter esperança em 
um futuro melhor para o país”, concluiu.

IVA E A REDISTRIBUIÇÃO DE RENDA

Para encerrar o painel, Giovanni Padilha abordou 
sobre o papel do IVA no processo de redistribuição, 
tendo em vista a redução da participação do imposto 
de renda. “Quando nós analisamos a participação do 
IR das pessoas físicas na redistribuição, percebemos 
claramente que ele tem cedido espaço para os tribu-
tos sobre o consumo, que são mais regressivos. Assim, 
precisamos ampliar a participação da base do imposto 
de renda e considerar os impostos sobre o consumo 
como um ator também importante dentro desse pro-
cesso de redistribuição”, afirmou.

No término das apresentações, o público realizou 
perguntas aos palestrantes para enriquecer o debate. 
Questionado sobre como tornar os impostos menos 
agressivos, Eduardo Moreira foi enfático: “Precisa-
mos ter o senso de nação. O Brasil aprendeu a ter ódio 
do Estado, dos servidores que se dedicam ao país. A 
partir do momento que passarmos a entender a im-
portância que vocês, servidores, têm no trabalho do 
país, nós conseguiremos mostrar a importância do im-
posto e, assim, seguir como um povo forte”.

“ONDE EXISTE 
DESIGUALDADE, NÃO 

EXISTE MERITOCRACIA”
Eduardo Moreira
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Como o IVA europeu pode ser exemplo para 
a criação de imposto único no Brasil
por Luanna Martins 

Conhecido por sua efetividade e prestígio na União 
Europeia e em diversos países ao redor do mundo, o 
IVA (Imposto sobre o Valor Agregado) e suas aplica-
ções foram debatidas durante o Congresso.

O IVA surgiu na França em 1954 e ao longo dos anos 
se espalhou pelo restante da Europa. Na década de 
80, a Nova Zelândia propôs uma reestruturação no 
modelo original, denominado como IVA Moderno, 
que foi aderido por países da América Latina, Ásia e 
partes da África. Com o passar dos anos, este também 
passou por reformulações e se tornou o modelo que é 
conhecido e utilizado por mais de 160 países ao redor 
do mundo atualmente: o IVA Pós-Moderno. Sua disse-
minação ao redor do mundo foi considerada por espe-
cialistas como “o evento mais importante na evolução 
da estrutura tributária do século XX”. 

O painel que discutiu o IVA europeu foi mediado pelo 

presidente da APIT, Nuno Barroso, e contou com a 
participação do presidente da Anafisco, Cássio Vieira, 
e de renomadas personalidades técnicas e acadêmi-
cas internacionais, como a professora de Direito Tri-
butário da Universidade de Leeds e pesquisadora da 
Universidade de Oxford, Rita de La Feria; o especia-
lista da Ordem dos Advogados de Portugal em Direito 
Fiscal e professor da Universidade Portucalence, Pe-
dro Marinho Falcão; e a Conselheira de Finanças da 
Embaixada da Espanha no Brasil, Antoinette Musilek. 

Rita de La Feria expôs um panorama geral sobre o IVA 
e suas tendências mundiais, destacando suas vanta-
gens técnicas sobre outros impostos, especialmente 
em relação a eficácia e neutralidade da arrecadação. 
“Esse é um imposto muito bom, pois facilita a arreca-
dação e diminui os custos administrativos para a co-
leta, beneficiando o estado. No olhar do contribuinte 
também é positivo, uma vez que não distorce a eco-
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nomia e as decisões de investimento, pois se baseia 
na arrecadação de alíquota de destino, evitando o que 
denominamos como Guerra Fiscal”, explicou. 

A forma de tributação no Brasil também foi destaca-
da por La Feria como a principal causa para as desi-
gualdades regionais existentes. “O Brasil tributa na 
origem e no destino, então quando o local de produ-
ção passa a ter impacto no orçamento, estados com 
alíquotas menores são mais bem vistos, gerando um 
conflito dentro do próprio país”.

Nuno Barroso declarou que, assim como o Brasil pas-
sa por um momento em que se faz necessária uma al-
teração em seu sistema tributário, a União Europeia 
também busca mudanças significativas no IVA, espe-
cialmente no que se diz respeito ao combate à sone-
gação.  “Atualmente, cerca de 50 bilhões de euros são 
sonegados na Europa, por meio do que denominamos 
como fraude carrossel, que é quando as mesmas mer-

cadorias são vendidas por diversas vezes entre em-
presas ilícitas através de fronteiras”.  

