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BREVE RELATO

O título remete ao planejamento no órgão de fiscalização e à
expertise do auditor fiscal como chave para cultivar uma boa imagem e com o amparo das normas legais - estimular o contribuinte a cumprir com
o seu dever legal.

“QUEM TEM MEDO DO SIMPLES NACIONAL?” é fruto da
pesquisa e da observação dos desafios enfrentados nos órgãos de
fiscalização dos municípios com menor estrutura, os quais, sem
perspectivas, acabam se tornando prisioneiros de si mesmo.

Os autores exploram o ambiente de fiscalização e traçam um
liame entre algumas rotinas já consolidadas e os novos elementos, com
destaque para os procedimentos de auditoria fiscal e o ambiente de
fiscalização no Simples Nacional.

O livro está distribuído em dois blocos o primeiro de viés
conceitual aborda rapidamente o Sistema Tributário Nacional; a evolução

e importância das novas tecnologias para a Administração Tributária; a
boa imagem e a legalidade das condutas dos agentes.
O segundo bloco destaca especialmente a programação fiscal
como indutor da eficiência e trás uma abordagem técnica dos
procedimentos de auditoria fiscal, dividindo-os em investigação, análise
de dados e conclusão. Para efeito didático os autores situam esses
procedimentos

dentro

do

modelo

“PCE”

(programação/comando/execução), cuja base é o planejamento e a
programação como suporte aos agentes do fisco.

Na verdade o modelo PCE está consolidado em muitos órgãos,
contudo nos municípios de menor estrutura, por vezes, o que vigora é um
modelo verticalizado e excessivamente centralizado na figura de
comando, modelo esse que chamamos “COE” (comando/execução).

Por último, ainda dentro do contexto da programação fiscal, o
último capítulo apresenta uma visão geral das rotinas de fiscalização e
lançamento no ambiente do Simples Nacional.
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