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CARTA DA ORGANIZ AÇÃO

Caros leitores e leitoras,

gociações bilaterais de um acordo de dupla tributação com todas as controvérsias implicadas,
bem como de um futuro acordo sobre a troca de
informações fiscais que pode dar às políticas fiscais de ambos os países um grande impulso.
Eu gostaria de expressar um agradecimento
especial ao caro Manoel Isidro dos Santos Neto,
Presidente da FENAFISCO, ao caro Fabiano Dadam
Nau, Presidente do SINDIFISCO/SC, aos caros deputados Décio Lima, Ana Paula Lima e Kennedy
Nunes, bem como aos queridos “irmãos” e “irmãs”
dos sindicatos dos vários estados: com a sua iniciativa particular, com a sua visita em Berlim vocês tornaram o seminário possível, enriqueceram
o evento nos aspectos profissionais e humanos.
Com a sua maneira excepcionalmente calorosa, o
evento se tornou um dos eventos internacionais
mais extraordinários de que eu me lembre.
Da perspectiva para o futuro, eu desejo a todos nós mais do que apenas um diálogo regular
entre os sindicatos, políticos e outros participantes de ambos os países.

Nesta edição sinto um grande prazer de comunicar algumas palavras a vocês. Com o I Seminário Internacional de Administração Tributária
Brasil x Alemanha em Berlim, a FENAFISCO - com
o apoio do SINDIFISCO/SC - ousou um passo extraordinário para alargar os horizontes. O resultado foi uma conferência especial num local histórico: na Humboldt-Universidade no centro histórico de Berlim, Alemanha. Um lugar que é perfeito para fazer história!
Quando Alexander von Humboldt viajou para
o Brasil no início do século 19, ele não tinha ideia
do que aconteceria mais de 200 anos depois na
Universidade em Berlim que foi fundada pelo irmão dele, Wilhelm von Humboldt. Em maio
2015, as partes interessadas da Administração
Tributária, da Ciência do Direito e da Política do
Brasil e Alemanha se reuniram na Humboldt-Universidade em Berlim.
Durante os dois dias do seminário, aconteceram trocas de informações extraordinárias entre
Um cordial abraço,
os participantes no terreno fértil de um diálogo
bilateral não só entre os sindicatos. Um passo de
Martin Kader
um ao encontro do outro, uma aprendizagem
Advogado Tributarista em Berlim
mútua. Sucedeu o reconhecimento que os sisteMediador e Co-Organizador do Evento
mas tributários de ambos os países são igualmente complexos. Aconteceu um olhar sobre o
sistema europeu de estabilização do mercado financeiro. Tomamos conhecimentos sobre as ne-
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Resumo da Viagem
O SEMINÁRIO

FABIANO DADAM NAU
Presidente do Sindifisco e
Co-organizador do evento

Neste palco histórico foi
nosso Seminário. Além do
conhecimento técnico
trocado com os
palestrantes alemães,
muita história recente
pôde ser observada e
vivenciada por todos os
participantes”.

Durante o mês de maio de 2015, uma delegação composta de 72 pessoas, dentre as quais 55
Auditores Fiscais de 14 unidades da Federação, resolveu atravessar o Atlântico e ir em direção à Alemanha para participar de um Seminário de Administração Tributária e de várias visitas técnicas a repartições públicas daquele país.
Os desafios para a organização deste evento
foram enormes, onde o idioma diferente foi o menor deles. A grande dificuldade foi encontrar um
interlocutor na Alemanha que nos ajudasse nos
contatos necessários. Mas quando se está com firmes e verdadeiros propósitos o universo conspira a
nosso favor e os objetivos começam a ser atingidos. Tivemos a grata satisfação de contar com a
ajuda de uma pessoa sensacional, Dr. Martin Kader, advogado tributarista e mediador em Berlim,
que me foi apresentado pelo renomado advogado
de Blumenau Dr Haroldo Pabst.
A partir daí estabelecemos parceria com a Universidade Humboldt de Berlim, universidade pública, e realizamos este evento em conjunto: FENAFISCO e Faculdade de Direito da Universidade de
Humboldt. Esta universidade é uma das mais antigas da Alemanha, encontra-se no antigo lado da
Alemanha Oriental, fica a 500 metros do Portão de
Brandemburgo. Fundada em 1810 por Wilhem Von
Humboldt, teve 29 ganhadores do Prêmio Nobel
entre seus alunos e professores, é hoje uma das 10
melhores universidades da Alemanha, nela estudam 33 mil alunos, tem um orçamento anual de
340 milhões de Euros, e por seus bancos escolares
passaram Karl Max, Friedrich Engels, Max Weber,
Albert Eistein, Max Planck, Otto von Bismarck, entre outros.
Durante o período Nazista, depois de 1933, como todas as universidades alemãs, foi transformada em uma instituição nazista de ensino. Foi da biblioteca da universidade que 20.000 livros escritos
por “degenerados” e oponentes do regime foram

retirados para serem queimados em 10 de maio
daquele ano na Opernplatz (hoje Bebelplatz) para
uma demonstração defendida pela SA(“Tropas de
Assalto”), que também incluiu um discurso de Joseph Goebbels. Hoje em dia, um monumento a esse evento pode ser visto no centro da praça (que
fica em frente à faculdade de direito da Universidade de Humboldt), consistindo de um painel de vidro abrindo-se para uma sala branca subterrânea
contendo prateleiras vazias com espaço para
20.000 livros e uma placa, contendo uma epígrafe
de uma obra de Heinrich Heine de 1820: “Das war
ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt,
verbrennt man am Ende auch Menschen” (“Aquilo
foi somente um prelúdio; onde se queimam livros,
queimam-se no final também pessoas”). Estudantes judeus, professores e oponentes políticos dos
Nazistas foram expulsos da Universidade e muitos
deportados e assassinados.
Neste palco histórico foi nosso Seminário.
Além do conhecimento técnico trocado com os palestrantes alemães, muita história recente pôde ser
observada e vivenciada por todos os participantes.
Tivemos o privilégio de contarmos nesta viagem com a presença de quatro parlamentares catarinenses: Deputado Federal Décio Lima PT/SC,
Deputada Estadual Ana Paula Lima PT/SC, Deputado Estadual Kennedy Nunes PSD/SC e Deputado
Estadual Aldo Schneider PMDB/SC.
O Seminário aconteceu nos dias 11 e 12 de
maio de 2015, na sala “Senatssaal”, no prédio principal da Universidade Humboldt.
O trabalhos se iniciaram com as falas das autoridades presentes: Dr. Christian Waldhof , Chefe da
Faculdade Jurídica da HU; Sra. Silvana Polich, Ministra da Embaixada do Brasil em Berlim; saudações iniciais das autoridades parlamentares catarinenses presentes e do Sr. Manoel Isidro dos Santos
Neto, Presidente da FENAFISCO.
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PALESTRAS - 1º DIA
1ª PALESTRA: Estruturas do sistema
de tributação e métodos de trabalho
dos consultores fiscais e das repartições
das receitas tributárias - Jörg Schwenker,
CEO da Ordem dos Advogados Tributários.
A Alemanha tem uma população de 80 milhões de habitantes (equivalente à população da
região Sudeste) e área territorial equivalente à da
região Sul do Brasil, possui 3,6 milhões de empresas e 30 milhões de pessoas tem o dever de
apresentar declaração do Imposto de Renda.
Na Alemanha as leis tributárias são feitas pela União. Aos Estados cabe a arrecadação e fiscalização dos tributos, inclusive a administração de
seu quadro de pessoal, mesmo daqueles em que
a arrecadação fica 100% com a União ou com os
Municípios. Os órgãos tributários são assim estabelecidos:
- Ministério Federal das Finanças em Berlim;
- Ministérios das Finanças Estaduais (16 no
total, um para cada estado);
- Várias repartições Fazendárias nas diversas

regiões de cada estado.
Está crescendo na sociedade Alemã uma visão sobre a importância da Administração Tributária e do combate aos crimes de sonegação fiscal.
As alíquotas do IVA vão de 7% a 19%, de
acordo com a seletividade dos produtos. Estão
trabalhando a tributação verde, menos imposto
para quem polui menos. Existe muita subvenção
para as energias renováveis, principalmente solar
e eólica. Em função de acordos internacionais e
pressionados pela opinião pública, especialmente após a crise de Fukushima, ocorrida em 2011
no Japão, o governo se comprometeu a não usar
mais energia nuclear até 2024.
Estão trabalhando para a ampliação da utilização de dados digitais. Hoje, nem todas as declarações de Imposto de Renda são entregues de
modo digital.
Os Consultores Fiscais possuem natureza jurídica de direito privado. São profissionais que
orientam as empresas sobre o recolhimento cor-

2ª Palestra: Contribuição do Palestrante Brasileiro e Discussão - Manoel Isidro dos Santos Neto, Presidente da
FENAFISCO.
Isidro palestrou a respeito do sistema tributário brasileiro, suas competências, repartições tributárias, mecanismos de isenção e
imunidade.

3ª Palestra: Modernização da administração tributária na Alemanha - novas tecnologias e direito administrativo - Margaret Horb, Deputada Federal, membro do Comitê das Finanças do Parlamento
Alemão.
A Deputada Federal Margaret Horb é Auditora Fiscal de carreira, que na Alemanha se chama

Inspetor Fiscal, e abordou aspectos relacionados
com a relação do parlamento alemão e a administração, processo de confecção das leis tributárias e projeto de lei em tramitação que trata de
mudanças no direito administrativo tributário
alemão. Demonstrou-se ser uma apaixonada pela atividade de Inspetora Fiscal e comparou o fisco à “casa de máquinas” de um navio.

11 de maio de 2015

reto dos tributos e podem inclusive assessorar o
parlamento nestes assuntos. Possuem uma responsabilidade legal muito grande pelas informações que prestam. Devem ser formados em Direito ou Economia, possuir pelo menos três anos
de experiência nestas áreas, se submeterem a
uma prova escrita e oral, e sua formação leva 10
anos para estar concluída.

S E M I N Á R I O

4ª Atividade: Foi realizado um passeio guiado
de 45 minutos pelos principais pontos da Universidade Humboldt, inclusive podemos assistir a uma parte
de uma aula sendo proferida num grande auditório.

5ª Palestra: Foi apresentado pelas Sras. Anne Starke (ao lado) e Natascha Trennepohl (abaixo)
o Curso de Língua Estrangeira de Direito Brasileiro na Universidade Humboldt, explicando que ele é
composto de quatro módulos independentes, de duração de seis meses cada.
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6ª Palestra: Percursos de formação anos de escola, os professores, juntamente com
dos Auditores Fiscais na Alemanha - os pais, escolhem o tipo mais apropriado de escoOliver Thiess, Inspetor Fiscal em Berlim.
la secundária para o aluno, que pode ser:
- A Hauptschule, com duração de 5 a 6 anos, em
que os alunos recebem uma formação geral básica. Após a conclusão, encaminham-se geralmente para uma formação profissionalizante que os
habilita a exercer um ofício ou uma atividade na
indústria ou na agricultura.
- A Realschule, que dura 6 anos, e também oferece uma formação geral básica, com a diferença de
habilitar os alunos para os cursos mais adiantados nas escolas profissionalizantes. No final o
aluno obtém o certificado de conclusão do Ensino
Secundário de Nível I (Mittlere Reife) e pode canPara entender melhor a seleção e formação didatar-se a empregos, normalmente no setor
dos administradores tributários na Alemanha é administrativo, ou prosseguir os estudos numa
importante ter uma noção do sistema de educa- escola técnica mais avançada (Fachoberschule).
ção alemão. Como cada estado tem autonomia Estes alunos podem se candidatar ao cargo de nípara definir o seu modelo de educação, e há al- vel médio na administração tributária estadual.
gumas diferenças de um para outro, como o tem- - O Gymnasium, que dura 8 ou 9 anos, propicia
po de duração do ensino fundamental (4 ou 5 uma formação básica mais aprofundada. O certianos), o do ensino secundário, etc.,
ficado de conclusão, o cobiçado Abitur (de imAs crianças alemãs entram no jardim de in- portância semelhante à do vestibular brasileiro),
fância (facultativo) a partir dos três anos de idade. habilita o aluno para acesso a uma universidade
A partir dos seis entram na escola básica (Grun- ou escola superior. Estes podem se candidatar ao
dschule) que é obrigatória e dura de 4 a 5 anos. cargo de nível elevado (auditores) da administraAo encerrar o primário, a criança já começa a ção tributária.
ter definida a sua orientação profissional. ConforNa Alemanha, existem dois tipos de Inspetores
me o desempenho dela nos primeiros quatro Fiscais: escalão médio (sem nível superior e traba-

lho interno no Ministério das Finanças) e alto escalão (com nível superior e trabalho externo e auditoria de empresas). A preparação para cada um dos
cargos é diferente:
- escalão médio: duração total de dois anos
de preparação. O pretendente a Inspetor Fiscal fica 12 meses na Escola Fazendária, realiza ao final
uma prova escrita de três matérias e uma prova
oral de meia hora. A próxima fase consiste num
estágio na repartição pública de um ano para
aprender na prática os conhecimentos teóricos.
Somente depois é efetivado no cargo. Ele poderá
passar para o alto escalão se fizer o nível superior
exigido e passar na prova escrita.
- alto escalão: é necessário ter nível superior
em Direito ou Economia. Duração total de três
anos de preparação. O pretendente a Inspetor Fiscal fica 21 meses na Escola Fazendária (é preparado em direito público, privado e penal, adquire
conhecimentos na formação de leis e sobre convívio com contribuintes), realiza ao final uma
prova escrita de cinco matérias, uma prova oral de
uma hora e apresenta uma palestra de dez minutos sobre algum tema escolhido pela banca examinadora. A prova só pode ser repetida uma vez,
caso não consiga sua aprovação na primeira tentativa. A próxima fase consiste num estágio de 15
meses na repartição pública para aprender na
prática os conhecimentos teóricos. Somente depois é efetivado no cargo.

7ª Palestra: Aspectos relacionados
com a representação sindical dos Auditores Fiscais Alemães e estruturação de
sua carreira - Andrea Sauer-Schnieber, Vice-Presidente do Sindicato Tributário Alemão (DStG).
A DStG é uma entidade sindical similar a nossa Federação sindical. Ela é composta de uma Diretoria nacional e de um representante de cada
estado alemão. O mandato é de cinco anos e representa os servidores do escalão médio e do alto
escalão.
Cada estado tem seu orçamento próprio e
define o plano de carreira de seus servidores fiscais, bem como seus salários. Existem 11 mil funcionários e estão com um déficit de 10%. Aproximadamente 40% do orçamento vai para o custeio de pessoal.
Para aumento dos salários é necessário um

contrato coletivo ou novas leis.
Os funcionários estão proibidos de fazerem
greve. Cada vez menos jovens se interessam pela
profissão. O DStG está numa grande campanha
nacional para chamamento de jovens para trabalharem na Administração Financeira.
A parte de TI no Ministério das Finanças ainda
precisa desenvolver bastante.
Um fato que chamou a atenção foi a possiblidade de um Inspetor Fiscal realizar a penhora de
contas do contribuinte sem necessidade de uma
ordem judicial.
Dados obtidos de forma ilegal podem ser auditados.
Existe um acordo de metas para composição
salarial. Reclamou-se de desigualdade salarial na
carreira, tendo em vista cada estado fixar a remuneração de seus funcionários.

