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APRESENTAÇÃO
Historicamente, a Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) desempenha papel de protagonista em
relação à proposição de medidas que visam
melhorar a performance da Administração Tributária (AT) nos Estados e no Distrito Federal.
Com a aproximação de mais um pleito majoritário e consequentemente com o estabelecimento de novas gestões frente às pastas das
Fazendas, a entidade considera oportuna a
apresentação de um conjunto de recomendações relativas ao aperfeiçoamento da gestão
de tais organismos.
O objetivo aqui não é, obviamente, fornecermos
um guia de usabilidade de recursos. Entendemos
que há especificidades em cada ecossistema e
por isso mesmo entendemos que nossa contribuição é mais no sentido de pontuarmos ações
abrangentes, que podem e devem ser objeto

de estudos, parametrização e desenvolvimento
por cada Administração Fazendária. Por isso,
as ideias são apresentadas como uma linha de
ação, seguida de uma explanação mínima.
Estão formuladas neste documento sete medidas imediatas e mais quatorze medidas a serem adotadas em seguida, visando estabelecer
uma ordem de prioridade para tal iniciativa.
A Febrafite encoraja todas as Diretorias de
suas Associações Filiadas que promovam a
entrega e o debate dessas medidas junto às
suas respectivas Administrações Tributárias
(AT´s), visando a avaliação e implantação
daquelas que tais órgãos julgarem oportunas, convenientes, necessárias e alinhadas
com sua realidade regional.

Juracy Soares
Presidente da Febrafite

ASSOCIAÇÕES FILIADAS
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JUSTIFICATIVA
A sociedade brasileira clama por um ambiente
negocial mais simples e que promova a geração
de novos empreendimentos, postos de trabalho e
riqueza. Contudo, repele veementemente a ideia
de qualquer tipo de elevação da carga tributária.
Nesse sentido, a Febrafite apresenta as me-

didas a seguir elencadas, visando inclusive
oferecer a expertise dos membros de suas
respectivas Associações filiadas no sentido
de que tais ideias venham a ser debatidas e
desenvolvidas no âmbito de cada unidade da
federação, respeitadas as suas características
regionais e institucionais.

POR ONDE COMEÇAR
A adoção destas medidas imediatas visa estruturar melhor a máquina e fornecer condições de
gestão com base em dados confiáveis e de modo
a utilizar, racionalmente, o potencial da base
eletrônica de dados, bem como o correspondente entrelaçamento de indicadores que permitam
ações específicas nas áreas em que a inteligência
fiscal é mais demandada.

SETE MEDIDAS
01.: RECADASTRAMENTO 100% DOS CONTRIBUINTES DO ESTADO
JUSTIFICATIVA: Esse trabalho poderá ser seguido
de uma verificação daqueles contribuintes que
estariam fora do perfil de tratamento tributário
atual. Em alguns estados da federação, há anos
tal iniciativa não é realizada. Esse tipo de medida forneceria mais acurácia na segmentação
de contribuintes, além de permitir o planejamento
de ações adicionais que fortaleçam a atuação de
gestão nos mais diversos níveis, aproximando a
ação em termos temporais e espaciais.
02.: IMPLANTAÇÃO DO DEC – DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE.
JUSTIFICATIVA: Esse programa, pode ser recebido gratuitamente pelo judiciário, que já mantém
o “e-proc”. Já há casos de cessão gratuita de
tal software – sem ônus – à Administração Estadual e a Febrafite pode apontar as diretrizes
para a consecução de tal iniciativa. O DEC gera
economia, velocidade e integração de ações à
Administração Tributária.
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03.: INTEGRAÇÃO ECF-TEF COM MÁQUINAS DE
CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO
JUSTIFICATIVA: A partir da integração eletrônica
e lógica dos equipamentos emissores de comprovantes de operações fiscais com as máquinas
emissoras de comprovantes de cartões de crédito
e débito, a dinâmica de emissão do comprovante
de operação de venda com cartão passaria a ser
uma etapa posterior e obrigatoriamente vinculada
à emissão do correspondente documento fiscal.
04.: CADASTRAR 100% DE EMISSORES DE COMPROVANTES DE CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO
JUNTAMENTE AO FISCO ESTADUAL E/OU MUNICIPAL.
JUSTIFICATIVA: Essa proposta tem o condão de
qualificar e reforçar o recadastramento dos contribuintes ativos, além de forçar a formalização de
milhares de contribuintes que atualmente atuam
na informalidade. Essa atitude, combinada com
a de No. 03, acima, eliminaria por completo a
sonegação por parte de todos os usuários de tais
equipamentos, que emitem o comprovante do cartão mas não o documento fiscal.
05.: ESTRUTURAR/REQUALIFICAR A ÁREA DE INTELIGÊNCIA FISCAL
JUSTIFICATIVA: Ao definir parâmetros de atuação
ao combate ao crime organizado de sonegação
fiscal, a AT estará estabelecendo ações proativas de valorização do bom contribuinte, desestimulando práticas de fraudes fiscais estruturadas.
Tal medida deve definir as atribuições exclusivas