O advogado e professor Pedro Marinho Falcão expli-
cou, durante apresentação, como a troca de informa-
ções fiscais na UE tem sido instrumento de combate 
à fraude e evasão fiscal, facilitando o controle eficaz 
da receita e a sua melhor forma de arrecadação. “Em 
2010 foi criada a rede Eurofisc, composta por todos 
os países da EU, com o objetivo de facilitar a coopera-
ção na luta contra a fraude carrossel do IVA”.

Complementando a fala de Nuno Barroso, a Conse-
lheira Antoinette Musilek disse que um modelo efe-
tivo de arrecadação como o IVA, mesmo com todos 
os seus pontos positivos, deve ser atualizado. “O 
mundo está cada vez mais modernizado; as empresas 
que eram domésticas se internacionalizaram e agora 
se digitalizaram. Com a internet, a economia tam-
bém se tornou digital e, infelizmente, a sonegação 
se modernizou. Todos esses são fatores para que o 
sistema tenha que se reciclar em busca de proteção 
e maior efetividade”. 

Trazendo um olhar voltado para a situação do sis-
tema tributário no Brasil, Cássio Vieira disse que o 
modelo do imposto europeu é um bom exemplo e a 
proposta nacional (PEC 45) superou as expectati-
vas dos projetos apresentados anteriormente. Mes-
mo assim, ainda há a necessidade de alguns ajustes. 
“Não adianta adotarmos paradigmas de outros paí-
ses sendo que a nossa realidade é muito mais com-
plexa. Precisamos buscar a nossa própria solução 
para o nosso ambiente”, disse. 

“PRECISAMOS BUSCAR A 
NOSSA PRÓPRIA SOLUÇÃO 
PARA O NOSSO AMBIENTE”

Cássio Vieira

“O BRASIL TRIBUTA NA 
ORIGEM E NO DESTINO, 

ENTÃO QUANDO O LOCAL 
DE PRODUÇÃO PASSA 

A TER IMPACTO NO 
ORÇAMENTO, ESTADOS 

COM ALÍQUOTAS 
MENORES SÃO MAIS BEM 

VISTOS, GERANDO UM 
CONFLITO DENTRO DO 

PRÓPRIO PAÍS”.
Profª Rita de La Feria
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As relações  Fisco-Contribuintes
por Leonardo Coelho

Durante a manhã do dia 19 de junho, último dia de 
Congresso Luso-brasileiro, um painel debateu as re-
lações fisco-contribuintes, e foi moderado pela Presi-
dente da Associação dos Funcionários Fiscais do Es-
tado de Minas Gerais, Maria Aparecida Meloni (Papá).

O primeiro a se apresentar foi o Perito do Conselho 
da Europa e Professor da Universidade Portucalense, 
Paulo de Morais, que falou sobre ética e equidade ao 
serviço do contribuinte e a relação com o fisco do pon-
to de vista português. “A primeira forma como o contri-

buinte deve analisar sua relação com o fisco é consti-
tucionalmente. Portanto, a questão que se coloca, em 
primeira análise para o contribuinte português, é saber 
se a Constituição está sendo cumprida pela lei fiscal, já 
que ela não é apenas um regulamento para os cidadãos 
cumprirem. A Constituição é um tratado que o Estado 
faz com os seus cidadãos, e é ele que está obrigado a 
cumprir tais prerrogativas”. Morais ainda analisou pon-
tos da Constituição Portuguesa em relação aos tribu-
tos. Um deles diz que a tributação do patrimônio deve 
contribuir para a igualdade entre os cidadãos. De acor-
do com Paulo, isso atualmente não acontece em Por-
tugal, devido à grande quantidade de benefícios fiscais 
que foram introduzidos no sistema do país. “Desde que 
o atual sistema português entrou em vigor, a partir de 
1986, os benefícios têm sido introduzidos de tal forma 
que causam, de fato, uma confusão fiscal, e o imposto 
sobre o patrimônio acaba sendo cobrado de maneira 
desproporcional entre os cidadãos. Enquanto uns uti-
lizam mecanismos que permitem isenção de bens de 
alto valor, outros, que possuem bens menos valoriza-
dos, não tem esse mesmo direito. Dessa forma, o que 
acontece é que, quem paga mais é exatamente quem 
tem menos, contrariando o que diz a Constituição Por-
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tuguesa”, comenta Morais. Ele disse,  ainda, que a frau-
de fiscal começa justamente com o descumprimento 
do que está previsto constitucionalmente. “Quando 
não há equidade, a primeira grande evidência de frau-
de fiscal é a própria legislação”. Por fim, ele ressaltou 
que é necessária uma reforma da tributação, tanto em 
Portugal, quanto no Brasil, de forma estratégica, para 
se promover a simplificação e a transparência. “Sem 
equidade na receita e transparência na despesa, ao 
meu ver, o sistema não chega a ser verdadeiramente 
democrático”, finalizou Paulo de Morais.