S E M I N Á R I O
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PALESTRAS - 2º DIA
8ª Palestra: Sistema e Administra- rência de lucros internacionais.
ção de benefícios fiscais na Alemanha Está havendo a modernização do processo
Martin Erhardt, Departamento Principal do tributário, principalmente comunicação eletrôniMinistério das Finanças.
ca entre a Fazenda e o contribuinte. Querem ampliar para o IR o meio eletrônico.
Desde 2012 conseguiu-se superávit na Alemanha. Depois da crise financeira foram adotadas medidas de disciplina dos gastos públicos
para que fosse criado um ambiente de confiança.
Deu-se um freio nas dívidas.
A aprovação de benefícios fiscais depende de
aprovação do conselho de Lands (dos Estados),
muita negociação.
A legislação básica dos benefícios fiscais data
de 1976. Existem benefícios diretos e indiretos
para alguns setores.
De 2001 a 2008 aconteceram grandes reforA Alemanha está desde 2009 com 15 bilhões
mas que reduziram os impostos das empresas de euros anuais em benefícios fiscais (aproximapara que as mesmas se tornassem mais competi- damente 6% da arrecadação tributária). Existe
tivas mundialmente.
um freio para novos benefícios e estão analisando
A Alemanha trabalhou junto a OCDE para se é o melhor mecanismo para desenvolver a
que fossem tomadas medidas contra a transfe- economia.
9ª Palestra: Armadilhas de imposto
relacionado às transferência de lucros
de sociedades afilhadas brasileiras às
sociedades-matrizes alemãs - Prof. Dr.
StephanKudert, Vice-Presidente da Universidade Europea Viadrina.
Na Alemanha a carga tributária para as pessoas físicas gira em torno de 40% e para as pes-

12 de maio de 2015
Há um controle externo sobre os benefícios
fiscais concedidos. Eles são regularmente avaliados por três institutos: sobre a sua manutenção,
se valem a pena, se são eficientes, eficazes (a
conclusão é levada em conta pela administração
tributária). Em 2009 foram avaliados os 20 maiores benefícios fiscais, que representam 3/4 do total. A avaliação é externa mas a revogação é política.
Existem os chamados benefícios carimbados.
A cada dois anos é feito um relatório das subvenções que vai para o parlamento analisar. Os Municípios têm certa autonomia para a concessão dos
benefícios. Já para os estados, esta autonomia é
bastante fraca.
Existe também um incentivo para que as famílias invistam em aposentadoria privada. Quatro por cento do PIB é dado de incentivo, cerca de
450 Euros por família, para que poupem para a
aposentadoria. As famílias que economizam recebem uma espécie de bônus de 2100 Euros
anuais.

soas jurídicas em torno de 25%.
Um assunto muito recorrente são os acordos
de dupla tributação, onde os impostos retidos na
fonte deveriam ser compensados com os da Alemanha. Em 1975 foi muito vantajoso para o Brasil o acordo de Bitributação. Tratativas para retomada deste acordo com o Brasil estão em andamento.
10ª Palestra: Aspectos relacionados
ao combate aos crimes de sonegação
fiscal - Oliver Kumpfert, Advogado Tributarista alemão.
A partir de 1956 criou-se a possibilidade no
direito alemão de haver prisão por crime de sonegação fiscal. Os órgãos tributários preferiam
impor multas e isto era visto como um crime não
grave, mas este sentimento está mudando na sociedade alemã. Posteriormente foi criado um dispositivo legal que trata da lavagem de dinheiro.
A auto-declaração isenta punição, mesmo
que a fraude tenha ocorrido há 10 anos, mas ela
deve ser completa, não pode ser parcial. Na auto-

declaração precisa ser devolvido todo o imposto e
mais 6% de multa. Caso não ocorra a auto-declaração e o contribuinte for preso, ele não precisa
mais devolver o imposto sonegado, isto abre a
possiblidade dele escolher entre pagar ou ser
preso.
A decadência é de 5 anos, mas nos casos de
fraude vai para 10 anos.
A fraude fiscal no IVA gira em torno de 10%
da arrecadação.
Como visto anteriormente, a penhora fiscal
de bens pode ser feita pelo Inspetor Fiscal, mas o
pedido de prisão e de escutas telefônicas devem
ser autorizados por ordem judicial.

JULHO 2015 | EDIÇÃO ESPECIAL

S E M I N Á R I O

11

11ª Palestra: Contribuição do Palestrante Brasileiro aos temas anteriores e
discussão - Décio Nery de Lima, Deputado Federal do Brasil.
O Deputado Federal Décio Lima trouxe um brilhante histórico do surgimento do direito tributário
em todas as constituições federais do Brasil, suas
influências do Direito Tributário Alemão e aspectos
relacionados ao combate à sonegação fiscal, evidenciando a necessidade de fortalecimento dos órgãos arrecadatórios e fiscalizatórios de tributos para a própria sustentação do Estado brasileiro, mencionando esta intenção consubstanciada na PEC
186/07, de sua autoria.

12ª Palestra: O ESM Mecanismo de Estabilidade Europeu, superação do passado histórico e os aspectos do futuro. Dr
Michael Schwarz - Instituto Walter Hallstein da
Humboldt.
O ESM, ou mecanismo de estabilidade europeu, é um sistema que procura socorrer economias
integrantes da zona do Euro que estejam em difi-

culdades. Os países membros que mais doaram para a constituição deste fundo financeiro têm mais
peso nos votos.
Países membros com problemas financeiros
podem ficar sem voz neste conselho e os outros países decidirão sobre a sua política social. Isto fere o
princípio da afetividade.

13ª Palestra: Intercâmbio interna- que um grande conglomerado econômico não
cional de informações entre Secretarias pague um mínimo em tributos. O BEPS implanda Fazenda. Marta Neves - Coordena- tou normas anti-elisivas.
dora IBET-SC .
Existe um acordo de transparência fiscal para
troca de informações fiscais em que já assinaram
53 países, entre eles o Brasil, para entrada em vigor a partir do final de 2017. Espera-se que até o
final de 2018 mais 40 países assinem este acordo
internacional. Quem não assinar entrará numa
espécie de “lista negra”, terá dificuldade para receber investimentos e o Banco Mundial não executará programas de investimento nestes países.
Um acordo denominado FÁTICA GLOBAL
entra em vigor em 2018
O poder de tributar envolve o poder de somente para tributos
destruir”. JOHN MARSHALL (Chefe da Justiça federais, onde a receita
da Corte dos EUA, 1819).
federal de cada país terá
A OCDE está impondo limites para a elisão nove meses para manfiscal para grupos econômicos internacionais, ou dar informações fiscais
seja, impondo limites para o planejamento tribu- para a receita federal dos
tário internacional. Não é moralmente correto outros países.

Atualmente existem trinta e sete acordos internacionais para troca de informações, apenas
sete são para trocas de informações tributárias.
A palestrante terminou sua explanação citando o Juiz Oliver Wendell Holmes Jr. (1928, Estado do Mississipi) quando se reporta àquele precedente de Marshall,“que enquanto existir Estado
Democrático de Direito, e seus cidadãos e autoridades fazendárias assumirem o compromisso de
concretizar seus princípios, o poder de tributar
não se converterá em poder de destruir”.
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14ª Atividade: Pulsos: Experiências
brasileiras e Alemãs, painel de discussão
- Coordenação Prof. Dr. Gerd WilliRothmann,
participantes: Dr. StephanKudert, Oliver Kumpfert, Dr. Michael Schwarz, Manoel Isidro dos
Santos Neto, Marta Neves, Deputado Federal
Décio Lima, Deputados Estaduais Ana Paula Lima e Kennedy Nunes.
Foi relatado pelo coordenador da mesa, que
existe um ranking de 102 países com relação ao
grau de complexidade da sua legislação tributária:
Brasil está na posição 101 e Alemanha na posição
102.
Na sequência foi realizada uma avaliação sobre
os temas abordados no Seminário, apontando as
diferenças entre as duas administrações tributárias,
principalmente as seguintes:
- a legislação tributária alemã é confeccionada
pela União, no Brasil é repartida entre os Entes da
Federação de acordo com a competência tributária;

S E M I N Á R I O

- na Alemanha, aos estados cabe a administração e fiscalização de todos os tributos, inclusive daqueles em que a arrecadação ficará 100% com a
União ou com o Município;
- no Brasil temos três impostos de consumo
(IPI, ICMS e ISS); na Alemanha apenas um (IVA);
- percebeu-se que o Brasil está mais adiantado
na relação fiscoXcontribuinte de modo digital, inclusive no trabalho das informações digitais dos
contribuintes;
- na Alemanha estão tendo trabalho para conseguir jovens interessados para trabalharem na Administração Tributária, e seu ingresso somente
ocorre depois de passarem por uma preparação em
escola própria que dura de dois a três anos, seguida
de uma prova escrita e oral;
- está crescendo na Alemanha a conscientização da população sobre a importância da Administração Tributária e a gravidade dos crimes de sonegação fiscal;

- surpreendentemente na Alemanha o contribuinte que cometer sonegação fiscal e for preso
não precisa pagar os tributos sonegados;
- o que fez a Alemanha atravessar a crise financeira mundial de 2008 e 2009 foi um rígido controle das despesas públicas, tanto por parte da União,
quanto dos Estados e Municípios;
- na Alemanha há um controle externo sobre a
necessidade de manutenção ou revogação dos benefícios fiscais e as conclusões devem ser levadas
em conta pela Administração Tributária. Também
estão analisando se é a melhor forma de provocar o
desenvolvimento da economia;
- o Inspetor Fiscal tem competência para realizar a penhora administrativa das contas do contribuinte sem a necessidade de ordem judicial.
Esta mesa de debates foi encerrada com um
comentário de cada integrante a respeito do Seminário, enfatizando algo que o tenha marcado de
maneira mais significativa.

S E M I N Á R I O
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Visitas Técnicas
O

1ª Visita: Ministério
das Finanças

encontro aconteceu no belíssimo prédio
sede do Ministério Federal das Finanças de
Berlim. É um prédio que foi construído em
1936, durante 18 meses, possui sete andares,
2100 salas, seu percurso total é de sete quilômetros e foi a sede da força aérea nazista. Sua
concepção original exigiu que fosse cinco vezes
maior que o Reischstag (Parlamento Alemão) e
no teto deveriam pousar aviões (isto não deu
certo).
Em 07.10.1949 os soviéticos reconstruíram
o prédio, bastante danificado pela guerra e na
sala onde foi realizada nossa reunião foi constituída a República Democrática da Alemanha
(R.D.A.). Ali funcionaram entre 8 e 13 Ministérios da R.D.A. Em junho de 1961 houve uma
reunião nesta mesma sala, onde foi decidido
que não iriam construir o muro que dividiria as
duas Alemanhas, embora em agosto de 1961
tenha começado a ser construído.
O Ministro das Finanças se chama Wolfgand Schäuble (CDU). Ele pode ir contra decisões políticas na área das finanças e possui dois
deputados federais como seus assessores.
Este Ministério possui 2000 funcionários
(400 em Bonn e 1600 em Berlim). As mulheres
são 52% e os homens 48%. Já nas posições de
comando os homens detém 81% dos cargos e
as mulheres 19%.
Neste Ministério só é tratado do orçamento
da União. A Alemanha possui 40 tributos e a
arrecadação do IVA é de 196 bilhões de Euros.
Existe um departamento específico para
tratar da simplificação dos tributos.
Foi falado também sobre alguns aspectos
do Imposto de Renda e da Previdência Pública.
Os funcionários públicos não tem contribuição
para a previdência pública, eles pagam muitas
outras coisas que os funcionários da iniciativa
privada não pagam. Para se aposentarem na
previdência pública, é feita uma média dos últimos cinco anos e sobre o valor é aplicada a
alíquota de 67%.

B E R L I M

13 de maio de 2015

B E R L I M

2ª Visita: Casa das Funções
do Parlamento
Nesta visita fomos recebidos por um Deputado Distrital
de Berlim que nos explicou o funcionamento desta Casa,
que abrange as comissões técnicas de trabalho do Parlamento Alemão (Comissão de Finanças, Comércio Exterior...),
e também nos explicou um pouco sobre o sistema político
da Alemanha.
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B E R L I M

3ª Visita: Parlamento Alemão - Reischstag

Foi uma visita guiada pelas diversas salas
deste local, chamando atenção, em especial, o
plenário de votação e a cúpula de vidro logo
acima onde pudemos subir até o seu topo e entender um pouco da sua construção, toda focada nas questões ambientais, buscando atrair
para dentro do parlamento iluminação e ventilação naturais.

B E R L I M

4ª Visita: Embaixada do
Brasil
Na Embaixada fomos recebidos pela Embaixadora Sra.
Maria Luiza Ribeiro Viotti, que fez uma explanação sobre os
trabalhos desenvolvidos pela Embaixada nas relações diplomáticas e comerciais entre a Alemanha e o Brasil. Também
comentou conosco sobre o encontro econômico Brasil X
Alemanha que se realizará em Joinville no mês de setembro
deste ano.
Um dado relevante mencionado pela Embaixadora foi o
volume de negócios realizado entre os dois países nos últimos dez anos: aumentou três vezes.
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5ª Visita: Porto de Hamburgo

14 de maio de 2015

A Cidade Livre e Hanseática de Hamburgo (em alemão: Freie undHansestadt Hamburg, ou apenas Hamburg; em baixo-alemão Hamborg), é
uma cidade-estado localizada no norte da Alemanha, nas margens do
Rio Elba. É a segunda maior do país e a oitava da União Europeia. O porto
é um dos maiores do mundo e, segundo estimativas, ultrapassará Rotterdam como o principal da Europa. A cidade é também um centro industrial
de grande importância. Situa-se entre os estados (Bundesländer) de Schleswig-Holstein e Baixa Saxônia.
Além de cidade-estado (Stadtstaat), cidade com estatuto de estado,
Hamburgo é também uma cidade independente (KreisfreieStadt) ou distrito urbano (Stadtkreis), ou seja, possui estatuto de distrito (Kreis).
Tivemos o privilégio de locarmos um barco exclusivamente para nossa
delegação, o MS Hammonia, e fizemos uma navegação de três horas pelo
rio Elba em Hamburgo, inicialmente como se estivéssemos saindo de
Hamburgo e depois voltando para ela. Nas margens do rio pudemos observar de um lado grandes mansões mostrando a pujança da economia
alemã, sendo este local considerado o endereço mais caro de toda a Alemanha, e da outra margem do rio várias empresas instaladas, inclusive a
fábrica da Airbus.
Depois de duas horas navegando chegamos ao Porto de Hamburgo,
fundado em 07 de maio de 1189 por Frederick I. Está localizado no rio Elba, na Alemanha, a cerca de 100 km da foz no mar do Norte. É chamado
de “Porta para o Mundo” na Alemanha, bem como o maior do país. Em
termos de TEU’s (contêiner) movimentados, o porto de Hamburgo é o terceiro mais movimentado da Europa e um dos 15 maiores do mundo.
Algo extraordinário são alguns dados técnicos. Ele possui 53 Km de
cais de atracação de navios (apenas a título de comparação o porto de Itajaí possui 750 metros), 130 Km de ferrovias dentro do porto para seu uso
exclusivo, permite um giro de 360° do navio para manobras, e é possível
a movimentação simultânea de 200 navios.

H A M B U R G O

H A M B U R G O
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M U N I Q U E

6ª Visita: Ministério das Finanças da Baviera

O

estado da Baviera é o estado mais rico da
Alemanha, tem sua economia fundada em
grandes empresas de âmbito mundial. Neste
estado são arrecadados 16% da receita tributária da Alemanha.
Foi dito pelos representantes do Ministério
nesta reunião que o Brasil é o parceiro mais importante da América Latina.
Foram tratados dois temas específicos: auditoria de empresas na Baviera e o percurso que
as declarações de impostos têm.
Eles têm um objetivo a curto prazo de chegar a 100% na entrega da declaração do IR de
modo digital. Para as empresas, a entrega é
obrigatória pelo modo digital.
Quando o contribuinte não está de acordo
com a declaração do imposto, tem duas alternativas:
- 1º estágio: correção de poucos erros;
- 2º estágio: correção de erros maiores que
podem ser por recurso escrito ou oral. A qualquer momento o contribuinte pode retirar seu

recurso se perceber que sua situação pode piorar. Existe também a segunda instância administrativa para recursos fiscais. Esta fase administrativa leva em média no máximo dois anos
para estar concluída.
Não satisfeito com a decisão na esfera recursal administrativa, existe a possibilidade de
recursos judiciais, mas a possibilidade é bem reduzida, somente nas situações definidas na lei
(ou seja, em muitos casos o processo acaba na
via administrativa): em primeira instância será
na justiça estadual e em segunda instância na
justiça federal. Todas as decisões e documentos
do processo administrativo são aproveitados na
esfera judicial, o processo judicial não começa
do “zero”. A justiça também é especializada em
questões tributárias.
Estatísticas dos julgamentos:
- 82% dos julgados na justiça estadual são
favoráveis ao fisco (prazo médio de 15 meses);
- 78% dos julgados na justiça federal são
favoráveis ao fisco; (prazo médio de 08 meses).

