Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo

Sabatina com Alexandro Correa Gonçalves Afonso
Apresentação:
Mudança.
Como Coordenador da CAT pretendo focar exclusivamente em Gestão de Pessoas baseado nos
princípios Autonomia com Responsabilidade, Busca por Excelência e Propósito.
O "Super Homem Tributário" é a coletividade dos Auditores Fiscais, não uma única pessoa.

Questionário:
1. Como pretende contribuir para a melhoria do ambiente de trabalho dos Fiscais de Rendas?
Na Sefaz ao longo do tempo as pessoas perdem o "brilho nos olhos" por diversas razões. A causa
primordial de quase todos os males da Sefaz reside na Gestão de Pessoas com foco em controle e nas
recompensas e punições. Pretendo adotar outra ótica para a Gestão de Pessoas baseado em Autonomia
com Responsabilidade, Busca por Excelência e Propósito (Resultados).

2. Na sua opinião, qual a principal função da administração tributária perante a sociedade?
Garantir a Justiça Fiscal. Acredito ser um erro pensar que a AT tem o único objetivo de arrecadar. A
diferença é sutil, mas entendo que a principal função da AT é arrecadar o justo e de todos (obrigados),
nem mais nem menos, sem exceções ou casos especiais. Para isso é necessário combater os que insistem
em não declarar e tomar medidas para os que insistem em não repassar (inadimplência).
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3. Qual sua posição sobre a LOAT? Se favorável, na posição de CAT, como o senhor acredita que pode
ajudar sua efetivação ou aperfeiçoamento?
A LOAT é um pleito que beneficia a sociedade. A Administração Tributária por sua característica técnica
dever ser um órgão sem ingerência política. A LOAT vai nessa direção. O CAT pode auxiliar na efetivação
através do convencimento dos agentes políticos por sua maior proximidade e importância. Também
pode dar passos nessa direção envolvendo a AT, por exemplo, no planejamento do orçamento.

4. Dentro das nossas circunstâncias atuais (salarial, organizacional, hierárquica, etc), qual deveria ser o
comportamento prioritário de um representante da administração tributária?
Defender os colegas Auditores Fiscais Honestos que estão abaixo dele é a principal função do CAT. Isso
significa tratar tanto de pagamentos em dia, reposição inflacionária e outros pleitos remuneratórios
quanto blindar contra retaliações que o Governo queira fazer.

5. Qual sua motivação para assumir o cargo de CAT tendo em vista que sua remuneração como FDT
seria maior?
Sou do concurso de 2010, tenho 5 naos incorporados e exerço função interna sem AT. Não perderia
remuneração, mas o contrário. Apesar disso, meus custos devem aumentar. Pela chance de mostrar
que se pode tocar a AT sob outra ótica com ótimos resultados eu aceitaria alguns anos nessa função.
Mantendo tudo como está, exercer a função traria alguma perda imediata, mas ganho futuro.

6. O senhor é filiado ao Sinafresp? Pretende, quando assumir a função, acatar as decisões das
Assembleias Gerais?
Sou filiado desde que pude. Com absoluta certeza pretendo acatar todas as decisões das Assembleias
Gerais soberanas da minha classe além de continuar a participar delas.

7. Qual sua opinião sobre a tabela apresentada pela Comissão Temática Remunerações do Sinafresp?
Opinião é opinião. Eu gostei. Acredito que o maior mérito dela é reduzir distorções entre as diversas
funções dos Auditores Fiscais e buscar um caminho do meio entre essas absurdas subdivisões que
foram impostas à classe ao longo dos anos. Em resumo: colocar todos os Auditores Fiscais para lutar
em uma única direção.
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8. Quais seriam os seus critérios para refazimento de eventual trabalho de fiscalização?
O critério seria: só a Corfisp refaz trabalho. Esse seria um tema tratado semanalmente ou mensalmente
com o Secretário da Fazenda até que ou ele decidisse mudar a legislação para voltar a ser como era ou
ele se cansasse de mim.

9. O senhor pretende estabelecer critérios objetivos para ocupar as funções de DRTs, inspetores e
coordenadores de equipes?
O CAT precisa ter liberdade para escolher os Diretores abaixo dele. Impedir o DEAT de escolher os
DRTs é, no mínimo, errado. Para os Diretores pretendo usar um critério de eleição direta ou lista
tríplice. Conheço pouquíssimos Auditores e não tenho a menor noção de quem seriam as pessoas
mais indicadas. A lista tríplice ou eleição direta faz a classe mostrar quem são as pessoas preparadas.

10. Qual sua opinião sobre a Portaria CAT 115/2014?
"Qualidade não se controla, se produz". Há um problema conceitual na Gestão da Sefaz sobre
Qualidade. Além disso, a PCAT 115/14 fere a Autonomia com Responsabilidade, que é um dos meus
princípios. O Artigo 10 (não lavratura em alguns casos) me parece adequado ao princípio da eficiência,
mas controverso quanto à atual legislação. Eu chamaria quem está na FDT a opinar e embasar uma
decisão.

