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São Paulo, 13 de julho de 2021.

Senhor Governador,

A Associação dos Agentes Fiscais de Rendasdo Estado de São Paulo - AFRESP,representada pelo seu

presidente que a este subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, SOLICITAR

o agendamento de audiência para nos colocarmos à disposição do governo do Estado de São Paulo,

somando forças com a Secretaria da Fazenda e Planejamento - SEFAZe, principalmente, com a

Coordenadoria da Administração Tributária - CAT, para fixação da estratégia conjunta e início de

ações no sentido da concessão do limite remuneratório equivalente ao valor do subsídio mensal dos

Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conferindo assim tratamento

isonômico aos AFR's em relação à outras carreiras do Estado, que já o tem.

Temos a exata compreensão do tamanho e complexidade política do que significa essa medida, mas

sem subjetivismos temos que reconhecer que:

1. Apesar da pandemia, a arrecadação está em crescimento nominal e de forma real. O

trabalho da CAT não parou, ao contrário, os AFR's continuaram a desempenhar suas

atribuições com eficácia. Adequamos o relacionamento com o contribuinte à nova realidade,

tanto do ponto de vista do fomento da conformidade tributária quanto na modernização e

desenvolvimento de sistemas tributários. Nunca tivemos tantas emissões de Notas Fiscais

Eletrônicas simultâneas como agora, mais de 22 milhões por dia, sem que tenha uma única

falha ou interrupção do serviço;

2. As equipes nas diversas funções nos âmbitos da administração tributária, planejamento,

cobrança, consultoria, fiscalização, julgamento, nunca estiveram tão produtivas, em função

da adoção de metodologia e instrumentos de teletrabalho, no mesmo padrão de

organizações privadas. A CATé um modelo para o Estado, sem a menor dúvida;

3. As perdas inflacionárias salariais são da ordem de 64,90%ao longo dos últimos quinze anos,

além do que tivemos, em termos concretos, perdas de componentes salariais em 2019, por

decisão da Justiça, cujo resultado foi uma redução nominal de 30% nos vencimentos de

grande parte da classe. Importante é dizer que esse quadro pode se agravar fortemente, em

função dos indicadores econômicos apontarem para um aumento inflacionário nos próximos

meses.

AFRESP- Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de 5ão Paulo
Av. Brig. Luis Antônio, 4843 - Jd. Paulista - São Paulo - SP CEP 01401 -002
Central de Atendimento: (1 1) 4020-8721
CNPJ nO62.635.99010001-91 - Inscrição Municipal nO.1.005.705-6 www.afresp.org.br



AFRESP- Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo
Fundada em 28/02/1948
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pela lei n°. 277, de 05/05/1949
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nO.40.01 9 de 01/1 1/2000

A solução do problema remuneratório, que hoje aflige e desmotiva os AFRs, é também premissa

para evolução do campo funcional e do modelo da administração tributária, baseados no

conhecimento científico que rege as administrações tributárias mais eficazes do mundo, ou seja,

dos 37 países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE.

É fato que, no Brasil, o valor da arrecadação em contencioso tributário já alcança os inacreditáveis

73%do PIB, em contraste com os países da OCDE,ou mesmo da América Latina, em que esse valor

não passa de 1%. Sem dúvida esse é um indicador econômico que abala a imagem internacional do

país.

Pois bem, Sr. Governador, a audiência solicitada é para tratar desse indicador e de como os AFR's

motivados poderiam colaborar na sua reversão.

Aproveitando a oportunidade, apresentamos os nossosprotestos de elevada consideração e extremo

respeito.

Excelentissimo Senhor
João Doria
Governador do Estado de São Paulo

Com cópia para:

Excelentissimo Senhor
Rodrigo Garcia
Vice-Governador do Estado de São Paulo

Excelentissimo Senhor
Henrique de Campos Meirelles
Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Excelentissimo Senhor
Nelson Luiz Baeta Neves Filho
Secretário da Projetos, Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo
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