18 de maio de 2015

Em caso de decisão favorável ao contribuinte, tanto na via administrativa quanto na judicial, o contribuinte é restituído automaticamente inclusive com atualização monetária.
A defesa do Estado na esfera judicial é realizada por um funcionário da Administração Tributária com formação na área jurídica.
Em 2014 foram ganhos com as auditorias
realizadas (78% realizadas em grandes empresas) 3 bilhões de euros. O valor médio de ganho
tributário de cada Inspetor Fiscal é de 2,2 milhões de euros.
As empresas a serem fiscalizadas são informadas de duas a quatro semanas de antecedência. O prazo de fiscalização é o seguinte:
- grandes empresas a cada 04 anos e duração da auditoria de 16 dias;
- médias empresas a cada 10 anos e duração da auditoria de 10 dias;
- pequenas empresas a cada 20 anos e duração da auditoria de 06 dias.

M U N I Q U E
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D A C H A U

1933 - 1945

CAMPO DE CONCENTRAÇÃO DE DACHAU 15 de maio de 2015

Visão geral do Campo de Concentração de Dachau - Ala dos Militares

Portão de entrada ao Campo de Dachau

Vista da planta do Campo de Concentração

Foto aérea dos alojamentos de prisioneiros

Foto da época

Vista externa do alojamento dos prisioneiros

Vista interna do alojamento dos prisioneiros

D A C H A U

1933 - 1945

Local das Câmaras de desinfecção, gás e crematório
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Câmaras de desinfecção dos prisioneiros

Câmaras de desinfecção dos prisioneiros

Câmara de gás

Corpos empilhados após utilização da câmara de gás

Crematório

Vista real da cerca de contenção do Campo de Concentração

Vista real da cerca de contenção do Campo de Concentração

Obs.: Muitas vezes os prisioneiros eram colocados propositadamente do lado de fora do campo de concentração para serem
recapturados vivos ou mortos, pois os soldados nazistas recebiam uma gratificação em dinheiro numa espécie de produtividade.
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PONTOS TURÍSTICOS

Portão de Brandemburgo

Portão de Brandemburgo

Foto tirada do Portão de Brandemburgo na época da guerra

Local onde foram queimados 20 mil livros da universidade pelo
Exército Nazista

Catedral de Berlim

Prédio da Nova Prefeitura de Munique

CONFRATERNIZAÇÃO
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Jantar de Confraternização em Munique

Jantar de Confraternização em Berlim

Jantar de Confraternização em Berlim

Jantar de Confraternização em Berlim

Visita ao Porto de Hamburgo

Olímpia Park em Munique

Sede da BMW em Munique

Vista do Estádio Allianz Arena
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ORGANIZAÇÃO POLÍTICA
DA ALEMANHA

VISITA TÉCNICA AO PARLAMENTO ALEMÃO

A

ROGÉRIO MACANHÃO
Auditor Fiscal da Receita
Estadual de Santa Catarina
e Diretor de Assuntos Parlamentares e de Relações Institucionais da FENAFISCO.

Quando o tema é reforma
tributária, assim como no Brasil,
é sempre um assunto polêmico.
Busca-se a simplificação do
Sistema Tributário, mas não se
consegue consenso e nem
agrada a todos os setores”.

delegação brasileira visitou o Parlamento
Alemão no dia 13-05-2015. Depois de uma
vistoria rigorosa em todos que adentraram ao recinto, passando por detector de metal e conforme
o caso com vistoria individualizada.
A visitação técnica iniciou-se pela Casa “Paul-Löbe-Hauss” (Casa de funções do Parlamento
Alemão) que no Brasil assemelha-se ao Anexo
das Comissões da Câmara dos Deputados, no entanto, em tamanho maior. Em uma sala especialmente definida fomos agraciados com uma palestra, seguido de um debate sobre o funcionamento parlamentar e a Organização Política da
Alemanha. Encerramos nossa visitação circulando pela Casa de Funções, passando por um túnel
e depois subindo através do elevador para poder
visualizar o Plenário do Parlamento. Acima do
Plenário tem um mirante em que é possível visualizar a bela cidade de Berlim.
Quanto ao conteúdo foi bastante enriquecedor, que passamos a relatar.
A Alemanha, como a grande maioria dos países do mundo, possui na sua divisão de poderes
a forma descrita por Montesquieu, ou seja, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, de forma independente.
O JUDICIÁRIO:
Em relação ao judiciário pouco foi debatido.
No entanto, algumas características ficaram marcantes. O Tribunal Superior da Alemanha (Tribunal Constitucional) é formado por duas Câmaras
de 9 (nove) juízes cada uma. A escolha dos juízes
constitucionais é realizada por uma Comissão Especial. Cada bancada com representação no Parlamento pode apresentar, em cada oportunidade,
um postulante ao cargo de Juiz Constitucional
quando vagos, pois são vitalícios.
O EXECUTIVO:
A Alemanha é um país em que o regime é democrático, a forma república, o sistema parlamentar e o sistema político é o federalismo.
A função mais alta, conforme descrito por

eles, ou seja, o cargo mais importante é o de Presidente. É o cargo que garante a estabilidade do
país. Não tem todas as atribuições, possui a função primordial de representar o país, sancionar
leis e nomear o Primeiro Ministro e os demais Ministros de Estado. É escolhido por uma Assembléia Federal composta pelo Parlamento, pelo
Conselho e por alguns cidadãos eleitos diretamente pelo povo.
O Chefe de Governo é o Primeiro Ministro do
país. Tem a função de gestão e do direcionamento
político da nação, é o que responde pela eficiência do Estado Alemão.
A escolha do Primeiro Ministro obedece à seguinte seqüência:
1º - É feita uma eleição pelo Parlamento para
a escolha;
2º - Vai até o Presidente para sua confirmação;
3º - Volta ao Parlamento e escolhe os Ministros;
4º - Os Ministros vão até o Presidente para o
seu aval;
5º - Voltam ao Parlamento para inicio das atividades e debate sobre o projeto de governo.
A Primeira Ministra da Alemanha é a Chanceler Angela Merkel, que está no poder há 10 (dez)
anos.
O PODER LEGISLATIVO E O PROCESSO LEGISLATIVO
A Alemanha tem uma população em torno
de 80 milhões de habitantes e o seu Poder Legislativo Federal é formado por duas Câmaras. Uma
com 631 Deputados eleitos diretamente e a outra
com 300 Deputados indicados através de lista pelos Estados Federados que formam o Conselho
dos Estados, totalizando 931 parlamentares. Em
comparação com o Brasil que também possui duas Câmaras, uma dos Deputados Federais com
513 parlamentares e o Senado Federal com 81 representantes, totaliza 594 congressistas, eleitos
diretamente para uma população aproximada de
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204 milhões de habitantes.
Apesar de na Alemanha existirem muitos
partidos políticos, aproximadamente 70 agremiações, a Câmara Federal é composta somente de quatro bancadas, ou seja:
1 – CDU – União Democrata Cristã: é o partido da Primeira Ministra – Angela Merkel. O
partido político CSU – União Social Cristão,
existente somente na Baviera, forma uma bancada única com o CDU. São partidos considerados como popular de centro e de concepção
cristã.
2 – SPD – Partido Social Democrata da Alemanha: Representa a social-democracia Alemã
e integra a internacional socialista.
3 – Partido Verde: conhecido como os verdes. Defende questões ambientais, a paz mundial e combate a utilização da energia nuclear.
4 – Die Linke: é o partido de esquerda. É um
partido de concepção socialista. Com base
maior na parte oriental da Alemanha, caracteriza-se por ações de protesto.
Os Estados Federados também possuem
suas Assembléias Legislativas, no entanto, os
municípios não possuem a representação correspondente aos nossos vereadores.
A Alemanha é um país federalista, distribuída em 16 (dezesseis) estados. Nos Estados Federados têm-se eleições a cada cinco anos, no
entanto, as eleições não são simultâneas, ocorrendo em períodos diferentes em cada unidade
da federação. O povo elege o parlamentar do
Estado que forma o Governo e esse por sua vez
é que define quem vai para o Conselho Federal
(Conselho dos Estados), obedecendo a uma
proporcionalidade em relação à população para
o total dos 300 membros. O Estado da Renânia
do Norte-Vestfália é o que possui o maior número de representantes, enquanto o menor em
representação é da cidade-estado Berlim. Lei
estadual é que descreve sobre o direito de eleição, dispondo sobre quem pode votar e quem
pode ser votado, mudando os critérios de um
estado para outro e também para os cargos que
se postula. Não existe lei da “ficha limpa”, o povo de forma consciente escolhe seus representantes avaliando as competências e os fatores
que possam desabonar o candidato.
Para as campanhas eleitorais não se tem teto de gastos. O valor médio que um candidato

gasta nas eleições gira de 200 mil euros a 300
mil euros. O financiamento de campanha é
misto. Todos os partidos recebem recursos em
proporção aos votos obtidos nas eleições anteriores. Existem doações feitas por empresas e
ONGs se responsabilizam em divulgar esses recursos. Tem também o que eles chamam de recursos ocultos, que são obtidos através da comercialização de jornais e revistas do partido,
bem como, das fundações mantidas pelos partidos políticos. Nessas revistas o partido pode
vender publicidade (anúncios).
Os assuntos que estão em evidência nesse
momento no país e debatidos no Congresso Federal, entre outros, é o tratado de livre comércio
com o Canadá e os tipos de produtos que serão
oferecidos, a atuação das Forças Armadas no
exterior e a proteção de dados, abrangendo leis
sobre a internet e a proteção individual e informações sobre pessoas.
Tem algumas matérias que não necessitam
tramitar pela Câmara que representa os Estados
(Câmara dos Estados), como exemplo, as leis
que tratam sobre Educação Universitária e
questões de defesa nacional. A educação não
universitária é de competência, inclusive legislativa, de cada unidade da federação. A maioria
das matérias tramita pelas duas Câmaras, semelhante ao sistema bicameral, que se expressa no seguinte: primeiro tramita pela Câmara
Federal, depois vai para o Conselho dos Estados,
não havendo divergências o projeto é aprovado.
O Conselho dos Estados não aprovando, retorna
para a Câmara Federal para aperfeiçoar o projeto e depois devolve ao Conselho dos Estados.
Permanecendo as divergências é criada uma
comissão conciliadora, e através de negociação,
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buscam a solução para o projeto. A iniciativa de
uma lei pode ser do Governo, da Câmara Federal e também do Conselho dos Estados.
O Congresso alemão guarda semelhanças
com o brasileiro em relação às Comissões Temáticas da Câmara dos Deputados. Possui de 16 a
18 comissões (comitês), destacando-se as seguintes: econômico, financeiro, interno, defesa,
agricultura, jurídicas, consumidores e de política.
Os partidos políticos tem clamado por
maior participação das mulheres, apesar de não
existir cotas especificas, as parlamentares giram
em torno de 35% a 40% do Congresso alemão.
Quando o tema é reforma tributária, assim
como no Brasil, é sempre um assunto polêmico.
Busca-se a simplificação do Sistema Tributário,
mas não se consegue consenso e nem agrada a
todos os setores. Ocorrem críticas ao que eles
chamam de progressividade fria, quando os
trabalhadores conseguem obter ganhos salariais, no entanto, passam para outra faixa tributária e resulta em pouquíssimo ganho financeiro.
São os próprios Deputados que decidem
quanto vão ganhar de remuneração e qual o valor que vai ser repassado para as fundações dos
partidos. A remuneração mensal do parlamentar está na faixa de 9.500 euros e tem direito a
mais 16.000 euros mensais para gastar com
funcionários, somam-se os valores de 1.000
euros para gastos com o escritório e ainda um
valor fixo para manter o escritório na sua base.
Os parlamentares estaduais têm uma infraestrutura menor e a remuneração em torno de
500 euros, livre dos impostos.
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ASPECTOS RELACIONADOS AO
COMBATE DE CRIMES DE SONEGAÇÃO
FISCAL NA ALEMANHA
U

PAULO SÉRGIO ACQUAVIVA
CARRANO
Auditor Fiscal da Receita
Estadual de Santa Catarina

Assim como em vários outros
temas tratados no seminário,
também neste encontramos
similitudes entre a legislação
tributária pátria em
comparação com a alemã...”

m dos temas tratados no I Seminário Internacional de Administração Tributária Brasil X
Alemanha, foi quanto aos aspectos relacionados
ao combate aos crimes de sonegação fiscal, em
palestra ministrada por Oliver Kumpfert, Advogado Tributarista, do Escritório para Direito Comercial e Consultoria de Empresas.
Dentre os temas abordados nessa palestra,
destaco o relacionado à extinção da punibilidade
mediante o pagamento do tributo sonegado, por
ser uma questão muito debatida aqui no Brasil,
notadamente por se tratar de uma faculdade inerente a esse tipo de crime, não extensiva a outros
tipos criminais previstos em nosso ordenamento
jurídico penal.
Sem pretender perquirir os motivos pelos
quais o país dispensa essa benesse ao infrator
desse tipo penal, o que envolveria discorrer sobre
questões mais amplas, tais como os bens tutelados juridicamente pelo Estado paralelamente à
necessidade de recursos por esse mesmo Estado,
essa possibilidade de extinção da pena foi abordada com destaque nessa palestra.
Em linhas gerais, foi exposto que, assim como
no Brasil, a denúncia espontânea extingue a punibilidade na Alemanha, lá denominada autodenúncia, e somente é aplicável se houver o pagamento do tributo não recolhido, dependendo ainda do cumprimento de determinadas condições
às quais a punição foi imposta.
A legislação alemã prevê diferentes modalidades de sonegação, uma delas material, para a
qual se exige o pagamento do tributo para a extinção da punibilidade, e outra formal, relativo
apenas à retificação de informações. O prazo
prescricional é de 10 anos.
Em pesquisa posterior, verificou-se, inclusive,
que o sistema que inspirou a regulamentação dos

crimes contra ordem tributária na América Latina
foi a legislação tributária alemã de 1977, que previu como forma de exclusão das sanções penais a
denúncia espontânea¹.
E assim como em vários outros temas tratados no seminário, também neste encontramos similitudes entre a legislação tributária pátria em
comparação com a alemã, ressaltando neste ponto a complexidade da legislação tributária, que foi
motivo de observação pelo palestrante ao expor
que a legislação alemã deveria ser simplificada, o
que poderia até proporcionar o aumento da arrecadação tributária, bem como incentivar o adimplemento espontâneo. Até parece que estava sendo falado sobre o próprio Brasil.
Interessante notar também que, segundo o
relatório Financial Secrecy Index, publicado pelo
Tax Justice Network (Rede de Justiça Fiscal),os
cinco países em que mais se desviam recursos, de
acordo com uma análise dos valores absolutos do
dinheiro não declarado, que depende necessariamente da dimensão e do peso econômico de cada
país, são: Estados Unidos da América, Brasil, Itália, Rússia e Alemanha. De acordo com o relatório,
a economia paralela na Alemanha representa
16% do Produto Interno Bruto (PIB). No caso do
Brasil, a economia paralela representa 39% do total da economia².
O tema é vasto, e entendo que a troca de experiências com a administração tributária alemã
pode ser aprimorada nesta matéria, num próximo
Seminário, através da participação direta de algum representante da administração tributária
brasileira que atue diretamente nessa área, ou até
mesmo algum representante do Ministério Público brasileiro, que possam expor a experiência brasileira nesta questão.

