Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo

Sabatina com Luis Gustavo Amorim Theodoro
Apresentação:
Uma Nova Sefaz exige um CAT eleito por seus pares. Depois da grave crise a que testemunhamos ano
passado, tornou-se necessário reconstruir nossa organização. Isso não se faz com meias medidas nem
sem o apoio de todo o corpo fiscal. É para essa tarefa que disponibilizo meu nome.

Questionário:
1. Como pretende contribuir para a melhoria do ambiente de trabalho dos Fiscais de Rendas?
O ser humano tem sede de significado. O mundo moderno potencializou essa demanda. Pesquisas
indicam que no serviço público há vinculações entre o interesse público, a eficácia e a motivação.
Partindo dessa premissa, em parte a melhoria do ambiente de trabalho ser dará com a realização de
trabalhos mais relevantes, com autonomia técnica e funcional, em um ambiente que valorize a ética.

2. Na sua opinião, qual a principal função da administração tributária perante a sociedade?
Arrecadar tributos de forma justa, uniforme e transparente. Para isso, é necessário criar um sistema onde
seja possível identificar o grau de compliance, de modo que o bom contribuinte sinta-se confortável em
buscar solução para as suas dúvidas ao mesmo tempo em que o sonegador contumaz sinta o peso de
um fisco implacável, capaz de desbaratar inclusive complexos esquemas de sonegação.
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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 (ou pelo menos a LOF) está prevista na Constituição Estadual. Sua implementação seria uma
conquista para nossa carreira, mas também para a sociedade, pois ela poderia significar um passo no
sentido da blindar a Administração Tributária de diversos interesses específicos de contribuintes com
mais acesso ao Governo. O CAT eleito pela classe tem condições de fazer aprovar a LOAT.

4. Dentro das nossas circunstâncias atuais (salarial, organizacional, hierárquica, etc), qual deveria ser o
comportamento prioritário de um representante da administração tributária?
Reconhecer que o velho poder hierárquico isoladamente já não é capaz de lidar com a complexidade
do mundo atual. Assim, um CAT deveria atuar de forma mais horizontal, perceber que temos um
conjunto magnífico de servidores, muito qualificados e inteligentes, e que com eles é possível construir
soluções que afetem nossas atribuições e nossa remuneração. A cooperação substituiria a hierarquia.

5. Qual sua motivação para assumir o cargo de CAT tendo em vista que sua remuneração como FDT
seria maior?
Estou há quase 18 (dezoito) anos na Sefaz e nesse tempo tanto a Administração Tributária como a
carreira de AFR têm perdido. Sou idealista por natureza e sei que posso contribuir para construir uma
nova sefaz, um novo fisco, dinâmico, transparente, ético e ágil. A recém adquirida maturidade não me
fez perder a sensação de "novidade do mundo", como diria Fernando Pessoa. Estou pronto para o
desafio

6. O senhor é filiado ao Sinafresp? Pretende, quando assumir a função, acatar as decisões das
Assembleias Gerais?
Sou filiado ao Sinafresp, pretendo comparecer às AGEs, debater e incentivar os colegas que ocupam
função à comparecer também. Evidentemente pretendo acatar as decisões das Assembleias Gerais,
pois não há ambiente mais democrático e representativo da classe do que o criado nas AGEs.

7. Qual sua opinião sobre a tabela apresentada pela Comissão Temática Remunerações do Sinafresp?
A Câmara de Remuneração produziu um trabalho que atendeu às premissas definidas pela classe,
quais sejam, reajuste do piso, redução da dependência de verbas indenizatórias ou desvinculadas do
salário (como a PR, por exemplo) e estabelecimento do teto salarial do Governador. A tabela foi
aprovada em AGE. Sou favorável à tabela da CT de remuneração.
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8. Quais seriam os seus critérios para refazimento de eventual trabalho de fiscalização?
Os critérios deveriam ser impessoais e motivados, e a Corfisp deveria ter competência exclusiva para
seleção e execução de refazimentos. De todo modo, penso que, na sistemática atual, os refazimentos
estão longe de ser a melhor maneira para se combater desvio ético. Assim, como gestor eu não
determinaria a execução de refazimentos.

9. O senhor pretende estabelecer critérios objetivos para ocupar as funções de DRTs, inspetores e
coordenadores de equipes?
Antes de pensar em critérios para ocupações de funções, é necessário rever a pertinência delas no
cenário atual. Algumas medidas de curto prazo serão tomadas por mim assim que eu assumir a CAT e
a extinção da função de Inspetor está entre elas. A regionalização da fiscalização também estará com
os dias contados. Não faz sentido discutir, neste momento, critérios de escolha para essas funções.

