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ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Auditores-Fiscais: Receita para combater a crise
Patrocínio:

Reformas Previdenciária e Tributária
no foco do 18° Encontro do Fisco
Considerado um dos melhores encontros dos últimos anos, o salão do Hotel Dall´Onder, em Bento Gonçalves, contou com 300 participantes, nos dias 5 e
6 de maio. Em um momento histórico de
crise econômica e política, o 18º Encontro do Fisco Estadual Gaúcho com realização da Afisvec e Sindifisco-RS, trouxe,
para a Serra Gaúcha, a discussão sobre
as reformas que estão no Congresso:
previdenciária e tributária. Os auditores-fiscais e convidados puderam ouvir
e debater com renomados especialistas
destes temas, tais como o deputado federal, relator da Reforma Tributária,

Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR) e o senador Paulo Paim (PT/RS).
Compuseram a mesa de abertura
as seguintes autoridades: presidente
da Agas, Antônio Cesa Longo, auditor-fiscal e vereador de Porto Alegre, Airto Ferronato, desembargador Francisco
Moesh, presidente da Febrafite, Roberto Kupski, secretário-adjunto da Fazenda, Luiz Antônio Bins, presidente do
Sindifisco-RS, Celso Malhani, secretário
da Fazenda, Giovani Feltes, presidente da Afisvec, Abel Henrique Ferreira,
prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pasin, subsecretário da Receita Es-

tadual do RS, Mário Wunderlich e o
presidente da Fenafisco Nacional, Charles Alcântara.
No ano em que a Afisvec comemora
65 anos, o presidente da entidade, Abel
Henrique Ferreira, comemorou a realização do 18º Encontro. “Sem dúvida foi um
dos melhores encontros dos últimos anos.
Tivemos excelentes debates, nem sempre
concordamos com tudo, mas a democracia
é isso, o que nos proporcionou ampliar os
nossos conhecimentos. Ficamos muito satisfeitos com o resultado do público, com
a qualidade das palestras e a repercussão
na imprensa”, declarou o presidente.

Reforma

Tributária

Relator da reforma tributária apresenta proposta
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da Afisvec, Tanísia Vilariño,
a tributação sobre a renda no
Brasil pode ser muito mais complicada. “Eu acompanhei a recessão de 2008 na França e vi
a tentativa de mudar a tributação do consumo para a renda.
Isso, em um País pobre como o
Brasil, vai acabar por tributar
de quem ganha até um salário
mínimo. A pirâmide de renda
brasileira, de base muito larga,
não suportará o aumento exponencial de alíquota necessário para a manutenção da receita, tendo em vista a grande concentração de
renda. Para restringir a base, terão que
aumentar a alíquota a quase 100% para
poder ter a mesma receita. Neste caso,
o rico acabará indo embora do Brasil e
o pobre é quem vai pagar essa conta”,
avaliou.
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Para uma plateia seleta, o Relator
da Comissão Especial da reforma tributária na Câmara dos Deputados, deputado federal Luiz Carlos Jorge Hauly
(PSDB/PR), apresentou a sua proposta de reforma tributária, na pré-conferência do 18º Encontro do Fisco Estadual Gaúcho, dia 5 de maio, no Hotel
Dall'Onder, em Bento Gonçalves. O deputado Hauly quer urgência e mudanças profundas no sistema tributário
brasileiro. “Temos um Frankenstein funcional e um manicômio jurídico. O nosso
sistema tributário é anárquico e caótico,
quem pode mais, chora menos”, definiu
o parlamentar.
Entre as propostas defendidas pelo
deputado está a isenção total de tributos em toda a cadeia alimentar e de
medicamentos. Além disso, a ideia é
simplificar, substituir o ICMS, IPI, ISS,
Cofins, Salário Educação por dois impostos: um IVA clássico e um seletivo
monofásico de destino federal sobre:
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energia elétrica, combustível e derivados, comunicação, minerais, transportes, cigarros, bebidas, veículos, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, pneus
e autopeças. Os municípios ganhariam
o reforço do IPVA, já que todos os impostos sobre a propriedade seriam de
competência municipal. “Eu tenho expectativa de que essa proposta será
aprovada”, acredita.
O parlamentar apresentou um breve histórico do sistema, criado entre os
anos de 1965 e 1967, vigente até os dias
de hoje. Segundo ele, nosso sistema tributário é regressivo e incentiva a guerra fiscal, com a maior carga tributária sobre os alimentos e medicamentos. Além
disso, é injusto, pois tributa mais sobre
quem ganha menos. De acordo com estudo do IPEA – Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada, em 2004, quem recebia até dois salários mínimos, o peso
dos impostos era de 48%, em 2008, aumentou para 53,9%. Ou seja, quem ga-

