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Evento levantou ideias
para a saída
da crise
do Estado

Reforma Tributária, Autonomia
da Administração Tributária (AT),
Lei Kandir, Reflexos da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre a AT. Estes assuntos que gravitam no uni-

verso fiscal foram debatidos no III
Fórum Administração Tributária em
Debate.
O evento que ocorreu no dia 21
de setembro, em celebração ao Dia

do Auditor-Fiscal, foram homenageadas personalidades importantes para a categoria e para sociedade.
Leia mais nas páginas a seguir.
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DE FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

O III Fórum Administração Tributária em Debate foi um marco
para o grupo fisco gaúcho. O evento que ocorreu no dia 21 de setembro, no Auditório Dante Barone, da
Assembleia Legislativa, em homenagem ao Dia do Auditor-Fiscal, contou
com a presença de centenas de Auditores-Fiscais e autoridades locais. O
Fórum debateu questões como autonomia da Administração Tributária,
Reforma Tributária e Lei Kandir.
O presidente da Afisvec, Abel
Henrique Ferreira, ao dar as boasvindas ao grupo fisco, falou da importância da Administração Tributária para o equilíbrio financeiro do
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Estado e criticou a opção do governo atual em não nomear, em 2015,
os aprovados no concurso na época.
“Com isso, o Estado teve um prejuízo
na ordem de R$ 2 bilhões”, salientou
o presidente.
Com a Emenda Constitucional
42/2003, a Administração Tributária foi classificada como atividade
essencial ao funcionamento do Estado e, para que ela cumpra a sua
missão, as entidades do fisco e especialistas da área tributária afirmam
que ela necessita de autonomia financeira e administrativa. De acordo com o presidente Abel, alguns estados e municípios já adotaram uma

Tributária e sua necessária autonomia
estrutura organizacional que permite à Administração Tributária essa
autonomia. “Não se pode restringir
ou reduzir recursos financeiros e
materiais ao órgão que tem a função
de buscar os valores tributários junto aos contribuintes”, reforçou. Para
ele, ao limitar os recursos necessários ao funcionamento deste órgão, o
Estado estará prejudicando o executivo, os outros poderes e também as
prefeituras, pois todos dependem da
arrecadação”, completou.
O presidente do Sindifisco-RS,
Celso Malhani de Souza, falou de outro tema importante que foi debati-

do no Fórum, a lei Kandir. Segundo
ele, estima-se que, com a lei, o Rio
Grande do Sul perca de R$ 3,5 a R$
4 bilhões por ano. Se analisada desde 1996, quando começou a vigorar,
o Estado já acumula R$ 48 bilhões
em prejuízos. “Toda a dívida do Rio
Grande do Sul se justificaria na ausência dos recursos da Lei Kandir”,
disse. Os valores seriam compensados pela União, no entanto, isso não
ocorreu.
Para o presidente da Afisvec,
o evento “foi uma chance de mostrar a grandeza da carreira, demonstrando à sociedade a força e a

união do grupo fisco e a necessidade de melhorias na Administração
Tributária”.
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REFORMA TRIBUTÁRIA

ICMS-P e análise da proposta

O primeiro painel do III Fórum Administração Tributária em
Debate iniciou com um tema que
vem sendo debatido no Congresso
Nacional e entre as entidades do
fisco, a tal Reforma Tributária. A
proposta do deputado federal, Luiz
Carlos Hauly (PSDB), foi analisada
pelo ex-governador Germano Rigotto (PMDB) e pelo Auditor-Fiscal
Giovanni Padilha, doutor em Economia Aplicada, propostas essas
que foram apresentadas pelo parlamentar ao fisco gaúcho, em maio

