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Em 29 de abril de 2011, às 8h30, ocorreu a palestra proferida pelo Exmo. Sr. Luiz Eduardo da Veiga 
Sebastiani, Secretário de Estado da Administração e da Previdência do Paraná, por ocasião do I Seminário 
do Fisco Paranaense.  
De antemão se faz necessário desculpar-se com o Dr. Sebastiani pelas eventuais falhas na reprodução de 
suas palavras, pela demasiada simplificação ao relatar seus pensamentos e pela singela síntese, não digna 
de tudo o que se presenciou no momento, mas importante para registrar esse relevante acontecimento para 
a classe fiscal.  
O Sr. Secretário iniciou sua palestra discorrendo sobre o desenvolvimento da civilização, sua evolução até o 
surgimento do conceito de democracia, como sociedade regida pela vontade do povo. Enfatizou que a 
palavra-chave para o Estado do futuro é DESAFIO, com a busca por uma sociedade mais justa e 
equilibrada, sendo que o equilíbrio social está calcado na acepção da palavra igualdade. Falou que o 
papel do Estado – dito no sentido mais amplo do termo – é a construção de uma civilização voltada para o 
bem estar social. Nesse sentido, ressaltou que o papel dos Auditores Fiscais é imprescindível e 
fundamental para o “financiamento” das contas públicas, ou seja, para a obtenção dos meios (gestão 
financeira) pelos quais o Estado possa cumprir os seus desígnios, atendendo às necessidades prementes 
da sociedade, como saúde, educação, segurança, atingindo dessa forma sua finalidade maior, que é a 
busca pelo bem estar social. Sobre a questão fiscal, fez questão de ressaltar que o ônus tributário recai 
sobre o consumidor final, que é quem carrega o encargo econômico do tributo agregado ao preço final da 
mercadoria que adquire. Assim, não há desculpa ao contribuinte para deixar de cumprir com suas 
obrigações fiscais, uma vez que age como mero intermediário no repasse do valor cobrado do consumidor 
aos cofres públicos. Embora contribuinte de direito, não o é de fato. Nesse ponto, o palestrante demonstrou 
a responsabilidade do Auditor Fiscal em intervir de forma a que todos paguem corretamente seus tributos e 
contribuam com sua parte para o desenvolvimento social.  Falou que o Estado desenvolvimento econômico 
do Estado é maior que o desenvolvimento social, sendo este o foco e o desafio que os administradores 
públicos devem encaram de frente, valendo-se do conhecimento especializado e das modernas tecnologias 
para  atingir, de forma rápida e eficaz, o seu desiderato. Vale citar que, ao ser inquirido sobre se quatro anos 
seriam suficientes para a realização das medidas necessárias ao desenvolvimento do Estado, o Dr. 
Sebastiani enfatizou a importância do profissionalismo e do trabalho técnico,  persistente e eficaz, 
concluindo que as mudanças precisam ser iniciadas imediatamente e desde logo serem percebidas pela 
sociedade.   
Sobre o Contrato de Gestão, disse que o primeiro e mais abrangente contrato é  firmado entre o Governo e 
os cidadãos, que colocam sobre aquele a responsabilidade de prover a sociedade com serviços públicos de 
qualidade, que levem ao bem estar social. No mesmo sentido, o Governo atual busca uma forma de avaliar, 
acompanhar e tornar a administração pública mais eficiente.  Para tanto, foi buscar ferramentas gerenciais 
usadas por grandes empresas, cujos resultados são reconhecidos e comprovados, e promoveu as 
adaptações necessárias para que atendas às vicissitudes do setor público. Disse que “ser eficiente é 
fundamental para construir uma Nação” e citou uma brilhante frase dita por um empresário francês, digna 
do pensamento que deve nortear uma civilização desenvolvida: “pago tributo e gosto de pagar tributo, 
desde que eu ajude a construir uma nação”.  Assim, entende que com fiscalização fortalecida e 
administração pública eficiente, tem-se uma roda virtuosa na qual o recolhimento do tributo e a boa 
aplicação desses recursos voltam à  sociedade em forma de serviços públicos de qualidade, tornando a 
sociedade mais próspera e mais rica, o que gera o retorno de mais tributos ao Estado.   
Explicou que o Contrato de Gestão é, inicialmente, um compromisso entre a sociedade e o governo 
democrático eleito. Um vínculo entre a eficiência da administração pública (gastar menos com serviços 
melhores) e o anseio da sociedade. Para tanto, há necessidade de estabelecer metas  pelas quais se pode 
aferir se a eficiência e os objetivos estão sendo atingidos.  
Este contrato social terá desdobramento em vários contratos de gestão, pelos quais todas as esferas 
administrativas do Estado estabelecerão objetivos e metas no intuito de cumprir o Projeto de Governo 
assumido com a sociedade. Nessa esteira, o Sr. Secretário informou que foi redigido um documento - que 



está prestes a ser assinado pelo Governador do Estado e seus Secretários - no qual estará o compromisso 
de todos com as diretrizes e bases para se estabelecer o contrato de gestão para o  período 2012 a  2014.  
Seu conteúdo será elaborado mediante seminários, oficinas de trabalho, reuniões, sempre tendo como 
objetivo maior cumprir o programa de governo valendo-se dos princípios da economicidade, eficácia e 
eficiência e o alinhamento da estrutura organizacional com o respectivo plano de trabalho. Estabelecidos os 
contratos de gestão com os Secretários, estes, seguindo a mesma linha do plano geral, instituirão o contrato 
com os seus gerentes, em cascata, de forma que a nova forma de administrar atinja toda a máquina 
pública, dos Secretários de Estado aos Servidores Públicos. Nesse documento, há o comprometimento de 
se reduzir as despesas de custeio do exercício de 2011 em 15%, assegurando a qualidade dos serviços e 
das ações, para viabilizar financeiramente os programas de governo.  Entre os desafios a serem vencidos, 
citou os graves problemas que o Paraná enfrenta de lacunas na infra-estrutura, dizendo da necessidade de 
se reconstruir as bases do Estado, o que exigirá medidas pensadas e executadas em parceria com o setor 
privado. Finalizou lembrando que o I Seminário do Fisco se mostra em consonância com a novo 
governo, pois inicia um processo de “repensar” o Estado do Paraná, numa visão democrática, 
objetivando a construção de um estado melhor e mais desenvolvido.  
 