nha R$ 1.000,00, paga R$ 539,00 aos cofres públicos. Para quem recebia acima
de 30 salários mínimos em 2004, a tributação era de 26% e, em 2008, 29%. “Por
isso não temos mercado consumidor”,
conclui.
No entanto, para a auditora-fiscal,
doutoranda em Direito Tributário
pela Sorbonne, na França, diretora

“Fortalecimento da
Administração Tributária
antes da reforma”
Apesar de concordar que o Brasil precisa de uma reforma tributária,
o presidente da Afisvec – Associação
dos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais do Rio Grande do Sul, Abel
Henrique Ferreira, 45 anos
como servidor da SEFAZ RS
e 40 anos como auditor-fiscal da Receita, questiona alguns pontos na proposta de
reforma tributária apresentada pelo deputado Luiz Carlos Hauly. Ele acredita que
deveria haver uma análise maior sobre a cobrança
dos bancos, pois eles precisam ser mais tributados.
Abel elogiou a extinção da
tributação sobre remédios,

mas acredita que a culpa dos altos preços dos medicamentos não pode recair
somente sobre os tributos, já que os estabelecimentos conseguem oferecer desconto de até 60%.
De acordo com o presidente, não há
espaço no momento para uma reforma
tributária ampla como a que está sendo
proposta pelo deputado Hauly. “Temos
espaço para pequenas adequações, tais
como: o retorno da cobrança do ICMS sobre os produtos primários e semielaborados, que foram tornados imunes com
a Lei Kandir, prejudicando a geração
de empregos e a arrecadação de ICMS
dos estados exportadores”. Para ele, antes da reforma tributária, as Administrações Tributárias de todas as esferas de
governo, deveriam ser organizadas ou
reorganizadas, tornando-as mais eficientes e efetivas.
O presidente da Afisvec, deixou claro em seu depoimento que a reforma,
proposta pelo deputado Hauly, não melhorará as finanças estaduais e municipais, e acarretará uma centralização
maior dos recursos tributários nas mãos
da União. “O assunto precisa ser melhor
debatido e estudado levando em conta
também as despesas de cada esfera de
governo, para depois definir as receitas
tributárias que serão necessárias para
atendê-las”, concluiu.
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Administração Tributária

Estado

Uma Administração Tributária moderna e forte
é a saída para o Estado

O Subsecretário da Receita Estadual
do Rio Grande do Sul, Mário Luis Wunderlich dos Santos, falou da necessidade de
aumento no quadro funcional da Receita
para promover o equilíbrio nas contas. E
para validar sua afirmativa, mostrou os
resultados obtidos pelos 89 últimos auditores-fiscais que ingressaram na Receita,
no final do ano passado, e que já trouxeram um resultado de R$ 252 milhões de
créditos tributários ao Estado.
Os novos auditores fiscais passaram
por um curso de formação que ocorreu
em 13 delegacias regionais do interior.
“O Rio Grande do Sul precisa de uma
Receita Estadual forte, atuante e estruturada para superar a crise, pois somos
agentes protagonistas na solução desse
cenário”, comentou.
Os resultados poderiam ser ainda
melhores se todos os 830 cargos previstos na Lei Orgânica fossem ocupados.
Hoje, apenas 56% das vagas estão ocupadas, incluindo os novos (veja quadro).
Para que existe a Administração
Tributária?
As ideias fundamentais de transparência e autonomia da Administração
Tributária foram o mote principal da

palestra do subsecretário da Receita.
No conceito, a Administração Tributária serve para prover recursos para o
Estado, prestar serviços de excelência
à sociedade e garantir a observância
da legislação tributária, fortalecendo o
cumprimento voluntário e o combate à
sonegação. “Fazemos questão de deixar
presente a importância de combater
a concorrência desleal e a sonegação”,
destacou Wunderlich.
Mas como ser uma Administração
Tributária moderna e forte? Ele analisa por dois fatores determinantes:
tendo autonomia e transparência. A
autonomia seguindo o Manual da Administração Tributária, escrito pelo
Centro Interamericano de Admi
nistradores Tributários (CIAT). Com

