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Valdeblan Siqueira é doutor em Direito 
pela Universidade Autônoma de Madri, na 
Espanha e professor de Ética e Deontologia 
Profissional da Faculdade de Direito dos 
Guararapes, em Jaboatão - PE. Costuma 
lembrar que, se Zaqueu, cobrador de 
impostos, tornou-se discípulo de Jesus, ele, 
tendo sido discípulo, tornou-se depois 
cobrador de impostos.

Ex-seminarista católico, quando ainda 
estudante de Teologia, teve um contato 
propedêutico com a filosofia, deixando-se 
contagiar pela reflexão proporcionada pela 
Filosofia Moral. 

Uma influência que o acompanhou no 
exercício de sua atividade como Auditor 
Fiscal de Tributos da Secretaria da Fazenda 
do Estado de Pernambuco, compartilhando 
com seus colegas de trabalho, desde seu 
ingresso, em 1989, algumas reflexões 
sobre as implicações éticas no âmbito da 
Administração Tributária.

A presente obra sintetiza essa reflexão, 
elaborada durante um tempo sabático que 
resultou na sistematização de uma tese 
doutoral no âmbito da Filosofia do Direito, e 
que teve por título, Ética e Deontologia na 
Administração Tributária.
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“A pesquisa realizada pelo autor, fazendário e multiplicador da Educação Fiscal, está 

centrada em pressuposto estratégico para a construção de uma sociedade melhor – a 

conduta ética dos servidores. A obra é uma valiosa contribuição para a elucidação da ética 

como instrumento fundamental para a qualidade do serviço prestado à sociedade.”
Marília Martins Moura 
 Coordenadora do Grupo de Educação Fiscal Estadual (GEFE) – PE

“A presente obra descreve com clareza a corrupção e suas concepções, trazendo o 

arcabouço teórico para que a Administração Pública possa implementar uma gestão 

baseada na ética profissional.”
 Rogério Macanhão
Presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual (FENAFISCO)

“As palestras do colega Valdeblan sobre Ética, proferidas no ambiente fazendário e em 

diversos fóruns de discussão institucionais, têm contribuído para as pessoas refletirem 

sobre este tema relevante e de grande atualidade no mundo contemporâneo. Com a 

publicação deste livro, pretende-se ampliar a discussão sobre o tema, no âmbito da 

Secretaria da Fazenda, com destaque para a análise do fenômeno da corrupção. O Autor 

traça as características particulares desse fenômeno, no caso da Administração Tributária, 

os atores envolvidos e beneficiados, seus níveis e diferentes efeitos, bem como as 

proposições de investimento em recursos humanos e estrutura administrativa como 

estratégias de prevenção e combate a essa prática condenável que traz conseqüências 

danosas para a instituição fazendária e para a sociedade.”
 Eli Alves de Oliveira
Superintendente de Gestão Estratégica – SEFAZ –  PE

Realização
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Capa: Vera Iumatti

Fenômeno de todos os tempos e de todas as civilizações, a 
corrupção manifesta-se, segundo o autor, com características 
modernas, cujas causas formais, culturais e materiais deixam-se 
identificar, assim como as suas respectivas conseqüências para 
a Administração, principalmente na formulação e implementação 
de políticas públicas, gerenciamento de recursos para a 
sociedade, que sofre com os seus graves efeitos e, 
fundamentalmente, para a funcionalidade dos governos e 
confiança popular na democracia.
Portador de dois atributos que nem sempre andam juntos em um 
mesmo escritor (experiência prática, dada à longa folha de 
serviços prestados como Auditor Fiscal de Tributos do Estado de 
Pernambuco, e sensiblidade teórica, obtida em anterior e extenso 
trabalho de pesquisa acadêmica intitulado Ética e Deontologia na 
Administração Tributária), o autor parte da perspectiva de que a 
ética supõe consciência e responsabilidade sobre a ação que se 
quer empreender. 
Inspirado na reflexão proposta por Adela Cortina, de que não 
vivemos um vazio legal, mas um déficit de moral, o autor 
transitou, com desenvoltura, pelos conceitos da filosofia moral e 
da filosofia do direito, para articular, de maneira complementar e 
pressuposta, mais um nível de responsabilidade: a superior, 
institucional, da Administração Tributária (ethos institucional), 
para além da ética individual (caráter ou personalidade moral). 
Para tanto, teve que se aproximar da fenomenologia da 
corrupção e a sua aplicação específica ao caso da Administração 
Tributária, compreendendo as suas causas, níveis, 
conseqüências.
Conclui que a ética deve fazer parte da normalidade 
procedimental de uma Fazenda pública e democrática. Indica, 
para atingir esse objetivo, ser imprescindível uma estratégia de 
controle que invista em recursos humanos e na estruturação 
administrativa do órgão fazendário. Recrutamento e seleção de 
servidores com base no mérito e na capacidade (com 
treinamentos permanentes que enfatizem os valores da 
integridade e da honestidade, aliados a normatizações mais 
simples, contínuas e transparentes, que reduzam o monopólio do 
poder político, administrativo-tributário, bem como a 
discricionariedade dos gestores) são antídotos poderosos contra 
práticas corruptoras.
Enfrentar o mar, ora dissimuladamente calmo, ora visivelmente 
revolto pelos ventos da corrupção, exige vontade política e uma 
abordagem integrada dos órgãos de controle  internos e 
externos, os quais devem gozar de incondicional apoio e, 
sobretudo, respeito por parte daqueles que os governam.
Por fim, lembra-nos o autor, é preciso agir sempre 
preventivamente. Ancorar o nosso barco em uma 
institucionalidade radicalmente democrática, cimentada por uma 
ética republicana de uma cidadania pró-ativa. Somente ela 
poderá responder positivamente a esse tormentoso, crescente e 
grave problema, que solapa, inclusive, a legitimidade de muitas 
instituições políticas. Mas, como bem diria Dom Hélder Câmara, 
são justamente os problemas absurdos que tornam os desafios 
apaixonantes. 
Mãos à obra, nos dois sentidos.

Francisco Sales de Albuquerque
Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de 
Pernambuco.
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