¹Clarisse Goulart Nunes. Internet. Páginas do Direito Tributário. 17 Dezembro 2007. Uma contribuição para a contextualização do crime de sonegação fiscal na temática da criminalidade
de colarinho branco – uma reflexão com base na obra de WinfriedHassemer.http://www.tex.pro.br/index.php/artigos/70-artigos-dez-2007.
²http://www.financialsecrecyindex.com/
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INVESTIMENTOS EM FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS
PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ALEMÃ
A
Administração Tributária alemã é, como se pode
esperar, entidade de direito público responsável
pela avaliação e cobrança de impostos. A Secretaria da
Receita é dividida entre o governo central e os estados
federais.
O Ministério Federal das Finanças é a autoridade
superior da Administração da Receita Federal. Subordinadas a ela, há várias autoridades seniores que executam funções específicas para as quais o governo central é responsável, como a Repartição de Finanças Federal Central. A estrutura inclui ainda autoridades de
nível médio, as autoridades locais e outros departamentos, como o Centro de Processamento de Dados e
Tecnologia da Informação (ZIVIT), responsável, entre
outras atividades, pelo processamento da folha de salários dos funcionários públicos alemães – aproximadamente 250.000 servidores, pela manutenção do sistema de orçamento público, pelo sistema alfandegário
e pela restituição de tributos, além da elaboração de
estudos sobre áreas como trabalho, segurança e comércio exterior.
As atividades inerentes à operacionalização da administração tributária de fato se dão nos estados, que
possuem auditores-fiscais responsáveis pelo lançamento, fiscalização e arrecadação para o governo federal de todos os tributos, contribuições sociais e impostos sobre a renda e sobre o consumo, que são então
repassados pelo governo federal aos estados e municípios de acordo com regras estabelecidas na legislação
e em contratos.
Existem excelentes iniciativas em governo eletrônico na Alemanha desde 1998. A cidade de Bremen,
por exemplo, disponibiliza um portal na Internet com
mais de 150 serviços on-line. Pode ser chamado por
cidadãos e empresas corporativas através do site www.
bremen.de, cerca de metade deles usando a assinatura
eletrônica. Elas incluem mudanças de endereço, apresentação de propostas, registo de veículos, cobrança de
dívidas, de certificados de matrícula pessoais, informações de registos públicos e declarações fiscais, mesmo
voluntárias.

No entanto, conforme os relatos dos participantes
e das palestras com autoridades alemãs, o cumprimento das obrigações acessórias ainda se dá de maneira arcaica, embora as declarações não sejam complexas ou volumosas. Grande parte das declarações de
imposto, inclusive imposto sobre a renda, se dá por
meio de preenchimento de formulário em papel, que
pode ser enviado às repartições da Fazenda fisicamente ou digitalizadas, embora já seja possível entregar a
declaração via Internet por meio do portal ELSTER (https://www.elster.de/). No início de 2002, um total de
490 mil declarações fiscais tinham sido enviadas eletronicamente e mais de 5,6 milhões de declarações foram arquivadas eletronicamente, ou melhor, digitalizadas.
Há também um custo significativo envolvido no
auxílio aos contribuintes para que preencham os formulários de declaração de imposto nas repartições da
Fazenda. A preocupação com o cumprimento das obrigações acessórias também tem levado o governo alemão a discutir em uma necessária e possível reforma
fiscal formas de simplificar, facilitar e modernizar o
cumprimento das obrigações por parte do contribuintes, empresas e pessoas físicas, para o pagamento de
impostos.
Como se pôde observar na visita técnica à Secretaria das Finanças da Baviera (Bayerisches Staatsministerium der Finanzen,für Landesentwicklung und Heimat), em Munique, as soluções baseadas em software
dizem respeito especialmente a sistemas de classificação de risco fiscal, que são responsáveis por apontar
possíveis irregularidades nas declarações e no cálculo
do imposto devido e programar as auditorias. Com a
maior adoção de ferramentas de tecnologia da informação nos últimos anos, o governo tem investido intensivamente em treinamento. Assim grandes empresas estão sendo auditadas regularmente, enquanto
pequenas empresas chegam a nunca serem auditadas,
pois requerem anos ou décadas para serem selecionadas para auditoria.

RICARDO LONZETTI
Auditor Fiscal da Receita
Estadual de Santa Catarina

Referências dos textos: http://www.bundesfinanzministerium.de/ - http://www.stmflh.bayern.de/ - https://www.destatis.de - http://www.oecd.org/ - http://portugues.
doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/Foreign/DB12-Portuguese.pdf - http://portugues.doingbusiness.org/data/exploretopics/paying-taxes - http://www.financialsecrecyindex.com/ - http://www.dstg.de/ - http://www.dw.de/german-government-hits-balanced-budget-ahead-of-target/a-18186537 - http://
revistaepoca.globo.com/ideias/noticia/2012/01/por-que-alemanha-e-diferente.html
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VISÃO GERAL: COMO ESTÁ ESTRUTURADO
O ESTADO ALEMÃO E SEU SISTEMA DE
TRIBUTAÇÃO E REPARTIÇÃO DAS RECEITAS
TRIBUTÁRIAS

A

Alemanha (Deutschland) é a economia
mais importante da Europa e a quarta potência econômica mundial. Embora até 1871,
antes da Guerra Franco-Prussiana, o país fosse
dividido em 39 unidades políticas e tenha se industrializado depois do Reino Unido e da França, em fins do século XIX, sua economia já havia
ultrapassado as daqueles países, e junto com os
Estados Unidos, liderou os avanços para a Segunda Revolução Industrial. Com uma forte indústria de bens de capital, atualmente é o segundo maior exportador e o segundo maior
importador de mercadorias no mercado global.
Ao andar pelas ruas de um país devastado
por duas grandes guerras no último século, somos influenciados a crer na superficial tese de
Alan Beattie, editor de economia internacional
do periódico Financial Times, de que “a história
não é determinada pelo destino, pela religião, pela geologia, pela hidrologia ou pela
cultura nacional. É determinada pelas pessoas”.
A pujante economia reflete-se na baixa taxa
de desemprego apresentada pela maior economia da Zona do Euro. Conforme dados do Escritório Federal de Estatísticas (Statistisches Bundesamt), a média dessazonalizada da taxa de
desemprego na Alemanha permaneceu inalterada em 4,70% entre fevereiro e março de
2015. O índice apresenta historicamente uma
média de 5,96% de 1950 até 2015, atingindo
um ápice de 14,20% em fevereiro de 1950 e
uma baixa recorde de 0,40% cento em Junho
de 1962.
A República Federal da Alemanha (RFA)
tem um sistema político semelhante ao brasileiro, pois, embora adote o parlamentarismo
como sistema de governo, trata-se de uma federação, constituída de dezesseis estados (Bun-

desländer) - desde a reunificação alemã, em 3
de outubro de 1990, Berlim passou a ser uma
das três cidades- estado da federação, juntamente com Hamburgo e Bremen, dentre os
atuais dezesseis estados da RFA.
Como no Brasil, os municípios na Alemanha
são unidades administrativas e prestam serviços aos cidadãos, embora não sejam entes federados. Da mesma forma, não possuem administração tributária, embora no passado, o estatuto de cidade incluía muitos privilégios, especialmente o de impor seus próprios tributos.
Apesar de ser uma economia de mercado, a
seguridade social tem um grande peso na economia. Durante o Seminário, em palestra do Sr.
Martin Erhardt, do Ministério Federal das Finanças da Alemanha e em conversas informais com
os participantes, foi possível perceber que os
alemães possuem direitos sociais bastante extensos, embora o governo Social Democrata
procure atualmente reformar o sistema de seguridade social com o objetivo de reduzir o seu
peso sobre a economia.
O Sistema Tributário Alemão possui uma legislação unificada em todo o território e é baseado nos princípios constitucionais (i) da capacidade do pagamento, (ii) da igualdade da tributação - que obriga os encargos tributários a serem uniformes em todo o País, (iii) da legalidade da tributação e (iv) do estado de bem-estar.
Embora a federação e os estados possam decidir em conjunto sobre a maior parte da legislação fiscal, formalmente, os estados decidem
apenas quando não há lei federal (vacatio legis). Existem, no entanto, leis federais para praticamente todas as questões tributárias e fiscais.
Porém, os estados podem legislar sobre impostos especiais de consumo (seletivos, que adquirem cada vez mais o caráter de impostos de fim

social) enquanto os municípios (Städte) e os
distritos (Kreise) podem decidir sobre alguns
impostos locais menores, como a tributação
dos cães (Hundesteuer).
Todos os impostos são recolhidos pelas
administrações tributárias estaduais ao governo
federal, que faz a redistribuição das receitas levando em consideração aspectos de desenvolvimento regional – estados ricos, como a Baviera (Bayern) recolhem mais do que recebem
em contrapartida.
A carga tributária, ou seja, o valor de todos
os impostos pagos pelos cidadãos e empresas
em proporção ao Produto Interno Bruto (PIB) na
Alemanha, é bastante alta, em torno de 37%.
Os números oficiais mostram que a principal
forma de tributação do país são os impostos sobre a renda e sobre os salários - enquanto no
Brasil continuam sendo os impostos sobre bens
e serviços, ou seja, os tributos indiretos - aqueles embutidos nos preços. O complexo sistema
tributário alemão prevê mais de 60 impostos.
No entanto, alinhado aos demais países-membros da OCDE (Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico), os principais impostos dizem respeito a renda (salários), lucros,
seguridade social, propriedade e consumo. De
acordo com dados de 2011 publicados pela OCDE, o peso de cada uma das receitas no orçamento público alemão era de, respectivamente,
24,8%, 4,7%, 38,5%, 2,4% e 29,1%, restando
0,5% para outras receitas.
O imposto sobre o valor agregado (IVA) na
Alemanha incide sobre a venda de bens e serviços e sobre a importação de bens. A alíquota
básica é de 15%, mas há uma alíquota reduzida
de 7% sobre bens e serviços de primeira necessidade, como alimentos e transporte de curta
distância. O IVA alemão integra a sua própria
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base de cálculo, assim como o ICMS no Brasil,
ou seja, a alíquota é fixada “por dentro”. É a segunda principal fonte de receitas, atrás do imposto sobre a renda, e a sua arrecadação é dividida em 50% para a União e 50% para os Estados. Além do IVA, o imposto sobre a renda e
sobre a folha de salários são divididos entre o
governo central, estados e municípios. Os impostos de arrecadação exclusiva dos entes governamentais, ou seja, aqueles que não são
partilhados, representam apenas 29% da receita global.
Como ocorre no Brasil com o ICMS, a Alemanha adota o IVA como forma de tributação
indireta do consumo, cujas características principais são: incidência sobre as diversas etapas
de produção e comercialização (plurifásico),
não-incidência sobre bens de capital, desoneração das exportações, e a cobrança do imposto
obedecendo ao princípio do destino. À exceção
dos Estados Unidos da América, os sistemas tributários dos países de capitalismo avançado,
inclusive o Brasil, adotam o mesmo princípio. A
forma de cálculo do imposto, em que as alíquotas são aplicadas na modalidade “por dentro”,
torna, da mesma forma como no caso do ICMS,
a alíquota efetiva maior que a nominal. Em
compensação, as alíquotas na Alemanha são
inferiores às praticadas em nosso país. Acreditamos que a alíquota “por dentro” talvez seja
adotada em função do que poderíamos chamar
de “boa técnica tributária”, para efeitos de controle e administração da arrecadação.
O Sistema Tributário Alemão é um dos mais
caros e complexos do mundo. De acordo com o
estudo do Banco Mundial, o Doing Business
2013, no que se refere ao quesito pagamento
de impostos, a Alemanha ocupa a 68ª posição,
embora comentava-se no Seminário que a legislação tributária alemã poderia encher bibliotecas- o Brasil ocupa a distante posição 177,
em um total de 189 economias no mundo. De
fato, especialistas como Jörg Schwenker, Diretor Geral da Câmara Federal de Consultores Fiscais, afirmam que a legislação tributária alemã
é tão confusa quanto a brasileira e que a chanceler Angela Merkel tem grandes desafios para
colocar em ordem o sistema tributário alemão.
De acordo com Schwenker, outras demandas
para uma possível reforma tributária é incluir

seletivamente o IVA na exportação de mercadorias e tornar o sistema tributário competitivo
internacionalmente.
Além da forte centralização da arrecadação,
as receitas são repassadas aos estados e municípios sob rigoroso controle dos gastos públicos. Em 2010, por exemplo, devido aos impactos da crise, o governo expandiu os esforços para manter o déficit público sob controle: instituiu aumento de impostos e cortou gastos com
medidas que incluíram a demissão de 15 mil
funcionários públicos.
De qualquer forma, isso não significa que o
governo alemão seja especialmente prudente.
Entre 2000 e 2009, só em cinco anos o déficit
da Alemanha ficou dentro do limite de até 3%
do PIB, estabelecido pela Zona do Euro. Os credores internacionais confiam no governo em
Berlim não porque ele exiba situação financeira
impecável, mas pela resolução e rapidez com
que ele age, quando necessário.
Em 2015, pela primeira vez desde 1969, a
maior economia da zona euro não precisará recorrer para a emissão de títulos de dívida para
financiar o déficit do governo. O ministro das
Finanças, Wolfgang Schauble, apresentou para 2015 um orçamento com déficit
zero. O ministro alemão considera que o
equilíbrio orçamentário deve tornar-se
uma norma na Europa e que é um “erro”
pensar que atenuar a austeridade vai
gerar crescimento. Uma mensagem destinada à França e à Itália, que são favoráveis a investimentos públicos para impulsionar o crescimento da zona do euro. Num discurso no Parlamento Alemão (Bundestag), Schauble mostrou-se favorável a investimentos, mas privados.
De qualquer forma, ao andar pelas ruas e
conversar com participantes alemães no Seminário, foi possível perceber que o país proporciona um bom retorno dos valores arrecadados
em prol do bem estar da sociedade: as invejáveis autoestradas (Autobahn) alemãs são todas
públicas e a maior parte dos estudantes da
educação básica alemã estão em escolas públicas gratuitas - apenas 6% deles frequentam
instituições privadas. Há inclusive escolas públicas bilíngues que ensinam a língua portuguesa.
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RICARDO LONZETTI
Auditor Fiscal da Receita
Estadual de Santa Catarina

Como ocorre no Brasil com o ICMS,
a Alemanha adota o IVA como
forma de tributação indireta do
consumo, cujas características
principais são: incidência sobre as
diversas etapas de produção e
comercialização (plurifásico),
não-incidência sobre bens de
capital, desoneração das
exportações, e a cobrança do
imposto obedecendo ao princípio
do destino”.
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ASPECTOS RELACIONADOS COM A REPRESENTAÇÃO
SINDICAL DOS AUDITORES FISCAIS ALEMÃES E
ESTRUTURAÇÃO DE SUA CARREIRA
TEXTO RICARDO LONZETTI