dos Auditores Fiscais, quando da realização de
ações conjuntas com outros órgãos, como MP,
Judiciário e Polícia.
06.: RANQUEAR CONTRIBUINTES POR MATRIZ DE
RISCO
JUSTIFICATIVA: A AT ao classificar os respectivos contribuintes - por nível de risco oferecido à arrecadação tributária – poderá definir ações específicas, baseadas em estudos
da área de inteligência fiscal. O programa de
Conformidade Fiscal “Nos Conformes” da Secretaria da Fazenda de São Paulo é uma ação
paradigma nesse sentido. A ideia é concentrar os esforços de Auditoria Fiscal os mais diversos no conjunto daqueles contribuintes que

oferecem mais risco para o Estado e para o
próprio mercado em que atuam.
07.: AÇÕES PERIÓDICAS DE COMBATE À FRAUDES E SONEGAÇÃO FISCAL
JUSTIFICATIVA: Ao definir a realização de ações
periódicas e sistematizadas de combate às organizações criminosas que praticam fraudes
estruturadas de sonegação fiscal, a AT legitima
sua atuação junto à sociedade, valoriza o bom
contribuinte e empodera a atuação dos Auditores
Fiscais em sua missão. O reflexo de tal atuação
será sentido nos cofres do Erário. Tais ações disseminam o papel da Administração Tributária e
o resultado de seu trabalho para com o financiamento das demandas da sociedade.

PRÓXIMA ETAPA
Em sequência à adoção de sete medidas imediatas, a Federação entende que outras ações complementares possam fortalecer e dar respaldo
ao conjunto de propostas que estejam alinhadas
com a missão de permanentemente aperfeiçoar
o Fisco Estadual.

QUATORZE MEDIDAS
01.: TRANSPARÊNCIA NOS JULGAMENTOS DO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
JUSTIFICATIVA: Ao promover medidas que promovam mais transparência nos julgamentos do
respectivo Tribunal Administrativo Tributário,
inclusive com a transmissão de sessões via Internet e o estabelecimento de medidas que visem a distribuição eletrônica dos processos de
julgamento, a AT se fortalece institucionalmente
e se alinha com o que já é realizado pela Corte
Suprema do país. Com a evolução das tecnologias digitais, o termo “público” que classifica as
respectivas reuniões, deve ser levado a cabo.
Salientamos que nenhum tipo aquisição ou construção de software se faz necessário nesse caso.
Basta um smartphone e uma conta (gratuita) no
YouTube, Facebook e outras redes.
02.: QUALIFICAR A INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA
DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA
JUSTIFICATIVA: As Administrações Tributárias em
cada estado são os órgãos que possuem a expertise, infraestrutura de pessoal e de sistemas capaz
de dar conta da missão de inscrever e cobrar tais
créditos. A partir da atribuição de tais atividades para o quadro de servidores da Secretaria

da Fazenda, verificar-se-á mais dinamicidade e
efetividade em tais ações necessárias.
03.: CRIAR E QUALIFICAR AS VARAS DE FAZENDA
PÚBLICA TRIBUTÁRIA
JUSTIFICATIVA: A criação de varas especificas e
exclusivas de Fazenda Pública Tributária deverá
ser demandada pelo gestor fazendário junto ao
Governo e Judiciário, visando acelerar o julgamento dos processos relativos aos feitos de tal pasta.
04.: AUTONOMIA E ESPECIALIZAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS E ADMINISTRAÇÃO
JUSTIFICATIVA: Ao criar políticas que promovam
a Autonomia e Especialização de Auditores Fiscais, a Administração Tributária qualifica e motiva seu corpo funcional, visando dar mais eficiência e eficácia no cumprimento das atribuições
que lhe são demandadas. Com o advento da
disseminação de manuseio de bancos de dados,
um planejamento de programas de treinamentos
é também necessário, visando acelerar e qualificar as ações fiscais.
05.: REGULAMENTAR ACESSO DA AT À MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRIBUINTE
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista o que dispõe a Lei
Complementar 105, é necessário que tal ação regulamente o acesso da Autoridade Administrativa
Tributária ao fluxo financeiro do contribuinte sob
Auditoria Fiscal e/ou Monitoramento, visando validar os registros contábeis e fiscais e gerar efetividade aos mandados de procedimentos fiscais.
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06.: REAVALIAR EFETIVIDADE/RETORNO DE BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS

11.:DISSEMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE MALHAS
FISCAIS

JUSTIFICATIVA: Muitos programas eventualmente
podem ter sido concedidos sem tal estudo de viabilidade ou sustentabilidade para o Estado. E é
possível que mesmo que tenham sido concedidos
com tais estudos, atualmente a situação tenha se
transformado e requeiram ações para mitigar o
custo dos mesmos, orientando futuras demandas
nessa direção.