base nisso, todas as decisões de governo que afetam os cofres públicos
teriam uma avaliação técnica. O órgão
teria poder de tomar suas próprias decisões no manejo da legislação. Baseada na lei, jurisprudência e regras de
política tributária.
A transparência seria ainda mais
reforçada como vem sendo solicitado e
exigido pela sociedade gaúcha. O Portal,
lançado no início de maio, visa reforçar
o compromisso da Receita Estadual com
a transparência, facilitando e agilizando
o acesso da população às informações.
http://receitadados.fazenda.rs.gov.br/
“Nosso objetivo é reforçar a transparência e desmistificar que a Instituição é uma caixa preta”, destacou.

Carência de Pessoal
Novos concursos públicos são necessários!
Carreira de Auditor-Fiscal

Números ao final de 2016

Cargos na LOAT

830

Em exercício e já incluídos os novos

470

Ocupação

56%

Aposentandos
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87

Mitos e verdades sobre a renegociação da dívida

A situação fiscal e a crise financeira
do Estado foram apresentadas pelo auditor-fiscal da Receita Estadual, Marcelo Ramos de Mello, que traçou um panorama
da crise do estado e do País e apresentou
propostas viáveis. Como uma das alternativas para a crise atual do Rio Grande
do Sul, hoje com déficit em torno de R$
2,2 bilhões em 2017 e previsão de R$ 5,6
bilhões para 2018, Mello destaca o ressarcimento da Lei Kandir e a expectativa de
aumento deste ressarcimento, de acordo
com a decisão do Supremo Tribunal Federal da ADO 25, artigo 91 do ADCT - Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição.
Há expectativa de recuperar até 50%
dos R$ 3 bilhões perdidos anualmente.
Hoje, o ressarcimento é de R$ 390 milhões. Mello sugere negociação combinada com a dívida do Estado. Além disso,
propõe o convênio 100/97 de adubos e
fertilizantes que será encaminhada ao
Conselho Nacional de Política Fazendária
(Confaz) e pode trazer uma receita de R$
370 milhões por ano. A lei Complementar n˚ 156/2016 referente a renegociação
de dívidas com o BNDES também poderia
postergar em até três anos de carência e
mais R$ 140 milhões anuais.
Para 2018, há uma proposta de programa de produto gaúcho para que os
cidadãos comprem produtos do Estado.
Desta forma, há aumento direto na arrecadação com elevação indireta de empregos e renda. “Estimo que dá para se
ganhar R$ 1 bilhão anuais se o projeto
decolar, sem custo para o Estado e para
o contribuinte”, disse Mello.

PLP 343/2017 – SITUAÇÃO ATUAL DO RS
• Déficit em torno de R$ 2,2 bilhões em 2017 e R$ 5,6 bilhões em 2018
• Folha de salários: R$ 1,1 bilhão
PRÓXIMOS AUMENTOS 2017 (SEG. PÚBLICA):
• Maio: R$ 35 milhões (8 meses = R$ 280 milhões)
• Novembro: R$ 40 milhões (2 meses = R$ 80 milhões)
Total: 360 milhões (2017)

ALTERNATIVAS NO ÂMBITO FEDERAL
Lei Kandir
• CPMF: Recriação da contribuição possibilitando a compensação com impostos
federais (ex. IR). Não haveria aumento de imposto, mas atingiria os que nada
pagam. Impacto de R$ 200 milhões para o RS
• LC 156/2016: Outras dívidas (BNDES) – 140 milhões (carência de 3 anos)
• PLP 54 (PSV 69 - STF): Convalidação de benefícios fiscais concedidos à revelia
do CONFAZ. Redução de 10% ao ano.
• Também pode ser implementado o CV 42/2016 (redução de 10% nos benefícios
fiscais) – Impacto de R$ 300 milhões
• NO CONFAZ:
• Convênio 100/97 – Adubos e fertilizantes
• Proposta de alteração – 4% de alíquota
• Impacto: R$ 370 milhões
NO ÂMBITO INTERNO: ALTERAÇÃO DE PRAZO DE PAGAMENTO
• Combustíveis: antecipação de 70% => 80% (R$ 50 milhões)
• Energia Elétrica: antecipação de 65% => 80% (R$ 40 milhões)
• Comércio: antecipação de 50% => R$ 350 milhões
• Ganho de fluxo: R$ 440 milhões
NO ÂMBITO INTERNO: PRODUTO GAÚCHO (Julho/15)
• Utilizar o “bairrismo” gaúcho para incentivar a compra de produtos produzidos
no estado
• Pontos em dobro/triplo na NFG
• Ganho direto de arrecadação pela redução dos créditos de compras interestaduais
• Ganho indireto pelo aumento do emprego e renda
• Atração de investimentos para o estado (Guerra Fiscal pelo consumo)
Obs. Dados da Receita Estadual
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Previdência