O

serviço público na Alemanha compreende a
administração direta e a indireta. A administração direta inclui os funcionários do Estado Federal, dos 16 Estados (Länder), os municípios e as
autoridades conjuntas de municípios (para eliminação de resíduos, abastecimento de água e assim
por diante). A administração pública indireta inclui
instituições de direito público (Einrichtungen em
öffentlichrechtlicherRechtsform), tais como o
banco central, os seguros de fundos sociais e a
Agência Federal de Emprego (Bundesagentur für
Arbeit), por exemplo. A administração pública indireta inclui também a número de trabalhadores
em empresas de direito privado, mas sob controle
público (Einrichtungenem privater Rechtsform),
com mais de 50% de participação pública.
O setor público na Alemanha é descentralizado. Em 2009, o Estado Federal gastou
com pessoal apenas19,2% do orçamento - em comparação com uma média de
45,8% dos países membros da OCDE. Parte das receitas do Estado Federal são redistribuídas
principalmente para a seguridade social e, via os
estados, para os municípios. A maioria dos serviços de trabalho intensivo são atribuídos pela Constituição para os estados e os municípios, o que explica o elevado emprego no setor público nestes
níveis.
Entre 1991 e 2010 o número de empregados no setor público alemão decresceu mais de 2,1 milhões (32%), de
6.737.800 a 4.586.100, o que representa
aproximadamente 6% da população
alemã. Em 2010, cerca de um milhão de funcionários trabalhavam em empresas privadas sob
controle público. A maioria deles pertencia no
passado para o setor público como os funcionários
do correio alemão, de empresas de telecomunicação, ferrovias ou hospitais. A mudança deve-se à
reestruturação do setor público ocorrida a partir
dos anos de 1990, que concentrou muitas ativida-

des na administração indireta. Mais de 45% dos
servidores públicos trabalham em instituições de
ensino, enquanto mais de 150.000 servidores trabalham na administração financeira dos estados,
que inclui a administração tributária.
Na maioria dos casos, o serviço de preparação
para carreiras intermediárias, entre as quais se inclui a de auditoria fiscal, é realizada em institutos
politécnicos (Fachhochschule) dentro da administração. O treinamento consiste de estudos específicos e períodos de estudos práticos profissionais
de 18 meses cada um. Para este efeito, o Colégio
Federal para Administração Pública foi estabelecido no âmbito da administração federal. Ele fornece treinamento em áreas como finanças. Os estados operam suas próprias escolas para administração, na maioria dos casos, dos assuntos: administração geral, segurança, administração fiscal e
administração judiciária. Para os serviços de administração de alto nível, também é necessária graduação em direito, economia, finanças ou ciências
sociais.
Após obter sucesso no exame de carreira, servidores públicos passam por um período probatório, de um a três anos, conforme o nível do cargo.
Promoções são baseadas no princípio do mérito,
de acordo com atitude, qualificações e conquistas
profissionais, e dependem que o posto pretendido
esteja vago. A cada cinco anos o serviço público é
avaliado de acordo com critérios estabelecidos em
guias e as avaliações pessoais são usadas como
critérios de promoção.
Os servidores da administração tributária alemã organizam-se por meio da União das Autoridades Fiscais (Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung - DStG), que congrega servidores civis da área de finanças e é organização filiada à
Federação Alemã de Servidores Civis(Deutsche
Beamte Bund - DBB), federação que congrega outras 39 uniões de servidores públicos. A lei alemã
ainda não permite, no entanto, que funcionários
públicos façam greve.
Uma questão interessante é que, de-

vido a previsão legal, a DStG participa
das discussões sobre a legislação no Ministério das Finanças, especialmente no
que diz respeito à viabilidade das propostas. Da mesma forma, participam na
Comissão de Finanças do Parlamento na
elaboração de recomendações e em audições com os deputados na elaboração
de leis.
Há preocupação com a valorização salarial da
categoria devido inclusive ao desinteresse no ingresso na carreira. Em conversas informais com
participantes do Seminário, se observou que o salário do nível inicial é de aproximadamente
1.800,00 euros, enquanto da carreira de auditor
fiscal é de aproximadamente 4.000,00 euros. Há o
estabelecimento de metas, mas não é previsto ganho salarial devido ao incremento na arrecadação
tributária, por exemplo.
Obviamente, por parte da DStG existe a preocupação com um salário competitivo dos servidores e com seu reajuste periódico – o nível salarial
dos servidores públicos alemães é menor que os
servidores da iniciativa privada. Há, no entanto,
preocupações tão ou mais importantes a respeito
da qualidade de vida dos filiados, da quantidade
de horas trabalhadas, referentes a questões de gênero, à conciliação entre o trabalho e a vida familiar, a melhores oportunidades de promoção, a representação política e relativas à construção de um
sistema tributário justo e simples de cumprir.
Apenas cerca de um quinto dos empregados
na Alemanha são sindicalizados, a densidade sindical caiu acentuadamente desde o início da década de 1990, em parte devido a uma queda acentuada no emprego industrial na Alemanha Oriental após a reunificação. Dados de 2011 apontam
que a densidade sindical é de apenas 18%. Há por
volta de 7.400.000 trabalhadores sindicalizados
no país. No entanto, este número inclui um número substancial e crescente de membros aposentados: 20% do total.
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MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA NA ALEMANHA
A

NOVAS TECNOLOGIAS E DIREITO ADMINISTRATIVO

apresentação feita pela palestrante Sra. Margaret Horb, abordou matéria relacionada com
a política, com a administração tributária e com a
administração de pessoal.
Margaret Horb é Deputada, Membro do Comitê das Finanças do Parlamento Alemão, Membro
do Comitê da Comissão Europeia e inspetora fiscal
de carreira.
Comentou que a política deve ter responsabilidade de visões voltadas para a modernização da
tecnologia fiscal e modernização do Direito Processual Fiscal.
A técnica de fiscalização mudou em razão da
globalização, fato que motivou a Administração
Fiscal a buscar a especialização para atividades
com maiores resultados, fazendo com que os auditores sejam peritos competentes e atuantes.
Destacou que o gerenciamento de risco pode
melhorar para criar condições de empenho mais
eficazes do pessoal de fiscalização. O contribuinte
entrega a declaração, utilizando o sistema de tecnologia de informação, e o pessoal da Secretaria da
Fazenda estabelece o valor do imposto. Disse que
no último ano (2014) a Administração Tributária
criou o sistema de Declaração de Imposto de Renda pré-preenchida. Que a Administração Fiscal não
é tarefa da União, mas sim do Estado, e isso dificulta, porque tem-se dezesseis estados (Landers).

Assim como as declarações pré-emitidas,
também é possível esse procedimento para outros
tipos de serviços, pois são medidas que devem ser
apreciadas e apoiadas.
Deixou claro que para realizarem a Reforma Tributária há necessidade da parceria entre contribuintes, administração financeira e pessoas da auditoria.
Informou que a lei fiscal é igual para toda a
Alemanha, e que a fraude fiscal é um delito que
deve ser punido severamente, com aplicação de
sanções e penalidades, a fim de desestimular o
contribuinte a praticar crimes fiscais.
Na Alemanha existe o Conselho Federal, que
tem por competência dirimir os conflitos entre Estado e Contribuintes. Há também o Supremo Tribunal Federal das Finanças, que tem por objetivo
apreciar o recurso dos litígios, e analisar se uma lei
tributária está compatível com a Constituição. Os
Tribunais possuem independência financeira, o
que contribui para a solução dos conflitos.
Os auditores fiscais são funcionários do Estado,
não pertencem à União. A lei estabelece que o ingresso para assumir a função se dá através de provas, e três anos de preparação para assumir o cargo
de auditor fiscal. O consultor, pessoa que presta assessoria tributária na Alemanha, deve ser economista ou advogado.

Margareth Horb e Jörg Schwenker durante seminário

VENILTON MACHADO DO
NASCIMENTO
Auditor Fiscal da Receita
Estadual de Santa Catarina

A técnica de fiscalização mudou
em razão da globalização, fato
que motivou a Administração
Fiscal a buscar a especialização
para atividades com maiores
resultados, fazendo com que os
auditores sejam peritos
competentes e atuantes”.
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ASPECTOS RELACIONADOS AO COMBATE
AOS CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL

A

literatura registra que sonegar não é novidade pelo menos desde o Império Romano, e que os valores sonegados são sempre
substancialmente elevados. Entre os determinantes da sonegação, os valores de uma sociedade são sempre o elemento potencializador
do comportamento sonegador. Em algumas
sociedades, como as nórdicas, os cidadãos sentem orgulho em pagar tributos e a informalidade é baixa, como indica as estimativas para países da OCDE; mas para a América Central e do
Sul, as estimativas indicam informalidade quase três vezes maior. E, efetivamente, ao longo
do século 20, a maioria dos países do mundo,
se não todos, experimentaram aumento substancial da carga tributária. A pressão competitiva, muitas vezes, induz à sonegação. Elementos culturais interferem na frequência e intensidade da sonegação, mas fato é que a sonegação está presente em todas as sociedades. A
elevada carga tributária no Brasil é tema frequente de debates na sociedade, bem como a
discussão quanto à sobrecarga suportada pelos
contribuintes adimplentes em função da evasão tributária existente. A busca pela justiça fiscal pressupõe a observância da capacidade
contributiva, mas também o efetivo combate à
sonegação fiscal. Pesquisas indicam que a arrecadação tributária brasileira poderia se expandir em 23,9% caso fosse possível eliminar a
evasão tributária. Estima-se que a Carga Tributária Bruta Brasileira (CTB) tenha atingido 36%
do PIB, segundo dados publicados em dezembro de 2014, pela Receita Federal do Brasil e
por outros órgãos. E, como os tributos têm a
finalidade de fornecer recursos para que o Estado atue fornecendo bens e serviços públicos,
visando à melhoria das condições de vida de
sua população, compara-se entre a arrecadação e os serviços prestados, utilizando-se o Índice de desenvolvimento Humano – IDH como
medida indicativa de resultado dos bens e serviços prestados pelo Estado. Pode-se notar então que, muitos países tem carga tributária

menor que a brasileira, mas tem IDH maior. O
Brasil diverge da tendência dos demais países
da região, com alta carga tributária, mas apesar
disso, com baixo IDH. Países com IDH semelhante têm aproximadamente metade da carga
tributária. Fazendo-se a mesma comparação
com outros países, esta relação perversa para o
caso brasileiro fica ainda mais evidente. Assim,
o que podemos depreender é que o Brasil tem
uma elevada carga tributária, mas os recursos
direcionados da sociedade para o Estado não
têm sido empregados com a mesma eficiência
de outros países. Desta forma, o retorno para a
sociedade, por meio de bens e serviços públicos que representem efetivamente melhorias
na qualidade de vida da população, está muito
aquém dos demais países. Pode-se afirmar que
esse panorama é mais um fator de desincentivo
ao adimplemento tributário no Brasil, o que faz
com que o investimento no aparato de fiscalização e recuperação de tributos seja ainda mais
necessário no combate à sonegação no Brasil.
A mensuração da evasão fiscal, tanto no Brasil,
quanto nos outros países, é repleta de complicações e dificuldades. A maior delas se refere
aos dados disponíveis e a sua baixa confiabilidade. Estimar a taxa de sonegação no Brasil
apresenta ainda outro grande problema que é a
dificuldade de obtenção de informações de todas as esferas de governo, sobretudo das administrações estaduais e municipais. E em termo
de países é também outro desafio, pois, se deve
levar em consideração as especificidades dos
sistemas tributários de cada país. Devido às diferentes estruturas tributárias dos países é difícil obter parâmetros internacionais para comparação desses sistemas. A elevada carga tributária no Brasil é tema frequente de debates na
sociedade, bem como a discussão quanto à sobrecarga suportada pelos contribuintes adimplentes em função da evasão tributária existente. Os estudos também são escassos em outros
países.
Em palestra proferida no I Seminário Inter-

nacional de Administração Tributária Brasil x
Alemanha na Universidade de Humbolt, o Sr.
Oliver Kumpfert, advogado tributarista, que
também exerce a atividade docente, abordou a
questão da sonegação. Diz ele “eu estou do outro lado, vou apresentar as coisas do meu ponto
de vista”. Segundo ele, a atividade que vem
aumentando no momento diz respeito a pessoas que têm contas no exterior e “esquecem”
de declarar. Coisa de um milhão de euros, por
exemplo. Segundo a legislação de seu país, a
sonegação é passível de prisão. E, que os órgãos normalmente preferem impor multas à
prisão. Segundo ele, a sonegação é um delito e
assim se constitui num crime. E que isso não foi
sempre assim, mas a lei foi alterada. Assim como houve outras alterações por exemplo com
relação à lavagem de dinheiro, ou no caso da
compra dos CDs em recente escândalo dos
bancos suíços, em que o parágrafo foi retrabalhado, segundo ele. Citou também o caso de
uma empresa que leva os seus lucros a outro
país onde tem mais benefícios e ela é punida
nesse país. O Tribunal Nacional está de acordo
que nesse caso existe uma fraude fiscal na
transposição de lucros para outro país. Igualmente, exemplificou como no caso de um pai
que repassa certa quantia em espécie a um filho e isso passa pelos registros legais, e mais
tarde o filho devolve esse valor ao pai, a operação é legal. Então, segundo, Sr. Oliver, seria necessário uma legislação mais explícita e de fácil
entendimento para uma melhor aplicabilidade
dessas leis. E, na prática, sempre há a possibilidade de se entrar numa prática de fraude fiscal,
mas que, se o contribuinte fizer uma autodeclaração ele pode conseguir uma isenção da
punição. E que o Estado proporciona essa isenção mesmo que a fraude tenha ocorrido há dez
anos. Quanto aos casos de sonegação, segundo
ele, são de difícil identificação, pois, faltam mecanismos de controle. Que um trabalho de esclarecimento poderia ser eficaz, caso fosse
constante, mas, devido a falta de pessoal, isso
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não é possível e visto também o grande número de
pessoas a serem examinadas. Mas que, mesmo assim se obtêm algum êxito, pois sempre existem
pessoas interessadas em fazer um pagamento posterior de valores não declarados. E, quando isso
ocorre, o pagamento parcelado não é possível, mas
é permitido fazer uma declaração parcial. Essa declaração vai ser dependente das declarações feitas
nos Tribunais de Finanças, equivalente talvez, a
uma declaração retificadora aqui no Brasil. E, no caso de se fazer uma auto declaração, se paga o total
do imposto, com mais 6% de penalidade. Porém,
há casos de fraude de valores muito elevados que
mesmo com a aplicação de apenas essa penalidade,
a pessoa opta por passar 3 ou 4 anos na prisão e ao
sair de lá ter a dívida extinta. E, que a lei tornou-se
mais rígida, pois o período de prescrição que era de
cinco anos, passou para dez, mas que, algumas
questões ainda encontram-se pendentes de solução. E que a sonegação, quer seja empresarial ou
privada, se constitui num único crime. Importante
também abordar que tanto durante a reclamação
como durante o processo perante os tribunais competentes a execução do ato administrativo inicial
não está suspensa, quer dizer, o contribuinte é obrigado a pagar o imposto de qualquer forma, porém,
vai ser ressarcido do valor, caso o ato administrativo
fiscal seja considerado ilegal e portanto anulado
nos procedimentos seguintes. Essa sistemática talvez se constitua automaticamente em um inibidor
da sonegação; pois o contribuinte sabe que se autuado, de uma forma ou outra, vai ter que desembolsar o dinheiro, seja para quitar a notificação ou recorrer dela. Assim, os riscos se tornam maiores, se
comparados com Santa Catarina, por exemplo, onde o contribuinte durante as várias fases do processo contencioso conta com o instituto da suspensão
a seu favor, até que o processo transite em julgado.
Conforme dados publicados que colocam a Alemanha como o 5º colocado dos países em que mais
se desvia dinheiro para a economia paralela, representando isso 16% do seu PIB, ainda assim ela está
bem mais colocada que o Brasil, que ocupa o 2º lugar, logo abaixo dos Estados Unidos da América e
tendo como 3º e 4º lugares, Itália e Rússia, sucessivamente. Diante dessa análise parece justificável a
máxima de Kant, pois, para o filósofo alemão, “imperativo categórico é o dever de toda pessoa doar
conforme os princípios que ela quer que todos os
seres humanos sigam, se ela quer que seja uma lei

da natureza humana, ela deverá confrontar-se realizando para si mesmo o que deseja para o amigo”.
Em suas obras Kant afirma que é necessário tomar
decisões como um ato moral, ou seja, sem agredir
ou afetar outras pessoas. Então, refletindo, quem
sabe não estaria nesse princípio filosófico a maioria
das explicações para a Alemanha atual, um país rico, mas com um modo de viver simples e contido,
quer seja na alimentação, na maneira de se vestir,
de morar e até de sonegar. Pois, como colocado no
início, os valores de uma sociedade são sempre o
elemento potencializador do comportamento sonegador, isso aliado a sua condição de membro da
OCDE, também justifica sua baixa taxa de informalidade. Enfim, percebe-se o povo alemão cumpridor
de seus deveres, que paga seus impostos, aí incluída
a segurança pública; mas que não necessita de um
pagamento adicional de segurança privada, pois lá
não existem batedores de carteira. A maioria dos
Órgãos, a exemplo da Universidade de Humboldt,
que tão bem acolheu a delegação brasileira, com
suas portas abertas de frente para a rua, e sem qualquer segurança, bem como na maioria dos estabelecimentos comerciais. Esse povo, maltratado pelas
guerras, até pouco tempo separado por ideais políticos, apesar de triste, preserva a sua história, têm
uma consciência cidadã tão intensa que lá se adquire um ticket para visitar determinado museu ou
mesmo para o trem e não é necessário comprovação. As pessoas compram porque são condicionadas, a sua consciência acusa, assim como pagam
seus impostos que lá existem até sobre cães, de
abrangência municipal. Será que, em países sul
americanos
como
no
Brasil,
por
exemplo,visualizaremos isso um dia, ou poderíamos já considerar de antemão uma utopia?
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ZÉLIA MARIA BOSSE SCHNEIDER
Auditora Fiscal da Receita
Estadual de Santa Catarina