deste ano, no 18º Encontro do Fisco
Estadual, em Bento Gonçalves.
Em sua palestra, Padilha apresentou o projeto ICMS-P (ICMS Personalizado), fruto de um estudo
aprofundado sobre este imposto tendo por referência um IVA moderno,
com alterações simples, onde se eliminaria a alíquota interestadual e
passaria a adotar o princípio do destino. “Todos os IVAs do mundo aplicam perfeitamente o imposto do
destino. Não há dúvida desta necessidade na reforma”, avaliou.
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O ICMS-P, inclui todos os serviços na base do ICMS. Segundo Padilha, é comum os IVAs usarem a
base de bens e serviços. Além disso, reduziria o limite das empresas do Simples Nacional, o que resultaria em aumento da base. Ele
apontou uma série de vantagens,
entre elas a potencialidade do aumento na arrecadação, redução da
evasão fiscal, maior transparência
nas operações e redução de custos,
por exemplo. Para ele, a reforma do
deputado Hauly fraciona a base de

do deputado Hauly
consumo, o que é bastante negativo
para os estados.
Este tema tem sido debatido nacionalmente pelas entidades do fisco. Na proposta do deputado Hauly
que acaba com o imposto estadual e
cria um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) federal o ex-governador
Rigotto também teceu críticas. Para
ele, o ICMS precisa sofrer modificações, no entanto, as mudanças precisam ser adequadas às necessidades
da população e dos interesses do Estado. Rigotto também falou da guerra fiscal entre os estados que lutam
entre si para atrair investimentos
privados. Para ele, a “guerra fiscal
abre espaço para corrupção”.
“Um novo IVA é importante neste momento. O deputado Hauly está
apresentando uma proposta radical, e há chance zero desta reforma
sair neste governo”, avalia Rigotto.
Em sua análise, os debates da Lava-jato e que envolvem o presidente
da República irão tomar conta do
cenário nacional por todo o ano de
2018. Mas o deputado Hauly, conforme o ex-governador, vem fazendo um trabalho de conscientização,
no entanto, a sua proposta é demasiadamente radical. “A nossa proposta apresentava um IVA Estadual
e um IVA Federal, reduzia o número de tributos federais e modificava
profundamente o ICMS”, argumentou. Já “a proposta do Hauly é de

um único IVA e de um imposto seletivo e monofásico”.
Além de acabar com o IVA Estadual e de ter o Imposto de Renda como base do novo sistema tributário nacional, Hauly propõe a
criação de uma Super Secretaria
de Receita. O ex-governador vê dificuldade nesta ideia e no gerenciamento das arrecadações. “O próxi-

mo presidente da República terá
que enfrentar a reforma tributária
nos seus primeiros anos de governo”, indica Rigotto. Pois, “o sistema
atual facilita a elisão, a sonegação
e a informalidade, pesando a carga tributária sobre aqueles que pagam. O nosso sistema atual leva a
uma guerra fiscal que já chegou no
seu limite”, concluiu.

ICMS-P
MODERNIZAÇÃO
 ALÍQUOTA ÚNICA (APÓS TRANSIÇÃO)

PERSONALIZAÇÃO
 ISENÇÕES FOCALIZADAS

 FIM DAS ISENÇÕES OBJETIVAS

• 100% ICMS até 1 salário mínimo

 COMPENSAÇÃO CRÉDITOS

• Parcial (<50% do ICMS) de 1 a 3

• Insumos

salários mínimos

• Bens de uso e consumo
• Bens de capital (1x)
 DEVOLUÇÃO DOS SALDOS CREDORES

MAIOR POTENCIALIDADE
ARRECADATÓRIA
Vantagens
ICMS-P

AUMENTO PIB
REDUÇÃO EVASÃO
REDUÇÃO INFORMALIDADE
MELHOR DISTRIBUIÇÃO INTERSETORIAL DA
ARRECADAÇÃO
AUMENTO MASSA SALARIAL
EFEITOS REDISTRIBUTIVOS
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LEI KANDIR