Em seguida, a Presidente da Associação Brasileira de 
Direito Tributário (ABRADT), Misabel Derzi, iniciou 
sua apresentação. Ela defendeu, contrariamente ao 
que ela chamou de tendências liberalistas e neolibe-
ralistas, que o Estado deve se manter forte. “O Estado 
deve se manter nutrido de recursos suficientes para 
fazer cumprir a Constituição, garantir a segurança ju-
rídica, a redução das desigualdades e manter a liber-
dade moral. Uma sociedade em que a grande massa 
do povo só tem a opção de sobreviver, sem margem de 
opção, não é uma sociedade livre. O Estado brasileiro 
tem que criar o próprio desenvolvimento nacional”. 
Misabel disse ainda que, hoje, o contribuinte se apro-
xima muito mais de um cliente a exigir a qualidade dos 
serviços, e que a Administração Tributária se esforça 
para se estruturar como uma administradora, não só 
de controle, mas também de serviços. Ela comentou 
declarou também que os auditores são facilitadores e 
peças-chave para o cumprimento voluntário das obri-
gações tributárias. A presidente finalizou, falando da 
importância dos auditores fiscais. “As relações fisco-
-contribuinte são de altíssima relevância. O papel dos 
auditores fiscais não é só o de sujeição, mas o de pon-
tuar a democracia no dia-a-dia, aumentar o cumpri-
mento das obrigações voluntárias, e impor o cumpri-
mento da Constituição Brasileira”, finalizou Misabel.

O professor da FGV, André Correa, falou sobre a re-
lação fisco-contribuinte na visão da Academia. “A re-
lação entre fisco e contribuinte se dá a partir de dois 
deveres, que deverão estar esclarecidos em uma Lei 
Orgânica que regule essa interação”. O professor ain-
da comentou sobre a maneira como o contribuinte vê 

sua relação com o fisco. “Embora não seja uma relação 
de correspectividade estrita, no sentido de ‘estou com-
prando um serviço’, há sim  a um sentimento de ‘estou 
contribuindo para essa máquina de construir civiliza-
ção’. Luz elétrica, água encanada, segurança e outros 
pontos do Estado Moderno só são possíveis com o pa-
gamento de tributos”. Correa comentou também sobre 
a importância de manter os cidadãos informados so-
bre seus deveres tributários e orientá-los sobre como 
cumpri-los. “É necessária uma tributação para além da 
imposição. É preciso que haja, também, orientação. Um 
ponto fundamental para garantir que haja equidade 
é garantir que as operações sejam visíveis. A ideia de 
que somos vistos, faz com que cumpramos as regras”. 
Para finalizar, Correa disse que a Lei Orgânica pode ser 
a oportunidade para regular a interação fisco-contri-
buinte e para trazer um recomeço à cidadania-fiscal.

Em seguida, o Vice-Presidente do Comnsefaz – re-
gião Sudeste, Secretário da Fazenda do Rio de Janei-
ro e debatedor neste painel, Luiz Claudio Rodrigues 
de Carvalho, falou sobre a falta de transparência no 
sistema tributário brasileiro. “O que nos faz partici-
par de um congresso como este é a possibilidade de 
refletir e agir, em sequencia. A desorganização, do 
ponto de vista federativo, se não é completa, está 
muito próxima de ser. Falta transparência orçamen-
tária”, comentou o Vice-Presidente. Ele falou ainda 
sobre a falta de autonomia dos estados e o quanto 
isso prejudica a distribuição dos tributos. “O fede-
ralismo começa pelo pagamento dos impostos e dis-
tribuição da carga arrecadada. Precisamos de mais 
autonomia dos estados. Precisamos de mais Brasil e 
menos Brasília”, finalizou.