Conforme dados publicados
que colocam a Alemanha como
o 5º colocado dos países em
que mais se desvia dinheiro
para a economia paralela,
representando isso 16% do seu
PIB, ainda assim ela está bem
mais colocada que o Brasil que
ocupa o 2º lugar, logo abaixo
dos Estados Unidos da América
e tendo como 3º e 4º lugares,
Itália e Rússia,
sucessivamente”.
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MINISTÉRIO DAS FINANÇAS DA BAVIERA
Visita Técnica 18/05/2015

F

MÁRIO CÉSAR ASSINK
Auditor Fiscal da Receita
Estadual de Santa Catarina

omos recepcionados pelo Dr Ulrich Sigger,
que, em nome do Ministro de Finanças da Baviera, desejou boas vindas a todos, se colocando à
disposição.
De todas as informações sobre o sistema de
tributação, os principais tributos e formas de declarações prestadas pelos contribuintes, em nada
difere daquilo que nos foi informado quando do
seminário em Berlim. No entanto vale destacar
que o procedimento fiscalizatório ocorre na Baviera de forma organizada e estruturada por competência funcional, com isso se procura otimizar os
serviços de servidores mais qualificados nas atividade de maior complexidade. Exemplificando, o
Dr Ulrich disse: “Não são utilizados servidores
qualificados para responder questões inferiores”.
Quando há suspeitas fortes de infrações às
declarações – que são entregues em meios físicos
– são digitalizadas e remetidas aos setores especiais de fiscalização.
Na Alemanha, quem faz declarações sobre
empregados são somente os empregadores, e todas as declarações são processadas e analisadas.
As declarações de pessoas físicas e jurídicas são
processadas em setores específicos e contém em

ambas as informações econômicas e sociais de interesse do Estado.
Quando acontecer a necessidade de lançamento de ofício, este lançamento deve ser assinado pelo Auditor e seu superior hierárquico.
Quando constata a infração, há na Baviera um
único órgão com competência formal para emitir
as notificações fiscais. No entanto, pelos contatos
realizados com o contribuinte, estes pagamentos
poderão ocorrer até mesmo antes dos lançamentos.
O processo de execução fiscal na Alemanha
tem 4 fases:
1ª Fase: É a fase preliminar administrativa, em
que os agentes do fisco instauram os procedimentos e informam o contribuinte da possibilidade de
pagar aquilo que foi constatado sem maiores
aprofundamentos na auditoria, isto é: pagou, encerrou aquele procedimento;
2ª Fase: É fase ainda administrativa, espécie
de recurso, porém a situação fiscal do contribuinte
pode ser piorada, pois a fiscalização poderá ser
ampliada dependendo da situação.
3ª Fase: É o inicio da discussão da fase judicial
dos procedimentos, no entanto vale ressaltar que

Vista do Portão de Brandemburgo em Berlim
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é uma continuação do processo iniciado ainda na
fase administrativa. Nesta fase do processo já existe a incidência de custas processuais e necessidade de ser assistido por advogado.
4ª Fase: É a fase final do procedimento executivo na esfera judicial. Não foi abordada esta fase
por falta de tempo. Mas creio que é nesta fase que
ocorre o trânsito em julgado da execução, inclusive com a penhora de bens.
Na Baviera a taxa de sucesso na cobrança de
tributos é de 82%. Já para os processos na justiça
federal é de 78%, e a solução da maioria das demandas ocorrem em prazos inferiores a 15 meses.
Nos recursos, o contribuinte, através de seus
advogados deverá expor claramente seus argumentos de defesa e se desejar, poderá fazer a sustentação oral de suas teses perando o tribunal.
Quando ocorrer pagamento indevido de tributos, este será devolvido acrescido de 6% de juros ao ano, como forma de correção.
A população da Alemanha é de 80.000.000
de habitantes e da Baviera é de 12.600.000 habitantes. A arrecadação da Baviera é de 97,7 bilhões
de Euros, representando 16% da Arrecadação tributária da Alemanha.
Quem não paga o tributo devido, já na esfera
Administrativa poderá ter suas contas bloqueadas
pelo fisco. Para realizar a penhora, se houver resistência, o próprio funcionário fazendário poderá
ingressar na empresa mediante determinação judicial (Mandado).
Na Baviera a Fazenda tem 15.000 funcionários. Para ser funcionários público da administração tributária, o candidato precisa de 3 anos de
estudo e mais 2 para ascender ao cargo de Auditor.
Existe na Baviera 1.395.000 empresas cadastradas, em 2014 foram auditadas (fiscalizadas)
26.000 empresas.
As grandes empresas na Baviera arrecadaram
€ 3.039.449.524 isto representou 78% de toda a
arrecadação.
As fiscalizações nas empresas da Baviera
ocorrem na sua totalidade assim distribuídas: as
grandes empresas são fiscalizadas no mínimo
uma vez a cada 4 anos, as médias empresas uma
vez a cada 10 anos e as pequenas empresas uma
vez a cada 20 anos.
Na Alemanha cada Auditor fiscal tem escala e
calendário de Auditorias a cumprir durante o ano.
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Mário César Assink e o filho Karlus Alikan Assink na visitação ao Porto de
Hamburgo

Não são utilizados servidores
qualificados para responder
questões inferiores”. Quando há
suspeitas fortes de infrações às
declarações – que são entregues
em meios físicos – são
digitalizadas e remetidas aos
setores especiais de fiscalização.

38

EDIÇÃO ESPECIAL | JULHO 2015

R E S E N H A

ASPECTOS RELACIONADOS COM A REPRESENTAÇÃO
SINDICAL DOS AUDITORES FISCAIS ALEMÃES
E ESTRUTURAÇÃO DE SUA CARREIRA

A

CARLOS EDUARDO ABDOM
Auditor Fiscal da Receita
Estadual de Santa Catarina

ndrea Sauer iniciou sua fala afirmando
que a Alemanha tem um dos mais complexos sistemas jurídicos do mundo, dando
ênfase à área tributária, obviamente pela
abordagem do próprio Seminário. Como última palestra do dia, e a complexidade do sistema alemão já ventilada anteriormente, os
participantes começaram a perceber um certo
tom irônico que passou a dominar entre alemães e brasileiros sobre a primeira posição
em complexidade tributária, fato também
ressaltado na contribuição dos palestrantes
brasileiros.
Sobre a feitura das leis, afirmou que a sua gênese está no âmbito da União, contudo, há dependência posterior das Câmaras Legislativas de
cada Estado. Afirmou que na reunião das Câmaras há representantes tanto da União como também de todos os Estados, sendo que a competência legislativa é da União, e a competência administrativa é de cada Estado.
Para surpresa geral da plateia, afirmou categoricamente que sonegação é um sério problema na Alemanha, despertando até certa reação
entre os presentes. A nosso ver, a reação sentida
pelos membros do Fisco Estadual Brasileiro,
maioria naquele auditório, apenas reforçou a
ideia equivocada do imaginário sul-americano
que não há quaisquer espécies de problemas em
determinados países desenvolvidos. A par disso,
Andrea reforçou e quantificou a evasão fiscal naquele país, responsável pela perda de bilhões de
euros.
As atividades relativas à Administração Tributária são realizadas por funcionários públicos.
Ressaltou que os servidores da Administração Tributária não têm o direito de fazer greve. Na prática, afirmou que os Inspetores arrecadam muito
mais do que recebem de salários, dando a entender que o investimento nessa área traz grande re-

torno. Os auditores e Inspetores são remunerados
condizentemente, mas sempre lutam por melhores condições de trabalho e, regra geral, os salários aumentam em razão de negociações coletivas ou de leis específicas, algo parecido com os
contratos coletivos existentes no âmbito da CLT
Brasileira.
Cada Estado é que decide quantos funcionários irá ter na Administração Financeira. Em toda
a União (Alemanha) são 110 mil funcionários.
Atualmente são mais de 11 mil funcionários envolvidos somente com as atividades da Administração Tributária. Os auditores fiscais são funcionários do Estado, não pertencem à União. Há falta
de pessoal e também há demanda por melhores
equipamentos técnicos, todavia, todos sabem
que isso requer um orçamento maior. Atualmente, 40% (quarenta por cento) do Orçamento Alemão vai para despesas com pessoal, e o custo do
pessoal é uma das questões mais importantes
para o Sindicato. Afirmou ainda que nos últimos
anos os Sindicatos foram cruciais para o aumento
de salários, inclusive com manifestações diversas,
mas que ao final houve êxito dos servidores públicos.
No dia a dia do cumprimento de obrigações
fiscais, falou que na Alemanha a orientação aos
contribuintes é realizada por contadores e advogados, mas há um consenso para mudar essa realidade. Neste ponto, voltou a falar em evasão fiscal afirmando que mais de 50 Estados localizados
na Europa estão se reunindo para combater fortemente tal prática. Inicialmente, estão trocando
informações fiscais para reduzir a evasão, mas todos têm consciência de que serão necessários
equipamentos modernos e pessoal altamente
especializado para combater uma prática que se
sofistica a cada momento, sobretudo em virtude
da tecnologia da informação.
A arrecadação dos impostos se dá pelos Esta-
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dos, vai para a União, e após isso os recursos são
redistribuídos para os Estados e municípios. Há
um contrato federal de quanto o governo federal
distribuirá para cada Estado, e há distribuições diferentes entre os Estados. Esse tema é polêmico e
gera enormes discussões entre os agentes políticos alemães.
Na defesa da importância da Administração
Tributária, perante o Parlamento o Sindicato Tributário Alemão (DStG) faz um trabalho de convencimento que procura demonstrar que os funcionários de finanças arrecadam muito mais do
que realmente custam, e por isso não é interessante reduzir investimentos na Administração Financeira. O DStG também defende que o local de
trabalho deve ser salubre, e que os salários devem ser atrativos a fim de despertar interesse nos
jovens. Defende que é errôneo, que é equivocado
somente pensar em economizar em pessoal, e
depois esperar grandes resultados de arrecadação, referindo-se a uma lógica que simplesmente
não existe.
Pelo contrário, afirmou que a organização do
trabalho deve corresponder ao interesse dos jovens e assim atrair os melhores talentos. Aqueles
que pretendem ingressar nos quadros devem
sentir que a Administração Tributária é moderna,

e que é atrativo trabalhar nessa área específica.
Devem ser utilizadas as redes sociais, entre outras
mídias, para anunciar a oferta de trabalho na Secretaria de Finanças, aliás, ressaltou, sem tecnologia da informação não há mais como a Secretaria de Finanças trabalhar, desenvolver suas atividades.
O DStG também defende que o número de
funcionários deve aumentar, assim como o valor
dos salários. Os cursos de atualização e formação
do pessoal fazendário são de suma importância
para o Sindicato, pois funcionários satisfeitos trabalham mais e faltam menos.
No sentido geral, já finalizando sua palestra, afirmou que cada cidadão deve ter a visão
de que é responsável pela Administração Fazendária, e deve reconhecer que a justiça fiscal
precisa de uma Administração forte, e que tanto o Sindicato quanto o Estado devem divulgar
nos meios de comunicação essa nova visão para
a sociedade. Por último, ressaltou que o DStG –
Sindicato Tributário Alemão é uma organização
bem vista na Alemanha, e bem reconhecida por
toda sociedade. De forma geral, as declarações da
DStG são sempre objetivas, mas sempre preocupada e focada com os interesses da Administração Tributária e de seus servidores fiscais.
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No sentido geral, já finalizando
sua palestra, afirmou que cada
cidadão deve ter a visão de que é
responsável pela Administração
Fazendária, e deve reconhecer
que a justiça fiscal precisa de
uma Administração forte, e que
tanto o Sindicato quanto o
Estado devem divulgar nos
meios de comunicação essa nova
visão para a sociedade”.

...afirmou categoricamente que
sonegação é um sério problema
na Alemanha, despertando até
certa reação entre os presentes.
A nosso ver, a reação sentida
pelos membros do Fisco
Estadual Brasileiro, maioria
naquele auditório, apenas
reforçou a ideia equivocada do
imaginário sul-americano que
não há quaisquer espécies de
problemas em determinados
países desenvolvidos”.

Fabiano Dadam Nau, Oliver Thiess e Andrea Sauer
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FEDERALISMO E DESCENTRALIZAÇÃO
NA ALEMANHA
B

GUILHERME PEDRINHA
Diretor para Assuntos
Técnicos e Comunicação da
FENAFISCO

aseado no estudo de Marcelo Augusto
Biehl Ortolan - RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS E INSTRUMENTOS DE COOPERAÇÃO
ADMINISTRATIVA NA FEDERAÇÃO BRASILEIRA CURITIBA – 2013.
O professor alemão Dieter Grimm, da Berliner
Universität, é um jurista aclamado em todo o mundo, pelo conhecimento que detém das matérias jurídicas, notadamente na seara administrativa e
constitucional.
Com perfeita técnica didática, Professor Grimm
traçou um panorama da realidade estrutural administrativa de seu país em confronto com a brasileira, conceitualmente diversa, quanto à opção de governo, na forma federalista. Vale a pena conferir.
Na teoria e na prática, o princípio federativo
tem a característica fundamental de conciliar tendências contraditórias, oferecendo uma solução
para que a diversidade subsista na unidade, garantindo desta forma que Estados com dimensões territoriais, populacionais, motivações históricas, religiosas, étnicas, linguísticas e culturais distintas
mantenham-se unidos em torno de uma única nação, representada pela federação. Como notáveis
exemplos desta característica federativa, podem
ser citadas as federações suíça, belga, canadense e
outras tantas novas federações da África, Ásia e Caribe, que apesar da clivagem étnica, linguística e
cultural que as caracterizavam, lograram manter-se
unidas, preservando suas diferenças regionais, sob
a fórmula da “solução federativa”.
A prática parlamentarista – O federalismo alemão
A Alemanha combina forma de estado federal
e sistema de governo Parlamentarista, replicado
nos governos estaduais. Lá temos a União (Bund) e
dezesseis Estados (Länder), dentre estes, três cidades-Estados (Hamburg, Bremen e Berlin).
A característica central da repartição de competências consiste no entrecruzamento vertical entre o Bund e os Länder. As competências legislativas são centralizadas no Bund (art. 73 e art. 74,

