Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo

Sabatina com Valdemar Tadeu Figueira Confort
Apresentação:
Sinto-me honrado em me colocar à disposição da classe neste momento ímpar de nossa careira. Sou
Valdemar Confort, AFR do Estado de São Paulo desde 2010 e, agora, candidato da 1º lista tríplice para
CAT. Obrigado a todos que trabalharam para isto, rumo à LOAT e a um Fisco cada vez mais autônomo.

Questionário:
1. Como pretende contribuir para a melhoria do ambiente de trabalho dos Fiscais de Rendas?
Pensar e agir sozinho não muda muita coisa; este é um dos problemas do culto à hierarquização. O
primeiro CAT eleito tem a missão de plantar a semente da coletividade estimulando a autonomia de
cada AFR. Juntos, construiremos o empoderamento não só do AFR mas do cidadão. Estou preparado e
sei que não estou sozinho, pois nossa carreira conta com profissionais brilhantes.

2. Na sua opinião, qual a principal função da administração tributária perante a sociedade?
Migrar do conceito de "sujeito ao tributo" para o de "consentimento ao tributo", transformando a atual
relação tributária unilateral e coercitiva em uma pautada na legitimidade e justiça fiscal. Ainda, servir a
sociedade promovendo educação fiscal, melhoria das normas tributárias, combate à sonegação e
melhoria do olhar cidadão. Incremento de arrecadação? É consequência.
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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?
É previsão na Constituição Estadual, artigo 23, parágrafo único, 3. Mais do que favorável, é nosso dever!
Para efetivá-la, enquanto CAT, terei em mente que tal previsão constitucional nos obriga a buscar sua
implementação. Já seu aperfeiçoamento dar-se-á pela sinergia entre Administração Pública e
entidades classistas, buscando a participação de todos os AFRs.

4. Dentro das nossas circunstâncias atuais (salarial, organizacional, hierárquica, etc), qual deveria ser o
comportamento prioritário de um representante da administração tributária?
Tais circunstâncias trazem péssimos resultados. A prioridade do CAT deve ser buscar circunstâncias
ideais para melhores resultados. A LOAT proporcionará a responsabilidade legal de Sefaz e Governador
na promoção destas circunstâncias. A LOAT tem o condão de, ao fornecer autonomia ao Órgão,
devolver serviços de qualidade à sociedade e impedir ingerências como as que vemos hoje no âmbito
da SEFAZ.

5. Qual sua motivação para assumir o cargo de CAT tendo em vista que sua remuneração como FDT
seria maior?
Temos dever de contribuir para melhorar a carreira. Buscar a excelência da AT e a promoção do serviço
público de qualidade é outro motivador. Afinal, a receita tributária representa cerca de 80% dos
recursos aplicáveis em áreas como Saúde, Educação e Segurança. A questão de remuneração é
secundária, vez que sou 2009, lotado no predião e defendo a busca pela equidade de vencimentos e
atribuições.

6. O senhor é filiado ao Sinafresp? Pretende, quando assumir a função, acatar as decisões das
Assembleias Gerais?
Filiado, atual representante do Conselho pela Sede e Presidente do Conselho de Ética. Por certo,
acatarei as decisões. Será um bom desafio separar a atuação sindical da atuação profissional, sequer
enquanto CAT, mas enquanto AFR. Trabalharemos para mostrar que um AFR em qualquer posição, seja
sindical ou de gestão, nunca deixa de ser, antes de tudo, um AFR.

7. Qual sua opinião sobre a tabela apresentada pela Comissão Temática Remunerações do Sinafresp?
A 1059 devastou a estrutura de nossa carreira comprometendo a capacidade e autonomia funcionais.
A tabela proporciona o primeiro passo: diminuir o fosso entre AFRs para caminharmos unidos. No
entanto, o lastro das atribuições - igualmente necessário para recuperação da autonomia e capacidade
perdida - virá da CT de Atribuições. Depois, é atuar num processo contínuo de aprimoramento
profissional.
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8. Quais seriam os seus critérios para refazimento de eventual trabalho de fiscalização?
O AFR bem selecionado e treinado desempenhará fiscalização de qualidade. Assim, a CORFISP
promoveria refazimentos em caso de falhas para aprimoramento do AFR. Corrupção? É caso de MP.
Destaco uma disruptura! A hierarquia é distorcida ao recair sobre o AFR, e não sobre seu superior, a
maior parcela de responsabilidade sobre um erro. Fosse diferente, haveria exacerbada defesa da
hierarquia?

9. O senhor pretende estabelecer critérios objetivos para ocupar as funções de DRTs, inspetores e
coordenadores de equipes?
Não concordo com esta gama de funções. Será um grato desafio estabelecer critérios objetivos para
serem utilizados durante uma transição. Estes critérios serão utilizados durante a preparação e
execução da profunda mudança organizacional rumo à autonomia. O Sinafresp possui uma CT de
Atribuições que produzirá um bom ponto de partida para realização desta transformação.