“O FEDERALISMO 
COMEÇA PELO 

PAGAMENTO 
DOS IMPOSTOS E 

DISTRIBUIÇÃO DA 
CARGA ARRECADADA. 
PRECISAMOS DE MAIS 

AUTONOMIA DOS 
ESTADOS. PRECISAMOS 

DE MAIS BRASIL E MENOS 
BRASÍLIA.”

Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho, Vice-Presidente 
do Comsefaz – região Sudeste

“É NECESSÁRIA UMA 
TRIBUTAÇÃO PARA ALÉM 

DA IMPOSIÇÃO. É PRECISO 
QUE HAJA, TAMBÉM, 

ORIENTAÇÃO.” 
André Correa, Professor da Escola de Direito da FGV
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Lei  Orgânica da Administração Tributária 
(LOAT) e as Relações Fisco-Contribuintes
por Leonardo Coelho

A tarde do último dia do Congresso Luso-Brasileiro 
começou com o painel sobre a Lei Orgânica da Admi-
nistração Tributária e as relações Fisco-Contribuintes, 
moderado pelo Presidente de honra da Febrafite, Ro-
berto Kupski.

O primeiro a falar foi o Segundo Vice-Presidente da 
Afresp e Coordenador do Movimento Viva, José Ro-
berto Soares Lobato. Lobato apresentou uma avaliação 
da situação do fisco do Estado de São Paulo, mostrou 
os efeitos da mudança de paradigma da relação fisco-
-contribuinte sobre a administração tributária e citou 
argumentos que justificam a necessidade de uma lei 
orgânica para os fiscos estaduais, em especial para o 
paulista. “Temos um ambiente de tributação de consu-
mo economicamente ineficiente e com uma complexi-
dade crescente, o que culmina num federalismo fratu-
rado. Os primeiros passos para saída da crise fiscal são 

uma lei de conformidade e melhorias na qualidade da 
tributação do consumo e da gestão tributária. O atu-
al modelo é tóxico e valoriza a arrecadação acima de 
quaisquer outros princípios que ela deveria resguar-
dar, como equidade e neutralidade”, pontua o Lobato. 
Entre outras diretrizes, a Lei Orgânica que o Movi-
mento Viva propõe visaão visa facilitar e garantir o 
cumprimento das obrigações tributárias; a autonomia 
funcional, orçamentária e financeira da administração 
tributária; a observância dos limites legais na gestão 
dos tributos; a excelência nos processos de gestão; e 
a valorização profissional com remuneração adequada 
e atualização permanente dos recursos humanos. “A 
solução para o desmantelamento do sistema tributário 
do Brasil é uma reforma, e essa reforma depende de fa-
tores técnicos e políticos. Esse é o caminho que vamos 
perseguir, e um dos passos em direção à mudança na 
relação fisco-contribuinte é o Programa de Conformi-
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dade Fiscal, que procura estruturar essa interação de 
forma mais generosa. O outro é a própria LOAT que, 
que certamente, vai trazer mais disciplina para esta re-
lação”, finaliza Lobato.

Os professores da FGV Eurico de Santi e Fernando Mar-
cato, comentaram sobre o projeto de redação de uma Lei 
Orgânica da Administração Tributária, desenvolvido por 
24 estudantes do terceiro período do curso de Direito na 
Fundação Getúlio Vargas. Santi falou da importância de 
uma reforma que atinja a todos os atores envolvidos na 
tributação. “Não adianta termos o melhor sistema tribu-
tário do mundo, se não fizermos, ao mesmo tempo, ajus-
tes no fisco e em todo o sistema. Estamos trabalhando 
para criar um tributo nacional, e para isso é fundamental 
criar, também, uma estrutura que envolva e proporcione 
um trabalho cooperativo ao fisco”, comentou Eurido de 
Santi. Em seguida, quatro estudantes foram convidados 
a apresentar o projeto.

Finalizando a discussão, o Pesquisador do Núcleo de Es-
tudos Fiscais da FGV (NEF-FGV), Isaías Coelho, debate-
dor no painel, elogiou o projeto apresentado e falou so-
bre a importância de uma reforma para o crescimento do 
país. “É preciso eliminar os conflitos desnecessários, mas 
apenas simplificar os procedimentos não basta. Se o im-
posto estiver mal desenhado, as operações acessórias te-
rão de ser complexas para fazê-lo funcionar. Não quere-
mos um país pobre para as próximas gerações. Queremos 
avançar, e, para isso, uma das coisas a se fazer é reformar 
a fiscalidade”, finalizou Coelho.