JUSTIFICATIVA: O cruzamento automatizado dos
dados já disponíveis pode propiciar o monitoramento instantâneo dos contribuintes, chamando a
atenção para erros e oferecendo-lhes a possibilidade de autorregularização, antes da abertura
de procedimentos de fiscalização formal. A criação de malhas fiscais aumenta a capacidade de
reação do Fisco, fazendo com que fraudes possam ser rapidamente detectadas e combatidas,
favorecendo tanto a arrecadação sem aumento
de carga como uma concorrência mais leal.

07.: QUANTIFICAR VAGAS DE AUDITORES FISCAIS EM ABERTO
JUSTIFICATIVA: Ao promover tal ação, a AT poderá subsidiar seus estudos no sentido de demandar
a realização de novos Concursos Públicos periódicos para o cargo de Auditor Fiscal da Receita
Estadual (ou equivalente), visando manter a pasta
sob permanente atualização e aperfeiçoamento.
08.: ARROLAMENTO DE BENS DE DEVEDORES
JUSTIFICATIVA: Nos moldes do que já é realizado pela Receita Federal, o arrolamento de bens
e direitos e representação para propositura de
medida cautelar fiscal são tratados na IN RFB
1565/2015 e pode representar uma importante
salvaguarda dos interesses do Estado.

12.: INCENTIVAR A AUTORREGULARIZAÇÃO
JUSTIFICATIVA: A Febrafite defende que o contribuinte deve ser estimulado a regularizar sua situação fiscal de maneira espontânea. Por vezes
falhas na apuração e no recolhimento do tributo
decorrem de erro material ou formal. Essa proposta tende a gerar menor nível de contencioso, menores níveis de inadimplência e melhoria do ambiente de negócios e no ambiente concorrencial.
13.: QUALIFICAR A COBRANÇA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICATIVA: O Art. 37 da Constituição Federal
já estabelece que as administrações tributárias da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento
do Estado, exercidas por servidores de carreiras
específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades. Esses recursos servirão para investimento em infraestrutura, tecnologia, treinamento e até mesmo para remuneração
– pela meritocracia – aos Auditores Fiscais.

JUSTIFICATIVA: As secretarias de fazendas dos Estados possuem expertise, infraestrutura de pessoal e de sistemas capaz inscrever e cobrar créditos
de natureza tributária com maior efetividade. Já
na execução do trabalho fiscal, o Auditor Fiscal é
capaz de localizar bens disponíveis para a satisfação do débito tributário, desde que se permita,
já na esfera administrativa, o bloqueio de bens
para arrolamento como garantia dos tributos
eventualmente suprimidos, nos moldes do que já
é realizado pela Receita Federal. O arrolamento
de bens e direitos e a representação para propositura de medida cautelar fiscal são tratados
na IN RFB 1565/2015 e podem representar uma
importante salvaguarda dos interesses do Estado.

10.: SIMPLIFICAR A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

14.: SEGMENTAR CONTRIBUINTES CONSIDERANDO UMA MATRIZ DE RISCO TRIBUTÁRIO

09.: CRIAÇÃO DO FUNDO PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

JUSTIFICATIVA: Há muitas normas em vigor esparsas e, por vezes, desatualizadas, que geram
dificuldades tanto para quem paga os impostos como para quem fiscaliza. Considerando a
simplicidade como um pilar, é possível oferecer
ajustes legislativos que resolvam isto e facilitem a
compreensão e o cumprimento das normas.
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JUSTIFICATIVA: Baseados em experiências internacionais de classificação e segmentação de contribuintes, a administração tributária deve classificar os contribuintes por nível de risco oferecido
à arrecadação tributária. Com base nesta classificação poderá definir ações específicas, adequadas a cada segmento. O programa de Conformidade Fiscal “Nos Conformes” da Secretaria da
Fazenda de São Paulo é uma ação paradigma
nesse sentido. A ideia é concentrar os esforços de
Auditoria Fiscal no conjunto daqueles contribuintes que oferecem maior risco para o Estado.
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FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES
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