11. Qual sua opinião sobre os trabalhos de competência da PGE-SP executados pelos AFRs?
Quando se faz trabalho de competência da PGE-SP se deixa de fazer trabalho de competência da
SEFAZ-SP. Se há um problema de Gestão na PGE-SP eles precisam resolver. Se a SEFAZ-SP contrata
Auditores Fiscais para fazer o seu trabalho relacionado aos tributos é ilógico deixar esse trabalho sem
ser feito. Há muito o que se arrumar na Gestão Pública em São Paulo.

12. Como o senhor avalia os trabalhos de baixa complexidade, de competência dos TEFEs,
desenvolvidos pelos AFRs?
Se são competência dos TEFEs devem ser feitos por TEFEs, se não há TEFEs que se contrate! Há o
problema maior dos trabalhos de baixa complexidade não necessariamente de competência dos
TEFEs. Alguém paga para esses trabalhos serem feitos (sociedade). Se for possível serem feitos por
TEFEs, a sociedade escolheria pagar menos. Aos AFRs os de maior complexidade para justificar a
remuneração maior.
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13. Qual sua opinião sobre os trabalhos desenvolvidos por AFRs na Operação Olho na Bomba?
E sobre a Operação, ela favorece a carreira?
Isso mudou. Não sei exatamente como está sendo feito agora. Se fazer a operação olho na bomba
favorecesse a carreira que faz a operação, os Agentes da ANP com toda certeza não deixariam outra
carreira fazer e levar a glória. Logo, é evidente que ela não favorece a carreira. Não é a toa que
chegamos nessa situação deplorável salarial com anos seguidos em que sequer recebemos reajuste
inflacionário.

14. Qual o seu posicionamento sobre a diminuição de níveis hierárquicos na Sefaz?
Ótima pergunta! A minha proposta é horizontalizar a Sefaz o máximo que for possível. Logo,
teríamos a menor quantidade possível de níveis hierárquicos. A instituição Sefaz atualmente é
muito lenta para fazer frente a um mundo multi conectado em que a informação flui com rapidez e
eficiência. Precisamos de uma estrutura que faça frente a isso.

15. Na sua opinião, qual é o maior obstáculo da administração tributária paulista nos próximos
cinco anos? E da administração tributária como um instituto globalizado?
A máxima redução da utilização da Substituição Tributária é o maior obstáculo. Na ampliação
houveram receitas extraordinárias, na retirada há o efeito contrário: postergação de recebimento de
receitas. Porém, para mim está evidente que a ST trouxe péssimos resultados de longo prazo. Para a
AT geral o desafio é fazer uma reforma tributária boa para o Brasil.

16. No caso de outros Estados criarem benefícios em prejuízo da indústria paulista, é aceitável
criar um benefício defensivo sem respaldo em convênio ou é inevitável o prejuízo à indústria?
Prejuízo inevitável? O benefício tributário é o único elemento de decisão para a implantação de
uma indústria? Não há outros envolvidos? E o risco de ter problemas judiciais futuros? A pergunta
trás uma afirmativa que precisa ser discutida melhor. Quanto à ilegalidade dos benefícios, eu tenho
certeza que é melhor a gente fazer as coisas dentro das Leis vigentes e prestigiar o Estado de
Direito.

17. Qual sua proposta para fiscalização do comércio eletrônico?
Não sou um Super Homem Tributário, me desculpem. Para fazer frente a qualquer desafio da
Administração Tributária nós precisamos de uma Gestão de Pessoas que as façam entregar o seu
melhor. São os Auditores Fiscais como um grupo que tem condições de trazer respostas para tal
pergunta. A minha proposta é toda baseada em uma melhor Gestão de Pessoas por conta disso.
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18. Como você acha que podem ser implementadas as fiscalizações em malha que têm sido
difundidas pelos fiscos?
Perguntas técnicas e específicas demais para um cargo como o(a) CAT. Se o CAT tiver todas as
soluções na palma das suas mãos então não há necessidade de um corpo funcional com a
capacidade, preparo e, principalmente, remuneração dos Auditores Fiscais. Eu não acredito em Super
Homens Tributários com todas as respostas. O que precisamos é melhorar a Gestão de Pessoas.

19. O que São Paulo pretende fazer para integrar o cadastro de abertura de empresas com os municípios?
Mais uma na linha do Super Homem Tributário. A solução que trago é Gestão de Pessoas baseada em
Autonomia com Responsabilidade, Busca por Excelência e Propósito (resultados). O resto nasce
espontaneamente das mentes brilhantes que compõem a classe dos AFRs de SP. Eu já fiz isso
enquanto Chefe do NFC Araraquara com bons resultados. Há um piloto testado e comprovado.

20. Qual sugestão para aumentar eficiência da FDT? e para aumentar motivação dos AFRs da FDT?
Gestão de Pessoas baseada em Autonomia com Responsabilidade, que não se confunde com
"liberdade para fazer o que bem entende", Busca por Excelência e Propósito (resultado). O NFC
Araraquara era um poço de desmotivação ao trabalho (que não se confunde com felicidade). Ao
assumir como Chefe e propor esse modelo, comprado pela equipe, nós mudamos a nossa realidade.
(NÓS)
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