§1º, LF), o grande responsável pela formulação de
políticas. A execução destas leis e decretos federais
e tarefas administrativas são, predominantemente,
entregues aos Länder para administração como assunto próprio (als landeseigene Angelegenheit)
(art. 83 e art. 84, §1º, LF), ou por encargo da União
(im Auftrag des Bundes), através de delegação
constitucional.
A única diferença entre leis federais e estaduais
é que o Bund prescreve o direito material (o que),
enquanto aos Länder cabe a emissão das normas
de aplicação, podendo determinar a competência
(quem) e o procedimento administrativo (como).
parágrafo 1º do artigo 84 da Lei Fundamental.
Existe uma nova competência legislativa concorrente de divergência (Abweichungskompetenzen
– (Art. 72, §3º, LF) introduzida pela Reforma Federativa de 2006, que instituiu uma inovadora forma
de cooperação legislativa, com competências plenas duplas (doppelte Vollkompetenz), para o Bund
e para os Länder sobre os mesmos assuntos.
Apesar do sistema federativo de forte entrecruzamento vertical de competências, no qual os Länder devem implementar a legislação, decretos e tarefas emitidas pelo governo federal através de
ações administrativas e legislativas, isso não é considerado uma ameaça à sua autonomia. A coordenação federal (commandeering) é uma característica básica do federalismo alemão. Acrescente-se a
isso a existência de vários títulos de concorrência
legislativa entre Bund e Länder.
Por fim, a Alemanha apresenta as características típicas de uma federação parlamentarista, sendo caracterizada pelo “federalismo executivo”, que
implica na predominância de atuação dos Executivos na condução das negociações intergovernamentais. Assim, a doutrina alemã destaca que a estrutura intergovernamental cooperativa assenta-se
em cinco pilares:
1) o Bundesrat (Conselho Federal);
2) as Conferências Intergovernamentais e “Rede de 53 Tecnocratas”;
3) os Acordos e Convênios Administrativos;
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4) as Tarefas Comuns; e
5) as Entidades Comunais.
A Lei Fundamental, no art. 51, §1º disciplina
que “O Conselho Federal é formado por membros
dos governos dos Estados, que os designam e
destituem. Os membros do Conselho podem
fazer-se representar por outros membros dos
seus governos. ”Os §§ 2º e 3º, e Art. 52, da LF definem que cada estado emite tantos votos quantos membros possuir, que somente podem ser
exarados de maneira uniforme, por membros
presentes ou pelos seus substitutos, pelo menos
por maioria de votos. Cada estado tem pelo menos três votos; Estados com mais de dois milhões
de habitantes tem quatro; Estados com mais de
seis milhões de habitantes cinco votos; e Estados
com mais de sete milhões de habitantes seis votos.
Bundesrat Alemão
É a instituição chave da estrutura intergovernamental vertical alemã. Sua composição e atribuições lhe confere grande poder de participação
e influência aos governos dos Länder na formação da política nacional. É composto por delegados indicados pelos governos estaduais, que podem ser destituídos a qualquer tempo, sem a explicitação de motivos, o que os tornam verdadeiros representantes de suas burocracias estaduais
e seu partido. A representação não é igualitária.
Varia de 3 a 6 representantes a depender do número de habitantes do Estado e estes representantes somente podem votar em bloco. A falta de
consenso é considerada “voto não lançado”. Considerando que as votações sempre requerem
maioria absoluta dos presentes, uma lei considera-se não aprovada se não atingir esse quórum.
No que tange às suas atribuições, o Bundesrat
tem voz em todos os assuntos de legislação federal, possuindo veto suspensivo sobre todas as leis.
O grande poder do Bundesrat reside, contudo, no
veto absoluto, por maioria absoluta dos presentes, sobre todas as leis federais que afetem competências administrativas dos Länder ou que a Lei
Fundamental exija o seu consentimento específico (Zustimmungsbedürftige Gesetze), as quais,
na prática, correspondem a cerca de 60% de toda
legislação federal. Isto o torna uma “câmara alta
eminentemente administrativa” e a razão maior
dos conflitos político-administrativos entre go-

vernos federal e estaduais explicando a necessidade de negociação política entre os representantes dos Länder.
As Länder possuem Representações (Vertretungen) em Berlim, que desempenham importantes funções de ligação entre os governos estaduais, de um lado, e entre órgãos governamentais e parlamentares da federação, de outro. Já o
Bundesrat é dirigido por um Secretariado (Secretariat) e organizado em comitês que mantém relações permanentes e próximas com os respectivos ministros/secretários do Bund e dos Länder.
Em regra, o processo legislativo é iniciado no
Executivo, no qual os projetos de leis são elaborados. Quando os projetos são repassados ao Bundesrat para deliberação, um processo de dois níveis entra em curso. Recomendações de voto são
preparadas simultaneamente nos ministérios e
gabinetes das Länder como nos comitês do Bundesrat, de forma a reduzir dissenso entre as Länder. Depois que os gabinetes e comitês emitiram
suas recomendações, elas são encaminhadas ao
plenário do Bundesrat. Se ainda não foi alcançado um acordo até este momento, os primeiros-ministros dos Länder se reúnem em encontros
informais, denominados de “conversas de lareira”
(Kamingespräche), a fim de dirimir a questão.
Quando o Bundesrat finalmente se reúne em plenário, a decisão sobre um projeto de lei federal é
um mero ato formal de contagem de votos.
Esta estrutura de codecisão não está isenta de
falhas ou críticas. No caso específico da federação
alemã, o aumento do poder de participação dos
Länder no processo legislativo federal, através do
crescimento do número de leis que necessitavam
da anuência específica do Bundesrat para serem
aprovadas, acabou por conduzir a uma “armadilha cooperativa” com severos danos à capacidade
do governo majoritário de implementar suas políticas, entrando em um cenário de imobilismo
político e difícil governabilidade. Exatamente tal
condição levou à reforma constitucional mais
abrangente já empreendida na Lei Fundamental
alemã desde 1949, a Reforma Federativa de 2006
(denominada de Föderalismusreform I), que teve
dentre seus objetivos reduzir as leis que necessitam de anuência específica do Bundesrat.
Embora não haja previsão legal para a cooperação horizontal no sistema federal alemão, existe
o que se denomina Conferência dos Primeiros-
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-Ministros dos Länder (Ministerpräsidentenkonferenz - MPK), que tem por principais objetivos
discutir interesses em áreas de política comum
entre os Länder, fora do processo legislativo convencional, definindo posições comuns em contraposição ao governo federal e à União Europeia,
bem como harmonizar suas leis e procedimentos
administrativos. Representa o mais significativo
dos organismos horizontais de cooperação política e não há limites ao objeto de suas deliberações, desde que as matérias resguardem, ainda
que indiretamente, a esfera de interesses dos
Länder.
De fato, desde que surgiu, em 1947, até hoje,
a MPK abrangeu qualquer assunto político de relevância para todo o sistema federal, como a política europeia (Europapolitik), a reforma federativa (Föderalismusreform), a relação financeira entre Bund e Länder (Bund-Länder-Finanzbeziehungen) e questões da política educacional
(Fragen der Bildungspolitik). Integrado pelos primeiros-ministros de cada Land e seus respectivos
assessores. Esses representantes e até mesmo os
respectivos ministros federais podem ser chamados a participarem como convidados.
No MPK, cada Land possui um voto, não havendo uma distinção por número de habitantes,
como ocorre no Bundesrat. Ademais, convém
ressaltar que este fórum sofreu recentes alterações em suas formas de deliberação. Até 2004 vigeu o princípio do consenso, de modo que as decisões só poderiam ser tomadas com base na
unanimidade (Einstimmigkeitsprinzip). Hoje, por
decisão do Tribunal Constitucional, que revogou o
princípio da unanimidade (1952), o princípio da
maioria (Mehrheitsprinzip) passou a ser aplicado
com o objetivo de garantir maior operacionalidade ao conjunto das Länder, tendo o próprio MPK
acordado que uma maioria qualificada de 13
Länder bastaria para as decisões, com exceção
das decisões sobre: organização interna; orçamento; a criação de entidades comunitárias. As
deliberações não são juridicamente vinculantes, a
não ser que sejam formalizadas na forma de
acordos ou convênios, porém adquirem o caráter
de verdadeiras recomendações ou diretivas políticas, frequentemente endereçadas aos parlamentos estaduais (Lantage), que, pelas características
do sistema parlamentarista estadual (cuja maioria forma o gabinete do Executivo), tem poucos
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estímulos para não acatá-las. A MPK também é
ator da política europeia, dirigindo suas recomendações às Comissões em Bruxelas, que formam a posição alemã na Europa.
A direção e administração do encontro são
promovidas pelo Gabinete do Chanceler Federal,
em contato próximo com os gabinetes estaduais.
A “rede de tecnocratas”, representada por reuniões de trabalho (Arbeitsbesprechungen) informais realizadas entre servidores públicos especializados das administrações estaduais sobre temas comuns de suas pastas. Nestas reuniões os
servidores “partilham experiências, debatem projetos de lei e diretrizes de execução das leis federais e estaduais, e ainda preparam iniciativas parlamentares (legislativas)”.
Pode-se observar, por fim, que as Conferências Intergovernamentais, entre os representantes
dos Executivos estaduais, são o espaço propício
para a celebração de acordos e convênios de cooperação intergovernamental entre os Länder e
entre estes e o Bund, que, por óbvio, também devem respeitar as demais disposições da Lei Fundamental e leis infraconstitucionais.
Tarefas e transferências de encargos
e recursos
A Reforma Constitucional de 1969, com posteriores alterações trazidas pela Reforma Federativa de 2006, transformou o desenvolvimento de
políticas econômicas regionais, estrutura agrária,
proteção costeira, construção de universidades e
equipamentos de pesquisa, e o financiamento de
pesquisas em “tarefas comuns” (Gemeinschaftaufgaben – arts. 91a e 91b, LF), permitindo o
suporte financeiro do Bund aos Länder, através de
transferências de recursos (grants).
Assim, as tarefas referem-se a competências
administrativas-fiscais que estipulam as bases do
financiamento conjunto das referidas competências pelo Bund e Länder, a serem exercidas mediante acordos e convênios.
De acordo com a Lei Fundamental, o Bund
colabora na execução de tarefas dos Länder,
“quando essas tarefas forem importantes para a
coletividade” e “for necessária sua colaboração
para melhorar as condições de vida” nos seguintes âmbitos:
1) a melhoria da estrutura econômica regional, tomando o Bund a seu encargo a metade dos
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custos em cada Land;
2) a melhoria da estrutura agrária e proteção
costeira, tomando o Bund a seu cargo pelo menos metade dos custos.
As formas de distribuição devem ser fixadas
uniformemente para todos os Estados e os pormenores regulamentados por lei, com a anuência
do Conselho Federal. A atribuição dos fundos fica
dependente de sua inscrição nos planos orçamentários da União e dos Estados. Por sua vez, o
Bund e os Länder podem cooperar, na base de
convênios e acordos, para:
3) a instalação e fomento de pesquisas científicas nas universidades e fora delas; e
4) a construção de instrumentos de pesquisa
nas universidades, inclusive aparelhos grandes.
Essa institucionalização das tarefas comuns
surgiu como solução para os problemas decorrentes da multiplicidade de planos de desenvolvimento regional existentes, como forma de acomodar dissensos entre os entes federados, evitar
desequilíbrios regionais e racionalizar a utilização
dos recursos. Através das tarefas comuns, o planejamento e o financiamento daquelas atividades ou políticas passaram a ser previamente
pactuados em conjunto ao nível federal, para então serem implementados pelos Länder.
Os governos estaduais, contudo, participam
das tarefas comuns por motivos variados. A questão da ação coletiva aparentemente levou os Länder a jogarem em dois jogos distintos: por um lado, nas decisões acerca do planejamento geral da
alocação do orçamento, eles usualmente decidem em consenso, embora decisões majoritárias
sejam possíveis se aceitas pelo governo federal;
por outro lado, na implementação do orçamento,
vige certa competição entre os Länder, de acordo
com seu interesse em manter ou aumentar esses
recursos.
Além das tarefas comuns reguladas na Lei
Fundamental, os governos coordenam sua política fiscal através do “Conselho para o Planejamento Fiscal” (Finanzplannungsrat) e do “Conselho
para Desenvolvimento Econômico” (Konjunkturrat), instituições estabelecidas nos anos 1960,
com o objetivo de coordenar o planejamento orçamentário de médio prazo e endividamento público dos níveis federal, estaduais e municipais, e
todavia continuam a existir. Suas decisões, também, não são vinculantes, mas, fornecem diretri-

zes para as decisões orçamentárias.
Administração indireta, nos Länder
Os Länder, nas tarefas públicas, repassam sua
execução aos seus governos locais, que são considerados entidades administrativas territoriais
(Gebietskörperschaften) integrantes da administração indireta estadual - Administração Municipal (Kommunalverwaltung).
Portanto, na federação alemã, o grande peso
na execução de leis e tarefas públicas estaduais
(Landesverwaltung) é implementado pelos governos locais basicamente através de dois níveis:
1) por municípios menores (Gemeiden);
2) por circunscrições municipais (Kreise ou
Landkreise) ou cidades-livres de distrito (Kreisfreie Städte).
Excepcionalmente, as circunscrições estaduais podem se reunirem entre si e com as cidades-livres na forma de:
3) associações comunais superiores (Höhere
Kommunalverbände), formando um terceiro nível comunal. De modo geral, os Kreise ou Landkreise destacam-se como a principal instituição
de cooperação vertical entre municípios e Länder,
na medida em que são criadas por lei estadual já
com a função específica de gerirem políticas supralocais ou microrregionais.
Por serem consideradas entidades territoriais
(Gebietskörperschaften) e, portanto pessoas jurídicas de direito público, todas as entidades comunais podem celebrar contratos. Assim, no nível inferior da cooperação horizontal comunal, os
pequenos municípios podem se associar nas chamadas associações municipais (Samtgemeinde),
a fim de viabilizar a execução de tarefas comuns a
pedido e sob a orientação de sua respectiva Landkreis. Em nível superior, podem ser formadas as
associações comunais superiores (Höhere Kommunalverbände), com funções distintas entre si,
porém principalmente dedicadas à execução de
políticas públicas supralocais relacionadas à assistência social de jovens, idosos e portadores de
deficiência física. Para as tarefas específicas, os
municípios e as associações municipais (Samtgemeinde) podem se unir em associações com finalidade específica (Zweckverbände), com o fim
de organizarem a prestação conjunta de serviços
públicos, como o abastecimento de água potável,
o tratamento do esgoto doméstico, o depósito fi-
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nal do lixo, a construção de rodovias, a gestão de
hospitais ou o funcionamento de linhas de transporte interurbano.
O caso alemão, parlamentarista, nos mostra
que o federalismo, portanto, não é apenas uma
distribuição formal de competências entre governos, mas sim um processo dinâmico por meio do
qual a autoridade é distribuída e redistribuída,
notadamente através de instituições intergovernamentais.
O federalismo presidencialista – A
fórmula adotada pelo Brasil
Como princípio, este sistema tem a principal
característica da nítida separação entre os ramos
Executivo e Legislativo. Nessa divisão de poderes
difusa, nas quais as relações intergovernamentais
tenderiam a se desenvolverem de acordo com as
necessidades pragmáticas de cooperação de cada
ente federativo, como na federação americana,
na qual a Constituição atribui ao Presidente e ao
Congresso Federal poderes significativos e limita
a excessiva dominância deles, por meio de checagem e avaliação.
As federações latino-americanas, como Argentina, Brasil, México e Venezuela, também
adotaram esse modelo que favorece o desenvolvimento casuístico de soluções cooperativas para
problemas intergovernamentais. A cooperação
intergovernamental não deve ser, no entanto, um
fim em si mesmo, tampouco a descentralização
administrativa ou a cooperação intergovernamental se mostra como solução para todos os
problemas de gestão administrativa.
Devemos estar atentos para estabelecer instituições eficientes e ajustadas, que afastem ao
máximo os possíveis vícios de cooperação.
Como na Alemanha, temos por aqui as Comissões Especializadas entre servidores públicos
técnicos (“tecnocratas”), que ocupam a mesma
pasta específica nos diversos níveis de governo,
como a reunião de Comissões Financeiras na Índia e, no Brasil, o CONFAZ – Conselho Nacional de
Política Fazendária, composto pelos Secretários
Estaduais da Fazenda e Secretários Federais do Tesouro Nacional e da Receita Federal.
De mesma índole que a alemã, também, no
Brasil, são difundidas as formas contratuais de
cooperação intergovernamental entre as esferas
de governo, que são realizadas mediante a utili-

