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Em data de 25/04/2012, realizou-se, na Associação Médica do Paraná, em 

Curitiba, como parte das atividades do II Seminário do Fisco Paranaense, a 

Palestra: “Tributação, Ética e Cidadania: Uma Convergência Necessária”, 

proferida pelo  Dr. Valdeblan Siqueira Galindo Viana, colega Auditor Fiscal da 

Secretaria da Fazenda de Pernambuco; de início, pelo Coordenador A.F. Marco 

Aurélio Amaral Petrocini, foi feita uma apresentação do Palestrante ao público, 

composto pelos auditores fiscais estaduais do Estado do Paraná,  o qual solicitou 

ao Relator, A.F. Roberto Aparecido Piekarczyk, que fizesse a leitura de uma 

sucinta biografia do conferencista, o que foi feito, relatando que o mesmo é 

graduado em Teologia, Ciências e em Direito, com cursos de especialização em 

Matemática e doutorado em Direito; em seguida pelo Coordenador, foi passada a 

palavra ao palestrante, para suas considerações; o colega Valdeblan Siqueira 

Galindo Viana, fez uma saudação aos presentes, demonstrando estar à vontade, 

pois exerce no Estado de Pernambuco, idêntica função, qual seja, a de Auditor 

Fiscal Estadual;  já adentrando ao assunto de sua tese nesse dia, disse da 

importância da dimensão da ética, quando agimos em nome do Estado: 

consciência, liberdade, responsabilidade, vontade; e o que trazer para o exercício 

de nossa função: consciência de nossa imanência, cidadania e transcendência, da 

dimensão pessoal e social da moral; a capacidade de qualificar o “ser” e o “querer 

ser”; disse da imagem que preparou para o evento, qual seja, a de uma praia, de 



onde se vislumbra o mar e um barco navegando; que esse barco representaria a 

Secretaria da Fazenda; usou dessa metáfora, para exemplificar que, quando 

agimos em nome do Estado, devemos sim empreender novos rumos, mas agindo 

sempre com ética e responsabilidade, no estrito cumprimento de nossos deveres; 

pois o barco do fisco nem sempre navega em águas tranquilas; que o mar 

navegado nem sempre revela os perigos que se escondem em suas profundezas; 

o que fazer então, para que o percurso seja em segurança? Devemos navegar 

com sabedoria, planejando a viagem, sempre em cumprimento aos deveres 

assumidos, com ética e responsabilidade; propõe o palestrante três paradas nessa 

viagem imaginária: a primeira que vai tratar, interdisciplinarmente, da literatura, do 

direito e da ciência política; a segunda deverá nos responder à seguinte 

indagação: quando falamos de ética pública, do que realmente estamos falando? 

e a terceira que nos propõe que, mais que um porto de chegada devemos adotar 

um cais de partida; para tal, como de seu costume, o palestrante cita a Ilíada e a 

Odisséia de Homero; cita a metáfora das sereias com seu canto irresistível e o 

estratagema de Ulisses para fugir desse encanto: amarrado ao mastro do navio, 

imobilizado, mesmo ouvindo o canto, Ulisses passou ao largo da ilha não sendo 

enfeitiçado, chegando ileso ao  seu destino; em nossa prática profissional, o que 

poderiam ser essas amarras que salvaram Ulisses? A seu ver, por exemplo, seria 

o direito disciplinar, com suas regras, normas e ameaças de eventuais 

punibilidades; outra dessas amarras poderia ser a ciência política, quando esta 

amplia nossa compreensão do que seja a “esfera pública”, com suas instituições e 

seus agentes; até onde poderemos incrementar os controles institucionais e 

sociais, sem interferir no “fator confiança”, que está fundado no respeito à 

liberdade; outro fator importante é a moral; a ética estuda a moral, pois ela contém 

os princípios que regem nossa conduta; outra amarra de relevância, seria a 

Filosofia, em seus ramos de moral e política; tudo isso para definirmos os agentes 

que compõem a “esfera pública” e seus correspondentes deveres morais, quais 

sejam, responsabilidade social, mercado ético, respeito ao meio ambiente, etc., 

que gere um compromisso social, envolvendo os vários agentes, o público e o 

privado; a importância da ética para pensar criticamente a moral, bem como definir 



seus limites, pois corre-se o risco de incidir na divisão clássica e malfadada entre 

o falso moralismo e o maniqueísmo; objetiva-se saber quais fatores deflagraram o 

desvio ético, por exemplo normas injustas e perversas; cuidados que devemos ter 

para não caírmos na rotulagem maldosa da  relação fisco-contribuinte, onde uns 

são rotulados como corruptos e outros como sonegadores contumazes; essa 

dicotomia precisa ser superada pelo diálogo permanente entre os reagentes; o 

combate aos desvios éticos nesse quesito, derivaria, segundo o economista norte-

americano Robert Klitgaard, da diminuição do monopólio do poder e da 

discricionariedade governamental, com ativa prestação de contas pelos agentes, 

órgãos e entidades públicas; tudo para responder à pergunta crucial: qual a nossa 

missão intrínseca, senão a de combater a fraude e a sonegação fiscal, praticando 

a justiça tributária, inclusive e, em adição, zelando pela correta aplicação dos 

recursos públicos; devemos estimular a criação de uma cultura ética, não apenas 

como discurso moral, mas aproveitando a oportunidade para praticar o certo, o 

bem e a justiça, exercendo a cidadania; por fim para dizer que é preciso adotar um 

espírito de busca permanente, pois mais que um conclusivo ponto de chegada, em 

cada atitude, devemos adotar o espírito de abertura ao novo, interiorizando a 

perspectiva de quem está diante de um cais de partida com a vontade de 

continuar navegando, desta vez com outros navegadores. 

 

      Era o que se continha a relatar. 

 

      Roberto Aparecido Piekarczyk 

 