10. Qual sua opinião sobre a Portaria CAT 115/2014?
A Portaria CAT 115/2004 será revogada assim que eu assumir. Há na Portaria critérios de
discricionariedade que são vedados pelo CTN. A revisão dos trabalhos por terceiros é sempre útil, mas
sua obrigatoriedade acabar por reduzir a eficiência e a autonomia do trabalho fiscal. Sem falar no
trabalho inútil que representa a lavratura de Auto de Infração fictício.

11. Qual sua opinião sobre os trabalhos de competência da PGE-SP executados pelos AFRs?
A CAT deve buscar rever os convênios com órgãos externos. Nos últimos anos temos nos conformado
em atuar como órgão de apoio para a PGE, o MPE, a ANP e o PROCON. Nossa real tarefa de produzir
uma arrecadação justa de tributos, combatendo os sonegadores contumazes, ficou em segundo
plano. Logo, AFRs não farão trabalhos de baixa relevância para outros órgãos.

12. Como o senhor avalia os trabalhos de baixa complexidade, de competência dos TEFEs,
desenvolvidos pelos AFRs?
É mais um dos consensos que já temos construídos no âmbito da CAT. Teremos que fazer um
redesenho das atribuições, de modo a inverter a pirâmide hoje existente, aumentando o número de
TEFEs e reduzindo o de AFRs. Com isso, serão reservadas aos AFRs as tarefas de maior valor agregado.
Essa simples medida pode valorizar tanto AFRs quanto TEFEs, aumentando a produtividade do fisco.
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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?
Está dentre as tarefas que deverão ser devolvidas para os órgãos responsáveis. Olho da Bomba tem
como objetivo principal combater a adulteração de combustíveis. É função da ANP. O fisco agirá nas
operações em que o objetivo seja o combate à sonegação. Para o varejo serão planejadas medidas
pontuais, mas jamais voltará a ser a principal atividade da fiscalização do setor de combustíveis.

14. Qual o seu posicionamento sobre a diminuição de níveis hierárquicos na Sefaz?
Sou absolutamente favorável. Algumas medidas nesse sentido serão tomadas imediatamente,
como a extinção da função de Inspetor, e outras demandarão maior planejamento, como a extinção
do modelo regional, que implicará também redução de níveis hierárquicos. Pudemos testemunhar
em todo esse tempo que estruturas rígidas produzem feudos, que reduzem a transparência de
nossas ações.

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 administração tributária paulista regrediu nos últimos anos. Passou a esconder os regimes
especias dos próprios AFRs, desfigurou o ICMS com a profusão de STs e criou um programa que
pretendia substituir AFRs por consumidores: a nota fiscal paulista. O maior obstáculo é tornar a
Administração Tributária igual para todos os contribuintes. O mundo globalizado exige que
reaproximemos o ICMS do IVA.

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?
A Guerra Fiscal tende a deixar de ser protagonista das discussões entre os estados com a aprovação
da EC 87/2015. Não há mais tanto espaço para empresas concederem benefícios com a alíquota
interestadual tão baixa. De todo modo, manifesto-me contrariamente à pratica de ilegalidades pelo
Estado, até porque há formas de se fazer a defesa da economia paulista seguindo-se a legislação
em vigor.

17. Qual sua proposta para fiscalização do comércio eletrônico?
Será analisada a criação de diretorias específicas de fiscalização, como a de grandes contribuintes.
Algo do gênero pode ser proposto para o comércio eletrônico, em face do caráter nacional da
fiscalização. No entanto, esse tema fará parte de grupos de trabalhos específicos que serão criados
com o objetivo de enfrentar os desafios do presente.
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18. Como você acha que podem ser implementadas as fiscalizações em malha que têm sido
difundidas pelos fiscos?
Entendo que não há respaldo legal para o tipo de malha que tem sido utilizada por outro Estados.
Além disso, é necessário compreender melhor os resultados dessas práticas em outros países. Nota-se
uma melhora inicial com a maior interação do fisco com o contribuinte, mas após um tempo a
situação tende a regredir para a situação inicial. É matéria que exige uma discussão com maior
aprofundamento.

19. O que São Paulo pretende fazer para integrar o cadastro de abertura de empresas com os municípios?
Assim como ocorreu com a Receita, a integração exige, inicialmente, vontade política. Mas é
necessário construir um plano. Uma boa ideia poderia ser iniciar com um único município, que seja de
médio porte, mas com bons sistemas, para lidarmos com as dificuldades, e então implementar a
solução para os demais municípios. É importante reconhecer a importância dessa integração.

20. Qual sugestão para aumentar eficiência da FDT? e para aumentar motivação dos AFRs da FDT?
Vamos rever tudo o que existe hoje, desde termos como "tabela de produtividade" até "controle de
qualidade". É necessário deixar para trás o modelo weberiano baseado na desconfiança e,
consequentemente, no controle e evoluir para uma nova forma de organização, mais transparente,
mais dinâmica, em que a inteligência das pessoas é aproveitada. Explicarei isso melhor durante a
campanha.
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