zação de acordos administrativos, como convênios ou outras formas de contratos ou parcerias
público-público, em tese, decorrentes da comunhão de vontades livres para se estabelecerem
obrigações recíprocas de atuação conjunta.
Essas são, via de regra, as formas predominantes de cooperação em federações presidencialistas, em razão da baixa institucionalização de
estruturas intergovernamentais. Desse modo, os
entes de governo acabam por cooperar de maneira predominantemente vis-à-vis, através de
acordos bilaterais para questões específicas. São,
portanto, de grande relevância para o estabelecimento de parcerias interestaduais ou intermunicipais, ou seja, entre governos de mesmo nível.
Essas formas de cooperação (contratual) são importantes instrumentos programáticos para o
planejamento e definição conjunta e consensual
de responsabilidades entre governos distintos sobre áreas de interesse comum, evitando a duplicação desnecessária da máquina pública e contribuindo para a redução de gastos e aumento da
eficiência através da gestão associada de serviços
públicos comuns. Na prática, há certa uma complementaridade entre as formas contratuais e
institucionais de cooperação, na medida em que
os acordos podem criar com maior facilidade estruturas organizacionais, e estas conferem maior
“longevidade” às relações jurídicas pactuadas
através dos acordos.
Embora a Constituição de 1988 tenha previsto formalmente a transição para um federalismo
de cooperação, no plano material as relações intergovernamentais brasileiras continuaram caracterizadas por uma forte ausência de articulação e cooperação entre os governos na execução
de suas tarefas administrativas e serviços públicos.
A opção constitucional pela gestão descentralizada da maior parte das políticas sociais, a
municipalização e a simples inclusão de mecanismos de codecisão administrativa no texto
constitucional, notadamente as competências
comuns do artigo 23, não conduziram à esperada
consolidação de relações intergovernamentais
cooperativas, porquanto não houve a preocupação em se regulamentar a forma, bem como em
se estabelecerem instrumentos de coordenação e
cooperação que incentivassem a gestão associada de tarefas e serviços públicos.
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Assim, a descentralização administrativa na
federação brasileira conduziu-se por um processo
de barganha caracterizado por um “jogo de empurra” em que cada nível de governo buscava
transferir ao outro governo a maior parte dos custos políticos, financeiros e administrativos da gestão das políticas. Como consequência, consolidou-se um federalismo estadualista e predatório,
no qual a cooperação intergovernamental ocorria
de maneira apenas episódica e bilateral, não como um processo multilateral.
Esse quadro começou a alterar-se em meados dos anos 90, quando, após a estabilização
econômica do Brasil, o governo federal passou a
estabelecer estruturas cooperativas para áreas específicas de políticas públicas. Através de regulação setorial federal, a União passou a incentivar a
execução coordenada e cooperativa de importantes políticas sociais, disponibilizando recursos
através de transferências condicionadas, e atribuindo predominante ao Município a competência para executar e implementar propriamente os
serviços públicos para o cidadão.
Não fosse a alta dependência financeira (FPE
e dívida pública, dos Estados e municípios, com a
União), tal afirmativa poderia ser feita com maior
tranquilidade. No entanto, torna-se mais conceitual que prática, em nosso país.
O que vemos ocorrer, em realidade, é a imposição atual das definições de políticas da União
aos demais entes federados, inclusive, com a
exaustão dos recursos constitucionalmente sob a
competência destes últimos. Vimos também, nas
palavras dos demais palestrantes, no III Seminário de direito administrativo e administração
Pública,do IDP (veja as matérias publicadas no site www.fenafisco.org.br ) que urge, no Brasil o
reexame do Pacto Federativo, fazendo-o retornar
à efetividade e à normalidade constitucional. Somente assim poderemos ter uma federação harmônica, independente, igualitária e justa, para
todos nós, brasileiros.
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DEPUTADO DÉCIO LIMA
DEPUTADO FEDERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

C

om muita honra representei o Parlamento
Brasileiro no 1º Seminário Internacional de
Administração Tributária Brasil x Alemanha,
promovido com muito profissionalismo pelo
FENAFISCO, em parceria com o Curso de Direito
da Universidade Humboldt, de Berlim. Foi uma
grande satisfação participar como palestrante e
poder colaborar com importantes profissionais
da área tributária.
Como representante brasileiro na mesa de
debates, no dia 12 de maio, teci algumas considerações sobre o Sistema Tributário Brasileiro e

Foi uma rica oportunidade de
trazer ao Brasil uma análise
minuciosa para enriquecer as
discussões, principalmente
sobre o combate à sonegação
fiscal, para avançarmos, como
temos feito nesses últimos anos
e nos tornamos um país cada vez
mais justo”.

seus desafios, tanto em termos da concessão de
benefícios fiscais e econômicos voltados ao desenvolvimento quanto ao combate à sonegação
fiscal, especialmente vinculando a PEC 186/07,
de minha autoria, nas discussões.
Foi uma rica oportunidade de trazer ao Brasil uma análise minuciosa para enriquecer as
discussões, principalmente sobre o combate à
sonegação fiscal, para avançarmos, como temos feito nesses últimos anos e nos tornamos
um país cada vez mais justo.

Visita técnica ao Porto de Hamburgo

Visita técnica à Embaixada do Brasil em Berlim
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DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

VICE-PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA

C

umprimento a Diretoria do Sindicato dos
Fiscais da Fazenda do Estado de Santa Catarina – SINDIFISCO e da Federação Nacional do
Fisco Estadual e Distrital – FENAFISCO pela iniciativa e competência na organização do I Seminário Internacional de Administração Tributária Brasil x Alemanha, resultado da produtiva
parceria com a Universidade de Humboldt, em
Berlim. O evento foi um sucesso e proporcionou
aos participantes uma importante reflexão sobre a necessidade de integração entre as duas
nações.
As palestras, debates e visitas técnicas apresentaram uma visão geral de como está estruturado o Estado Alemão, seu sistema de tribu-

tação e repartição das receitas tributárias. Comparar as realidades e trocar experiências é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico de ambos os países, pois temos muito para aprender sobre o tema e também para ensinar, em determinadas questões estamos caminhando a frente dos alemães.
O Brasil é um dos principais parceiros comerciais da Alemanha na América Latina e possui um grande potencial nos mais diversos setores da economia. É de interesse dos dois países a continuidade das relações instituídas e
que a cooperação econômica continue em expansão.

O evento foi um sucesso e
proporcionou aos participantes
uma importante reflexão sobre
a necessidade de integração
entre as duas nações”.

46

EDIÇÃO ESPECIAL | JULHO 2015

D E P O I M E N T O

DEPUTADA ANA PAULA LIMA
DEPUTADA ESTADUAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

E

Sem dúvidas a participação
no I Seminário Internacional
de Administração Tributária
Brasil x Alemanha foi muito
positiva. Representar o
parlamento catarinense foi
extremamente
enriquecedor, ainda mais
com visitas técnicas ao
Parlamento Alemão, ao
Porto de Hamburgo e ao
Ministério de Finanças da
Baviera”.

m tempos de restrição de recursos financeiros provocada por uma crise econômica global, a missão de lutar pela justiça tributária e
ainda de fiscalizar o emprego dos recursos públicos, prepondera ante as demais funções parlamentares.
Nesse contexto o I Seminário Internacional
de Administração Tributária Brasil/Alemanha
promovido pela Fenafisco em parceria com a
Faculdade de Direito da Universidade de Humboldt se revestiu de grande importância e tempestividade.
E o ambiente não poderia ser mais apropriado – a bicentenária Universidade de Humboldt, instituição de onde saíram Marx, Engels,
Weber, Einstein, Planck e tantas outras mentes
privilegiadas e que impactaram o conhecimento nas mais diversas áreas.
A oportunidade impar de, ao mesmo tempo, reconhecer os acertos da experiência brasileira e de identificar onde é possível avançar,
sem dúvida vai propiciar um salto qualitativo na
atuação dos parlamentares participantes do
evento.
Entendo que, dentre as treze palestras apresentadas, a primeira delas sobre as “Estruturas
do Sistema de Tributação e Métodos de Trabalho dos Consultores Fiscais e das Repartições
das Receitas Tributárias” merece registro especial.
Em primeiro lugar porque nos permitiu traçar um paralelo entre a experiência brasileira e
alemã quanto ao Imposto de Renda. Na Alemanha atualmente apenas as empresas têm obrigação de entregar suas declarações digitalmente, aqui no Brasil o mesmo número de contribuintes faz o envio das declarações de forma
totalmente online.
Outro aspecto relevante se refere aos esforços daquele país no combate aos crimes de sonegação fiscal, o que me remeteu à lembrança
da Operação Zelotes da nossa Polícia Federal
que pela vez primeira, ao menos com tamanha
amplitude, ataca de forma contundente esse

grave problema.
Contudo o que realmente chama a atenção
por causa da visão de futuro é a chamada “tributação verde”. Nessa perspectiva recolhe menos imposto aquele que menos polui, além da
disponibilidade de subvenção para as energias
alternativas, como a solar e eólica. Estes incentivos fazem parte de um tratado internacional
que coloca o ano de 2024 como prazo para encerrar o uso de energia nuclear.
Outra atividade que merece registro refere-se ao painel de discussão em torno das experiências dos dois países (14ª atividade). Na ocasião ficou claro que existe um ranking composto por 102 países em relação ao grau de complexidade da legislação tributária, no qual o
Brasil está na posição 101 e a Alemanha na
102.
Sem dúvidas a participação no I Seminário
Internacional de Administração Tributária Brasil
x Alemanha foi muito positiva. Representar o
parlamento catarinense foi extremamente enriquecedor, ainda mais com visitas técnicas ao
Parlamento Alemão, ao Porto de Hamburgo e
ao Ministério de Finanças da Baviera. Retornamos ao Brasil com conhecimento suficiente para enriquecer as discussões sobre o nosso sistema tributário, em busca de desenvolvimentos e
benefícios.
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DEPUTADO KENNEDY NUNES
DEPUTADO ESTADUAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

N

a visão de um parlamentar, o que teve de
mais importante na viagem foi a preocupação do SINDFISCO Catarinense e da FENAFISCO em aproximar os Deputados com os fiscais e
mostrar o outro lado da “casa das máquinas” do
Governo. Muitas vezes os Deputados acabam
por não entender algumas necessidades e realidades dos Fiscais da Fazenda.
Quando fala-se em “Casa das Máquinas”, a
referência é justa no que diz respeito que esses
profissionais movem a arrecadação financeira,
e sem recursos não se pode movimentar o Estado. São os Fiscais da Fazenda os grandes responsáveis em colocar em prática as leis, que
nós Deputados fazemos (aprovando ou criando). Esse foi o grande legado deixado nesse encontro.
O SINDIFISCO não apenas trouxe a questão
corporativa, mas mostrou aos legisladores ali
presentes, a importância que tem em apresentar o excelente trabalho desempenhado pela
Fazenda.

A palestra que mais impressionou foi sobre
a estrutura fiscal que a Alemanha criou e como
o país sobreviveu com a crise de 2009. A responsabilidade que existe, o cuidado na concessão de benefícios fiscais e suas isenções de tributos, por lá são muito importantes. A Alemanha não vê a concessão tributária com o olhar
político, como é o caso do Brasil, mas sim com
uma visão de responsabilidade fiscal em conceder tal benefício.
Também foi observada a importância que
existe na discussão técnica dos projetos de leis.
Durante o processo busca-se um consenso,
quando se trata de criação de novos tributos ou
em alterações de tributos já existentes, é traçada uma discussão técnica entre os parlamentares e a equipe de fiscais do país, para só depois
o projeto de lei ser apresentado. Esse modelo
tende a ser mais eficaz, ouvindo o corpo técnico
as chances dos resultados positivos são maiores
do que no nosso modelo atual.

Quando fala-se em “Casa das
Máquinas”, a referência é justa
no que diz respeito que esses
profissionais movem a
arrecadação financeira, e sem
recursos não se pode
movimentar o Estado. São os
Fiscais da Fazenda os grandes
responsáveis em colocar em
prática as leis, que nós
Deputados fazemos”.

Visita Técnica no Ministério das Finanças em Berlin
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
I

nicialmente gostaríamos de agradecer a três
pessoas que ajudaram muito a que este evento
acontecesse: o Presidente da FENAFISCO, Manoel
Isidro dos Santos Neto e em seu nome estendemos aos demais sindicatos filiados à FENAFISCO,
ao co-organizador Martin Kader pelos contatos
realizados na Alemanha e que viabilizaram várias
parcerias, e ao tradutor Francisco Alcir Duarte Pereira pela paciência em nos atender durante toda
a programação oficial. Agradecemos também ao
filiado Carlos Eduardo Abdom, que ficou responsável pela cobertura fotográfica durante todo o
Seminário.
Ficamos extremamente satisfeitos com os
trabalhos realizados na Alemanha. Os conhecimentos técnicos adquiridos nos possibilitarão refletir sobre os procedimentos adotados no Brasil,
onde poderemos melhorar e aperfeiçoar a gestão
tributária, priorizando o ingresso de recursos ao
erário e principalmente melhorando a relação
com os contribuintes e com a sociedade.
Dia 08.05.2015, completaram-se 70 anos do
fim da segunda guerra mundial. Percebemos que
não aconteceram comemorações, muito pelo
contrário, o povo alemão sente muita vergonha
das atrocidades cometidas pelo seu líder máximo
da época.
Também realizamos uma visita com nossa
delegação a um campo de concentração em Da-

chau, próximo a Munique, e visualizamos vários
locais como alojamento dos presos, câmaras de
desinfecção, câmaras de gás e fornos de cremação dos prisioneiros. Por este local passaram 200
mil judeus e 35 mil foram mortos. É muito triste
constatarmos in loco o tamanho dos absurdos a
que o ser humano é capaz de fazer.
Chamou-nos atenção também aspectos culturais da sociedade alemã que percebemos no
dia-a-dia. Quando se vai atravessar uma rua na
faixa de segurança, os alemães só o fazem quando o sinal de pedestre fica verde, mesmo que não
venham carros, eles não atravessam antes deste
sinal autorizar. Não existem cobradores de passe
dentro dos VLT’s, você deve comprar seu ticket antes de ingressar no veículo e se for pego por algum fiscal sem o mesmo, pagará uma multa de
40 Euros. O sentimento de vergonha para eles é
muito forte e inibidor de comportamentos desautorizados.
O tradutor que trabalhou para nós neste
evento é um brasileiro que mora há 18 anos na
Alemanha. Tem três filhos de 09, 12 e 14 anos.
Todos estão em escola pública de qualidade no
bairro onde moram em Berlim, escola bilíngue
(português e alemão, se possuem cinco aulas semanais de alemão, também terão o mesmo número de aulas de português). A saúde também é
pública e de qualidade, quando precisa consultar

um pediatra, o faz no próprio bairro onde reside e
de posse da receita de remédios vai até a farmácia
e retira os medicamentos totalmente de graça,
eles são subsidiados pelo governo.
A Alemanha tem uma meta de que todos os
alunos terminem o ensino médio falando e escrevendo fluentemente pelo menos dois idiomas,
mas já estão mudando as regras da educação para que esta obrigação passe inicialmente para três
idiomas e mais tarde para quatro.
Outra situação que chamou a atenção é o
transporte público de qualidade. Lá existe trem,
metrô, veículo leve sobre trilhos, ônibus e taxi.
Rodamos pela Alemanha quase dois mil quilômetros sem um único pedágio e o estado de conservação das estradas é algo fantástico.
Enfim, uma sociedade diferente, organizada,
pujante economicamente, preocupada com o
bem estar das pessoas e que merece nossa atenção especial, principalmente nos bons exemplos
que pudemos perceber. Se eles chegaram a este
nível, mesmo depois de duas grandes guerras, é
porque é possível!
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