“OS PRIMEIROS PASSOS PARA 
SAÍDA DA CRISE FISCAL SÃO 

UMA LEI DE CONFORMIDADE 
E MELHORIAS NA QUALIDADE 

DA TRIBUTAÇÃO DO 
CONSUMO E DA GESTÃO 

TRIBUTÁRIA. ” 
José Roberto Soares Lobato, 

Coordenador do Movimento Viva
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Palestra sobre a 
importância do fator 
humano  na administração 
tributária encerra 
4º Congresso
por Felipe Nascimento

“Não há modelo de tributo eficiente sem o fator huma-
no na sua aplicação”, afirmou o Professor Heleno Tor-
res na última palestra do 4º Congresso Luso-Brasileiro, 
realizada no dia 19 de junho. Com o tema “A importân-
cia do elemento humano na Administração Tributária 
do século XXI”, o palestrante destacou a necessidade 
se aperfeiçoar a comunicação com os contribuintes 
e que, apesar da informatização e do crescimento da 
tecnologia, a inteligência humana ainda se sobrepõe na 
realização dos processos na administração pública.

“Em uma era de amplo uso de inteligência artificial e da 
alta tecnologia, a inteligência humana, aquela dos sen-
timentos, das relações, da integração com os demais 
órgãos do Estado e com a própria sociedade civil conti-
nua a prevalecer. Muito se falou da informatização, da 
reforma dos tributos, mas não podemos esquecer do 
fator humano”, afirmou Torres.

O professor pontuou o quanto a troca internacional 
de informações é necessária para evitar tratamentos 
divergentes entre fisco e contribuintes. “Quantos mu-
nicípios e estados estão aproveitando essa onda, solici-
tando na Receita Federal a complementação de dados 
sobre contribuinte em caso de prestações de serviços, 
ou em caso de troca de mercadorias? É preciso utilizar 
adequadamente essa economia globalizada em favor 
desses êxitos para eliminar a sonegação fiscal, garantir 
a isonomia e criar as condições de uma relação harmo-
niosa com o contribuinte”.

Neste contexto, Torres enfatizou que o contribuinte 
brasileiro continua a esperar mais da administração 
pública. Como exemplo comparativo, citou um estudo 
realizado em setembro de 2017 na Suécia sobre a po-
pularidade das autoridades fiscais no país. “Toda a so-
ciedade ficou perplexa com o resultado. Sete em cada 
10 suecos estão muito felizes com a arrecadação e com 
a forma de relacionamento entre o fisco e os cidadãos. 
Apesar das diferenças entre os países, o resultado nos 

traz um grande desafio: por que não podemos cons-
truir aqui uma relação de confiança legítima entre a 
sociedade e as autoridades tributárias com esse mes-
mo sentimento?”

Segundo Torres, a desvalorização dos servidores mais 
experientes tem sido uma tendência recorrente no fis-
co e em outros segmentos do setor público. “O pior que 
pode acontecer na administração pública é a perda dos 
mais experientes. Nós temos é que aprender com eles.  
Há também outras questões como a falta de estímulo 
do servidor, por exemplo. E é aí que a administração tri-
butária precisa ser inclusiva, criar condições para que 
eles sejam bem aproveitados com suas experiências e, 
mais do isso, criar mecanismos para compartilhar suas 
experiências com os mais jovens”, pontuou.

Para encerar, o palestrante reiterou que não há nada 
mais importante no exercício dos deveres da adminis-
tração tributária do que a preocupação com o fator 
humano. “Independentemente das melhores máquinas 
que tenhamos, da inteligência artificial que se concre-
tize no âmbito da administração pública, o fator hu-
mano será sempre fundamental e preponderante nas 
relações com o contribuinte. Tanto o pagador quanto o 
cobrador de impostos se integram em uma grande rela-
ção na qual Estado e população visam o mesmo proje-
to: uma sociedade maior, melhor e mais forte.   