Imunidade constitucional na exportação de
produtos primários e semielaborados
Com a crise financeira que assola o Estado veio à tona uma antiga
discussão, os repasses da Lei Kandir.
No painel sobre a imunidade constitucional na exportação de produtos primários e semielaborados
(Lei Kandir), o evento contou com a
participação do Advogado-Geral de
Minas Gerais, Onofre Alves Batista
Junior, e do coordenador da Procuradoria Fiscal do Estado do RS, Ernesto Toniolo. A mesa foi presidida
pelo Auditor-Fiscal e professor da
Ufrgs Eugênio Lagemann.
Para Onofre é grave a questão
da falta de autonomia dos estados
brasileiros, que dependem de Brasília para grande parte das decisões.
A única chance do Brasil se desenvolver e sair da crise, segundo ele,
é com estados fortes, que tracionem
o desenvolvimento junto ao povo e
não distantes de tudo, “encastelados
por uma tecnoburocracia financeira
que se quer ouve os governadores”,
e impede que os estados avancem.
Ele acredita que é preciso haver um
novo pacto federativo e, para isso,
restabelecer as competências dos
entes federados. “ É tão interessante que educação, saúde, segurança e
sistema prisional fica sobretudo com
os estados e um pedaço com os municípios. Se nós pegarmos a folha de
pagamento do RS, eu aposto que 90%
dos gastos são com educação, saúde,

segurança e sistema prisional”, reforçou. Questionou também se os
impostos que ficam para os estados
e municípios são realmente suficientes para sanar todas essas responsabilidades.
Segundo o Advogado-Geral, com
a Lei Kandir, os estados que mais
perderam foram RS e MG, sendo que
Minas Gerais, até 2016, perdeu mais
de R$ 135 bilhões. O RS amarga perda de R$ 48 bilhões. Atualmente, o
que se vê, comenta ele, são “governadores reféns do poder central indo
à Brasília de pires na mão e cabeça
baixa pedindo ajuda ao Ministro da
Fazenda que se nega a ajudar”. Para
ele, a União praticou uma “ofensa ao
cerne fundamental do princípio federativo, e isso foi feito em 1996/97
com a Lei Kandir". Desta forma, argumenta, foi realizada a ruptura
do pacto federativo, na medida em
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que a autonomia política é lesada. A
União vem avançando sobre a base
tributária dos estados.
Onofre é cabal ao responder sobre as contribuições sociais. “A melhor coisa que se pode fazer é acabar
com o PIS e a Cofins. Isso é tributo
estadual sobre o consumo!”, salientou. O Advogado-Geral de MG vem se
tornando um dos maiores críticos no
assunto, em nível nacional. “A receita
de PIS e Cofins é mais de 70% da receita total do ICMS, alargaram a base
sob consumo e ficaram com ela e não
compensaram os estados”, reclamou.
É consenso entre as entidades
fiscais que os estados devem buscar
a suas compensações previstas na
lei Kandir. Comenta que os dois estados, MG e RS, “talvez sejam os que
mais primam pelas suas tradições e,
não admitem ser tolhidos em sua autonomia”.

Guerra Fiscal - Vantagens e desvantagens

dos quais os estados, de forma unânime, estabelecem políticas de desoneração. O subsecretário explica
que, “geralmente o ICMS é desonerado na origem através da alíquota
interestadual, da redução ou eliminação da alíquota interestadual, da
parte do imposto cobrado na origem,
o que cria um ambiente convidativo
para a concorrência dos estados com
concentração dos contribuintes em
seu território, a principal modalidade são os créditos presumidos”.

Segundo Wunderlich, os ganhos
obtidos com a atração das empresas
ou com sua manutenção, devem ser
maiores que os obtidos com arrecadação dos tributos exonerados,
desde a criação de empregos, envolvendo movimento econômico, são
várias situações em que se espera
que haja um ganho que compense o
fato de que se abre mão de receitas
que seriam utilizadas pelo estado
para cumprir as suas atividades.

TU VAIS
CONTINUAR
ALIMENTANDO
ESSA MÁQUINA?