Senador diz que reformas são "perversas e cruéis"
O senador Paulo Paim (PT/RS) palestrou na tarde de sábado (6/05) sobre
a reforma da previdência. Sentindo-se
em casa, na cidade vizinha da sua terra natal, Caxias do Sul, o senador disse que as reformas, previdenciárias e
trabalhistas, são “perversas e cruéis” e
afetam, de maneira negativa, a vida da
população.
Em um bate-papo com os auditores-fiscais, contou a sua luta e viagens pelo
País buscando conscientizar as pessoas
das maldades dessas reformas. No entanto, Paim é otimista e disse ter esperança de que a reforma previdenciária
não seja aprovada no Congresso. No
dia 26 de abril, foi instalada no Senado
a Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) para apurar os dados da previdência dando transparência às receitas
e despesas. Paim foi autor deste requerimento e eleito presidente desta CPI.
Segundo ele, a Seguridade Social não é
deficitária e a CPI deverá demonstrar
isso.

Analisando os pontos mais perversos na reforma da previdência, Paim
cita três deles: a idade, o tempo de contribuição e o fim das aposentadorias
especiais. Como exemplo, citou um trabalhador da área de mineração, onde as
condições de trabalho são insalubres e
precárias e a expectativa de vida é menor. Pelas regras atuais, este operário
se aposentaria com 15 anos de serviço,
mas, com as mudanças, o tempo de tra-

Administração Tributária

balho pode superar até mesmo sua expectativa de vida.
O objetivo escondido atrás da reforma da previdência, na opinião do parlamentar, é a sua privatização. “O jogo é
desmoralizar a previdência, acabar com
seus recursos e incentivar o sistema financeiro privado”. Ele diz que as duas
reformas estão vinculadas, interligadas.
“A forma com que aprovaram a trabalhista na Câmara, vão terceirizar inclusive o serviço público, porque ela não tem
limites”, reforçou.

Reformas e a conjuntura nacional
O relator da mesa de debate sobre
as reformas, auditor-fiscal e diretor de
Previdência do IPERGS, Ari Lovera,
falou da sua preocupação com as alterações na Previdência propostas pelo
governo Temer. “Como ela está composta, estamos caminhando para uma previdência privada. Daqui há alguns anos
teremos os benefícios estabelecidos em
patamares de 2 a 3 salários mínimos”,
lamentou o diretor.
Uma das suas preocupações é a retirada de direitos nas questões por morte
e invalidez. O que era assegurado pela
Emenda 47, com a nova proposta, não
será garantido nem 100% da média, entrando a proporcionalidade. Neste caso,
conforme o diretor, a reforma está obrigando o servidor a contratar um seguro
de vida.
Na questão da seguridade social,
Ari Lovera diz que há recursos para
atender a demanda. “O que nos preocupa é que dentro da PEC 287, há o artigo 167 que estabelece prioridade para
pagamento da Dívida Pública em detrimento do pagamento dos benefícios”,
criticou. Ele diz que nem mesmo os que
estão aposentados, podem se sentir garantidos com a inclusão deste artigo.
O Senador Paulo Paim, compartilhando das mesmas preocupações do auditor,

disse que o governo precisa cobrar a
dívida dos grandes bancos, como o Bradesco, por exemplo, um dos maiores devedores da Previdência, com mais de R$
1 bilhão em dívida. “Como acreditar que
essa reforma é séria”, desabafou o senador.