“POR QUE NÃO PODEMOS 
CONSTRUIR AQUI 

UMA RELAÇÃO DE 
CONFIANÇA LEGÍTIMA 

ENTRE A SOCIEDADE 
E AS AUTORIDADES 

TRIBUTÁRIAS?”
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PALAVRAS FINAIS
Após o término da palestra, presi-
dentes e representantes das enti-
dades fizeram suas considerações 
finais, enfatizando a relevância do 
4º Congresso Luso-Brasileiro na 
discussão dos desafios dos tribu-
tos no Brasil.

Rede Ibero-Americana  de Auditores Fiscais
O presidente de honra da Febrafite, Roberto Kupski, anunciou a diretoria eleita da Rede Ibero-Ame-
ricana de Auditores Fiscais, uma entidade que reúne associações que representam auditores fiscais e 
inspetores tributários e aduaneiros dos países de língua portuguesa e espanhola. A diretoria eleita é 
composta pelo português Nuno Barroso (presidente), Rodrigo Spada (1º vice-presidente), Mauro Silva 
(2º vice-presidente), Juracy Soares (diretor financeiro) e terá um mandato de 02 anos (2019-2021).

“Costumo dizer que é no diálogo que 
a gente cresce. É ele que nos huma-
niza e nos ajuda a criar empatia e ver 
a perspectiva do outro. Tenho cer-
teza de que tudo o que foi dito du-
rante o Congresso contribuiu para 
que os debates fossem lançados e 
principalmente para nos mostrar-
mos como atores importantes de 
qualquer mudança que estejam pen-
sando para este país. Sem o fisco, 
nada é possível. Somos o primeiro 
bastião do Estado, o primeiro que se 
apresenta no relacionamento com a 
sociedade e a porta de entrada para 
a cidadania. Parabéns a todos e até o 
próximo Congresso em 2020!”

Rodrigo Spada,
 presidente da Afresp

“É emocionante ver que 
os auditores fiscais do 
Brasil estão cada vez 
mais unidos na luta por 
aquilo que se preten-
de em qualquer país: 
justiça social por meio 
de justiça fiscal. É mui-
to importante ver essa 
casa cheia, sempre inte-
ressada em participar e 
discutir aquilo que será 
importante para nós en-
quanto servidores, para 
a população em geral e 
para o futuro do país”.

Nuno Barroso, 
presidente da APIT

“No momento em que estamos na 
iminência daquela que, possivel-
mente, será a maior reformulação 
do sistema tributário, eventos 
como o Congresso Luso-Brasileiro 
adquirem uma relevância especial, 
sobretudo por representar mais 
um passo na indispensável aproxi-
mação das administrações tributá-
rias do país”. 

Marchezan Albuquerque Taveira, 
diretor de comunicação do Sindifisco

“Fiquei muito honrado de par-
ticipar da organização deste 
evento que me trouxe uma 
alegria muito grande, princi-
palmente neste momento tão 
importante de reforma tribu-
tária. O Brasil necessita deste 
tipo de reflexão e a união entre 
os fiscos municipal, estadual 
e federal e os colegas de Por-
tugal, traça um caminho bem 
largo para que a gente possa 
melhorar o relacionamento 
fisco-contribuinte, bem como 
garantir uma arrecadação tri-
butária mais justa”.

Mauro Silva, presidente 
da Unafisco Nacional
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Associação de Minas Gerais é pentacampeã 

1º lugar na 
categoria 
proporcional 

por Felipe Nascimento

Pela quinta vez, a Associação dos Funcionários Fiscais 
do Estado de Minas Gerais (AFFEMG), foi a campeã 
na premiação das delegações com o maior número 
de participantes no Congresso. Em fresta, os 71 inte-
grantes da associação subiram ao palco com camiseta 
personalizada para receber a premiação. “Espero que 

todos os congressistas que vieram de outros Estados 
tenham se sentido acolhidos durante os quatro dias 
de evento. Parabéns à delegação de Minas Gerais que, 
mais uma vez, fizeram bonito e marcaram presença! 
Ficamos muito felizes de recebê-los aqui!”, afirmou o 
presidente da Afresp, Rodrigo Spada.

Já a Associação dos Audito-
res Fiscais da Receita Esta-
dual de Mato Grosso do Sul 
(FISCOSUL), foi a vence-
dora na categoria de maior 
número proporcional de 
associados participantes. 
A delegação contou com 
o apoio de 25 integrantes 
que marcaram presença no 
4º Congresso. Parabéns aos 
colegas do Estado!

Jornal da Afresp | Especial Congresso
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galeria de fotos
terceiro dia de congresso

19 de junho
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