GAÇÃO

SONE

Um tema bastante complexo,
mas que tem sido enfrentado ao longo das Administrações da Receita
Estadual do Rio Grande do Sul é a
Guerra Fiscal. De acordo com o subsecretário da Receita, Mário Wunderlich, o Estado, “de forma não tão
propositiva, tem sido sempre reativo
em relação à Guerra Fiscal. É um
cabo de guerra". São ações opostas
que, ao longo do tempo, têm significado benefícios em algumas vezes
mas, ao final e ao cabo, estamos hoje
numa situação bastante complicada
onde os ganhos são praticamente
inexistentes”, analisa o Auditor-Fiscal.
A Guerra Fiscal é uma disputa
travada pelos estados mediante a
concessão de incentivos financeiros/fiscais, relacionados ao ICMS
para atrair ou manter uma empresa.
“Essa é uma face bem complicada
da Guerra Fiscal, às vezes a gente
concede o benefício não para atrair
um novo empreendimento, mas para
manter os que existem no território
dos estados”, explica Wunderlich.
Para ele, essa disputa entra em uma
questão oposta ao conceito do federalismo, que é o de cooperação, de
um coletivo. “A Guerra Fiscal é uma
competição, uma concorrência e um
comportamento individual”, reclama.
O artigo 155 da Constituição Federal estabelece que a Lei Complementar regula a Guerra Fiscal, essa
LC estabelece os convênios através

PEÇA SUA
NOTA FISCAL!

AUDITOR-FISCAL

RECEITA para sair da crise

www.aﬁsvec.org.br
@aﬁsvec

AFISVEC

Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Estadual – RS
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XXXVIII

Natal Afisvec

2017

Este ano a Fiscalíade terá também uma festa natalina. Não perca!
Dias 1 a 3 dezembro de 2017 na Sede Social da AFISVEC
Mais informações em www.afisvec.org.br ou
com secretaria da Afisvec pelo fone: (51) 3224-4922
Auditores-Fiscais não associados podem participar mediante taxa de inscrição.

AFISVEC

Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Estadual – RS

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Funções Constitucionais do Estado
e a Administração Tributária

Sob a coordenação do ContadorGeral do Estado, Álvaro Fakredin, o
painel sobre as funções constitucionais do Estado e o papel da Administração Tributária foram abordadas
pelo professor de Direito Tributário
da USP Dr. Humberto Ávila e pelo
Desembargador do Tribunal de Justiça do RS, Francisco Moesch.
Humberto Ávila falou sobre autonomia da Administração Tributária
e a influência do Direito Brasileiro,
inspirados na legislação norte americana e europeia. No caso da Europa,
o conceito de poder é de monarcas x

súditos, oposta a ideia norte-americana. “Com a nova Constituição, temos
um estado democrático e de direito
e um deslocamento de poder para a
ideia de função”, explicou. Portanto,
a Administração Tributária está comprometida com o exercício de funções
e ela se legitima pelo atingimento de
determinados objetivos.
Além disso, conforme explica
o especialista, o estado não pode
adotar medidas que promovam restrições e comprometam a eficiência
dos serviços executados. Para ele, é
fundamental a autonomia da Admi-

nistração Tributária para a boa execução das funções de estado.
O desembargador Moesch disse
que o desafio é trabalhar com o direito ideal que existe na mente dos
homens. Segundo ele, a matéria tributária é de difícil julgamento, mas
são comuns nos tribunais. Em maio
de 2000, a LRF veio acompanhada
de muito ceticismo. Dizia-se na epoca que seria dificil de ser implementada, mas ela "colou". Restou ainda
uma parte que precisa ser expandida e aprimorada, mas ela vem sendo
aplicada pelos TCEs.

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Reflexos da lei de responsabilidade fiscal
sobre a Administração Tributária

O último painel do evento tratou
da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) e sua influência sobre a Administração Tributária. Para este tema,
a organização do evento convidou
o advogado e professor da USP, Dr.
Heleno Torres e o professor e conselheiro do Tribunal de Contas do RS,
Pedro Henrique Poli de Figueiredo.
De acordo com Pedro Poli, esta
lei “colou”, mas ela ainda precisa
ser aprimorada. “A LRF foi uma
lei transformadora, republicana e
trouxe instrumentos normativos de
transformação no âmbito da administração pública e tributária”, completou.

