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“Quando terminei o curso superior, era um 
analfabeto em questão de tributos”, revela tran-
quilamente José Humberto Correia de Miranda, 
auditor fiscal de 59 anos, sentado em frente ao 
computador na sala que ocupa na Gerência de 
Combustíveis da Secretaria da Fazenda de Goi-
ás. Uma afirmação que contradiz a imagem do 
homem conhecido por toda categoria não ape-
nas pela atuação destacada no quadro do Fisco 
estadual, mas pelo empenho e dedicação irres-
tritos à causa da educação fiscal. Para quem não 
entendia nada de tributos, o goianiense José 
Humberto se tornou um verdadeiro connoisseur.

José Humberto Correia de Miranda nasceu 
em 1º de fevereiro de 1956, filho de Oclécio 
Ferreira de Miranda e Gabriela Correia Miran-
da, em Goiânia, cidade também na qual cresceu 
e passou a maior parte da vida. Foi aqui na capi-
tal que ele frequentou a primeira escola, o Gru-
po Escolar Vasco dos Reis. Passou ainda pelo 
Liceu de Goiânia, pelo Colégio Brasil Central e, 
em 1971, foi para o Rio de Janeiro estudar na 
Escola Técnica Federal, na qual permaneceu até 
1973. De volta ao Centro-Oeste, prestou vesti-
bular para Engenharia Civil, estudou e graduou-
se no curso pela Universidade Federal de Goiás. 

Já formado, viu os planos de atuar na área 
serem frustrados diante do incipiente merca-
do de construção civil em Goiás. À procura de 
melhores oportunidades de crescimento, de-
cidiu prestar o concurso para auditor fiscal 
da Receita Estadual em 1984. Começaria ali a 
alfabetização tributária para o auditor fiscal. 

Trajetória
Aprendeu de forma prática, atuando na pro-

fissão. Trabalhou nas Delegacias de Formosa, 
Morrinhos e Goianésia antes de voltar a Goiâ-
nia, em 1991, para atuar na Secretaria da Fa-
zenda. Na Sefaz, participou da fiscalização de 
trânsito, na fiscalização dos postos fixos e de 
empresas, em parceria com a atual Delegacia 
de Crimes contra a Ordem Tributária. Esteve 
envolvido também por um tempo com o Curso 
de Inteligência Fiscal, mas acabou firmando-se 
na Gerência de Combustíveis. É de lá que José 

Um auditor fiscal para
 além da arrecadação

Humberto coordena desde 2010 o Grupo de 
Educação Fiscal Estadual de Goiás (GEFE-GO).

De analfabeto sobre tributos, o auditor tri-
lhou um caminho profissional e pessoal que 
o transformou, hoje, numa verdadeira auto-

ridade no assunto. O despertar para a educa-
ção fiscal começou em 2005, quando partici-
pou de um dos primeiros Cursos de Educação 
Fiscal do Estado, o qual não pode concluir. 
Mas a simpatia pelo projeto não parou ali.

Participar do GEFE-GO, para José Humber-

to, significa estimular a consciência da im-

portância social dos tributos para consolidar 

a democracia e promover a cidadania. “Sem o 

tributo, não existe cidadania.”, ele afirma, e 

completa: “A mobilização dos cidadãos é im-

prescindível nesse contexto, já que cidadania 

parte do princípio de participação”. Para pro-

mover este debate, José Humberto participa 

de várias reuniões, congressos, seminários e 

atividades com profissionais e representantes 

de todas as esferas da administração e da so-

ciedade. Em um destes eventos, o I Congresso 

Internacional de Educação Fiscal, ocorrido em 

Fortaleza (CE), uma frase o marcou: “Educação 

Fiscal para além da arrecadação”. Recente-

mente, recebeu ainda o convite para um con-

gresso em El Salvador, no qual apresentaria as 

iniciativas de Educação Fiscal em Goiás a pes-

soas de toda América Latina. “Infelizmente, o 

tempo não foi hábil e não pudemos ir”, revela.

Mas a missão do GEFE-GO não para, e  conta 

com parceiros de peso, como a Receita Federal, 

a Controladoria Geral da União, o Ministério do 

Trabalho e Emprego,  a Ordem dos Advogados 

do Brasil em Goiás, entre tantos outros. Além 

destas, as entidades representativas do Fisco, 

Affego e Sindifisco, constituem grandes alia-

dos e promovem uma valorização da categoria 

e do trabalho do auditor fiscal como um todo. 

Incansável defensor da cidadania, José 

Humberto já possui tempo suficiente para se 

aposentar, mas revela que, pela educação fis-

cal, planeja continuar atuando. Por trás disso, 

há uma profunda crença nos cidadãos:“Todos 

temos sonhos, desejamos uma vida melhor não 

só no âmbito individual, mas na coletividade. 

Acredito que temos de trabalhar por isso”, ele 

conclui. Este é o exemplo que pretende deixar 

para os netos, dois por enquanto. O auditor tam-

bém tem uma filha e dois filhos, os quais sem-

pre procurou educar para a cidadania. O resul-

tado de ser íntegro e pensar coletivamente, ele 

sabe, não beneficiará apenas sua família, mas  

toda a  sociedade. E José Humberto continua a 

trabalhar por isso, pelo tempo que for preciso.

Dedicação a educação fiscal e a construção da cidadania
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