10. Qual sua opinião sobre a Portaria CAT 115/2014?
Deve ser imediatamente revogada. De plano fere a autonomia do Auditor. Mas, falemos de gestão. A
norma propõe tratar de qualidade e é curioso não haver uma única linha na norma que aplique
adequadamente a disciplina de Qualidade prevista nas Ciências da Administração.

11. Qual sua opinião sobre os trabalhos de competência da PGE-SP executados pelos AFRs?
Claro desvio de função - ilegalidade, portanto -, salientando-se, ainda, a injustiça, vez que os AFRs
acabam despendendo tempo em buscar resultados que se revertem em benefício (inclusive
remuneratório) para a PGE, quando deveriam focar esforços na atividade fim do cargo.

12. Como o senhor avalia os trabalhos de baixa complexidade, de competência dos TEFEs,
desenvolvidos pelos AFRs?
Óbvio que não devem ser realizados. Ponto. À CAT compete promover um processo de revisão das
atribuições deste cargo. Chamar à mesa o Sindicato dos Tefes, escutá-los de fato. Há desperdício de
recurso público se um AFR realiza trabalho de baixa complexidade além de estar sujeito a
penalidades. A organização não pode ser conivente com isto.
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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?
Claro que não favorece. A competência para fiscalização de composição química de combustíveis é
da ANP e não deve ser confundida com a obrigação legal de combate às práticas de sonegação
fiscal. Havendo necessidade de avaliação de composição de um produto sobre o qual incida ICMS, o
correto é delegar ao profissional adequado todas as fases, inclusive, a coleta e obter deste o laudo
técnico.

14. Qual o seu posicionamento sobre a diminuição de níveis hierárquicos na Sefaz?
Há mais de 15 anos fala-se em horizontalização. Excesso de níveis reduz potencialidades e
autonomia dos AFRs, impactando negativamente a efetividade da AT. Admitir que novos AFRs
trazem "gás" ao órgão evidencia que a instituição retira. Ações urgentes e imediatas como extinguir
níveis precisam ser acompanhadas de outras motivacionais que estimulem os potenciais de cada
AFR.

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?
O crescimento da arrecadação devido ao aumento do PIB e à inclusão de várias mercadorias na ST
deu lugar ao atual cenário de crise econômica com retração. O maior desafio da AT será perseguir
práticas sustentáveis de gestão para manutenção da arrecadação pautada na revisão de sua
estrutura, vez que é possível a revalorização da carreira através da realocação de recursos
orçamentários e humanos.

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?
Uma administração de excelência deve sempre primar pela legalidade. Posto isso, os caminhos
institucionais, mesmo os políticos, devem ser prioritariamente escolhidos. Há vários mecanismos
para evitar ou mitigar eventuais prejuízos à indústria paulista. Já citamos, por exemplo, as melhorias
das normas tributárias e posso também citar aqui a acessibilidade à informação para o contribuinte.

17. Qual sua proposta para fiscalização do comércio eletrônico?
Novamente, ao CAT compete estimular o debate e ser um facilitador e coordenador do processo de
produção de normas e práticas que inovem e acompanhem a modernização das práticas
comerciais sob enfoque da administração de tributos. Vamos construir, nesta gestão, a marca do
processo coletivo de produção de conhecimento e zelando, também, pela autonomia do AFR.
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18. Como você acha que podem ser implementadas as fiscalizações em malha que têm sido
difundidas pelos fiscos?
Podemos buscar casos de excelência fora do Fisco como a CGU, que desenvolve este tipo de trabalho.
Quão difícil é criar malhas para evitar desvios do Bolsa Família, com cadastros precários? Após a
primeira fase - de investigação - mas já com resultados palpáveis, a "malha" (eles não chamam assim)
vira um programa continuado e sua evolução é acompanhada em outro nível de inteligência.

19. O que São Paulo pretende fazer para integrar o cadastro de abertura de empresas com os municípios?
Deve-se promover convênios com os municípios. Entretanto, o planejamento e preparação da
estrutura deve anteceder a fase de implantação de tais convênios. Muitos convênios e novas
estruturas deveriam ser criadas, não só em ICMS mas também em ITCMD e IPVA, de forma a
aprimorar-se a fiscalização além de alterações em legislação.

20. Qual sugestão para aumentar eficiência da FDT? e para aumentar motivação dos AFRs da FDT?
A AT tem apostado em especialização. Priorizando a estrutura interna em detrimento da externa.
Internos desenvolvendo Planos de Trabalho sem nunca terem atuado na externa. Melhor seria
intercambiar habilidades e conhecimentos. Teríamos práticas mais eficientes de fiscalização,
constituição e exigibilidade do tributo. Quanto à motivação, a reestruturação remuneratória e
funcional é o único caminho.
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