O Conselheiro diz que a ausência de fiscalização só beneficia os
maus pagadores e a pirataria. Segundo ele, os tribunais estão fazendo análises relacionadas a equilíbrio
financeiro e pessoal e, graças a internet, aumentou a transparência dos
gastos públicos.
Para o professor Heleno Torres, o
problema da LRF é um pouco maior.
“Não chegaríamos a essa crise que
chegamos se não houvesse alguns
desmandos fiscais”, desabafou. “Todos
querem sua ilha fiscal”, completou.
Conforme ele, os empresários,
do pequeno ao grande porte, todos
querem estar no Simples Nacional,
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sistema que, em sua opinião, destruiu a economia brasileira. “O Simples Nacional é uma tragédia”, completou ao dizer que ele deveria ser
adequado para as microempresas
apenas. Outra crítica do professor
é que a substituição tributária, que,
segundo ele, está “destroçando a arrecadação’.
Torres diz que o envolvimento
do orçamento público com a receita
é um imperativo estabelecido pela
Constituição Federal. Para ele, o endividamento dos estados e do País
não é apenas culpa de Lula ou Dilma, mas sim de todas as instituições
de controle.

SUGESTÕES DA AFISVEC
PARA O GOVERNO DO ESTADO
Diagnóstico
Dificuldade de trabalho da Receita Estadual, pela falta de autonomia. O Secretário da Fazenda
e sua equipe diretiva se dedicam em excesso à discussão sobre pagamento de dívidas e de
outros fornecedores, deixando as decisões da Receita para segundo plano quando, no nosso
entender, deveriam estar em primeiro plano

Excesso de anistias tributárias e concessão de forma equivocada e contrária às leis vigentes,
estimulando a concorrência desleal. Muitos contribuintes declaram e não pagam os tributos
em dia, pois sabem que o governo está sempre disposto a conceder anistias. Além disso, as
anistias são extensivas aos sonegadores, os quais não podem ser contemplados por falta de
amparo legal

Demora na cobrança dos créditos tributários, principalmente na esfera judicial, o que beneficia os maus pagadores

Interpretação equivocada da Lei de Responsabilidade
Fiscal sobre a Administração Tributária, ATIVIDADE ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DO ESTADO (Art. 37,
Inc. XXII, combinado com o inc. IV, do artigo 167, da
Constituição Federal)

Falta de recursos humanos, principalmente Auditores-Fiscais, para o atendimento do contribuinte e para a fiscalização, cobrança e lançamento do crédito tributário. Auditores-Fiscais
com quadro defasado em quase 50%

Auditores-Fiscais da Receita
Estadual em desvio de função
e cedidos de forma arbitrária,
sem a autorização do Conselho Superior