Carreiras de Estado e a
inexistência de
Previdência específica
O conselheiro do Tribunal de Contas (TCE-RS), professor Pedro Henrique
Poli de Figueiredo, falou, de forma leve
e didática, sobre as Carreiras de Estado
e a inexistência de uma previdência especial para estes trabalhadores. Crítico
da proposta de reforma previdenciária,

diz que ela destrói um dos pilares do regime jurídico. “Essa reforma tira direitos dos trabalhadores”, comentou.
A questão da alteração na idade,
para ele, é muito grave, pois não leva
em conta as especificidades de cada profissão e das carreiras do serviço público.
Além disso, deveria existir uma nova regra para àqueles que estão prestes a se
aposentar. “Não é à toa que há prerrogativa para a Polícia Civil”, destacou.
O professor Rafael Da Cás Maffini,
também criticou a reforma, embora considere importante uma mudança na Previdência. “Essa reforma não poder ser
feita sem debate”.
A cobertura completa sobre o
18º Encontro do Fisco estará na Revista Enfoque Fiscal.

Responsabilidade fiscal sobre a Administração Tributária: Incidência ou não da Lei
O 18º Encontro do Fisco dedicou dois painéis específicos para
tratar da importância da Administração Tributária para o Estado. No
segundo dia de palestras o professor
e doutor em Direito, Juarez Freitas,
tratou de responder a pergunta sobre a incidência ou não da Lei de
Responsabilidade Fiscal sobre a órgão.

A LRF foi criada em 2000 pela Lei
Complementar nº 101 que estabelece,
em regime nacional, as regras que devem ser seguidas, por cada ente federativo (estados e municípios), com relação
aos gastos públicos. De acordo com o
professor Freitas, ela incide profundamente sobre a matéria tributária e é
decisiva para o equilíbrio das contas.
“O ponto não é se ela incide ou não, o
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ponto é qual a interpretação inteligente
e sistemática para que ela não incida de
maneira suicida”, indagou.
É importante, segundo ele, olhar
essa Lei como um reforço da Constituição, especialmente a Emenda Constitucional nº 42 que é um “binômio”.
Primeiro, “pelo reconhecimento da essencialidade, certamente não é a única
carreira essencial, mas esta, a de audi-

tor-fiscal, é, sem dúvida, essencial”. Segundo, porque é um dos raros locais na
Constituição que fala em recursos prioritários para que a Administração Tributária cumpra a sua função. “Ter esses recursos implica em ter autonomia
e uma dotação orçamentária própria a
ponto de superar as suas limitações”
As administrações públicas precisam avançar e acompanhar as mo-

dernidades previstas para o futuro.
Conforme Freitas, essa modernidade
passa pela Indústria 4.0, a automação
com uso da robótica. Ele acredita que
a evolução se dará gradativamente de
forma a comportar as inteligências humanas. Neste sentindo, as administrações tributárias devem estar preparadas para essa evolução de modelo de
negócios.
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Social

Autoridades prestigiam o evento

Salão lotado na abertura do evento

Prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pasin, entregou um saca-rolhas de
presentes aos presidentes, como símbolo de abertura oficial do evento em
sua cidade.

Os presidentes da Afisvec e Sindifisco finalizaram o encontro entregando os
recursos arrecadados pelos Auditores-Fiscais para doações a três entidades
escolhidas pelo Auditor-Fiscal da região, Fernando Knak. As entidades foram: Lar do Ancião, Liga de Combate ao Câncer e Abraçaí.

Afisvec lança hino em homenagem aos 65 anos da entidade. Letra de Abel
Ferreira com adaptação do maestro Giovani Costa, regente do Coral da Sefaz.
Música de Cristian Haese e arranjo de Márcio Conrad

Charles Johnson da Silva Alcântara,
presidente da Fenafisco

Reforma Tributária em debate

Roberto Kupski, presidente da Febrafite

Encerramento com ação social para entidades locais

Abertura oficial do evento contou com diversas autoridades
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Festa no encerramento
do 18º Encontro do Fisco

Jantar reuniu amigos, colegas e familiares em clima confraternização

Um brinde ao sucesso do evento!
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Funcionários e colaboradores da Afisvec comemoram sucesso do evento

Maestro Giovani é elogiado pela elaboração do Hino da Afisvec

Show do grupo musical Beto Valduga embalou a festa!
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Mídia

O secretário da Fazenda, Giovani Feltes, reconhece
a importância do grupo fisco para o Estado. Em
entrevista à TV Afisvec, disse que a razão da sua
participação ao evento é devido a importância das
entidades do fisco, dos profissionais e do trabalho
do fisco, que é fundamental para o Estado. “Melhorando o Estado melhora a vida da sociedade”.

Cobertura da imprensa repercutiu importância do evento
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