NÃO valorização do
quadro da Receita Estadual

AUDITOR-FISCAL
AFISVEC RECEITA
para sair da crise

Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Estadual – RS

Sugestões de Ações
Prioritárias
Em época de crise financeira, a atividade de Administração Tributária deverá ser a primeira a ser incentivada,
conforme EC 42/2003 à Constituição Federal. Fortalecendo assim o Estado na busca dos recursos tributários,
que lhe foram atribuídos pelas normas constitucionais
e infraconstitucionais, visando aportar recursos para a
saúde, educação e segurança
Implementar a autonomia administrativa e financeira
da Subsecretaria da Receita Estadual, com a sua reorganização e readequação das funções gratificadas
Abertura de concurso público para a carreira de Auditor-Fiscal da Receita Estadual, buscando aumentar o
combate à SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA. Lembrando que
100 novos auditores fiscais incrementam a constituição
de créditos tributários em 1 bilhão por ano
Adequação dos benefícios fiscais concedidos às micro e
pequenas empresas gaúchas, igualando-os aos do Simples Nacional
Campanha junto às prefeituras mostrando a importância da administração tributária estadual para as finanças municipais. 25% do ICMS e 50% do IPVA pertencem aos Municípios
Redução gradual de benefícios fiscais, após revisão dos
atualmente concedidos
Restringir a concessão de anistias tributárias somente
aos setores da economia que comprovadamente
passem por crise financeira
Reabertura de processos que concederam anistias tributárias a contribuintes que não poderiam ter sido beneficiados
Proibição de anistias tributárias por 10 anos, na constituição estadual
Criação de varas e câmaras especiais no Poder Judiciário
para agilizar a solução de conflitos tributários. Dinamizar
o -julgamento
processos
12
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Estruturais
Treinar os gestores públicos
estaduais, tornando-os mais
capazes para dirigir Órgãos
da administração Pública Estadual
Estímulo à aquisição de mercadorias produzidas no Estado
Atração de empresas de fora
do Estado para produzirem as
mercadorias adquiridas em
outros Estados
Integração com os outros Poderes, buscando apoio e mostrando que o sucesso da administração tributária beneficia os servidores públicos de
todo o Estado
Emissão de documentos fiscais por ocasião da utilização
do cartão de crédito
Implementação do ICMS-P
para reduzir a regressividade
do ICMS: devolução de parte
do ICMS arrecadado para o
consumidor final de baixa renda, com base no CPF
Inclusão do consumidor final
como responsável tributário,
no caso de mercadorias adquiridas sem documento fiscal: Programa Consumidor Cidadão

TROFÉU QUERO-QUERO

III Fórum Administração Tributária
premia destaques no Estado

TROFÉU

ER O
QUERO-QU
AFISVEC

Associação

res-Fiscais

dos Audito

a Estadual

da Receit

– RS

2017

A Afisvec premiou com o Troféu Quero-Quero, o ex-senador Pedro Simon, o ex-governador do Estado, Alceu
Collares e o Auditor-Fiscal Ivo Luft, durante o III Fórum Administração Tributária em Debate. O Troféu é uma homenagem da Afisvec às personalidades de destaque no Estado, aquelas que colaboraram pela melhoria da categoria e
da sociedade. Por razões de doença, a esposa do ex-governador Collares, Neusa Canabarro, recebeu a homenagem.

Simon, em seu discurso de agradecimento,
falou do respeito e admiração que sente pela
equipe da Fazenda e lamenta a situação financeira em que o Estado se encontra, culpando a Lei
Kandir por parte desta crise. O senador também
fez uma análise crítica da crise moral do País.

Neusa Canabarro agradeceu a honraria e
anunciou a melhora da saúde de Collares e disse que ele sente orgulho em ter sido governador
deste Estado e de ter trabalhado ao lado de profissionais competentes na Fazenda.

Ivo Luft lembrou a importância da autonomia da Administração Tributária para a solução da crise financeira do Estado.
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MEDALHA DA 54ª LEGISLATURA

Roberto Kupski recebe medalha
da Assembleia Legislativa do RS
O III Fórum Administração Tributária em Debate contou também
com uma homenagem ao presidente
da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais
(Febrafite), Roberto Kupski. A outorga da Medalha da 54ª Legislatura
foi entregue por meio da proposição
do deputado estadual Sérgio Peres
(PRB).
Kupski, natural de Porto Alegre,
disse que a homenagem enaltece a
categoria. “Essa homenagem é um
reconhecimento do mérito do Auditor-Fiscal e uma possibilidade para a
população perder a ojeriza e aceitar
um pouco mais a ação tributária”, relatou o dirigente. Para ele, o trabalho
do auditor-fiscal vai além da busca
de receita para o poder público.
“Percorri o país mais de uma
vez na busca da receita com justiça

fiscal, a educação fiscal, com relação
à distribuição e aplicação correta”,
disse Kupski.
O deputado estadual Sérgio
Peres ressaltou que a homena-

gem serve como incentivo aos
profissionais da categoria. “Ele é
um cidadão que trabalhou e tem
prestado importante serviço para
o Estado. ”

SEM SERVIDOR PÚBLICO
NÃO EXISTE ESTADO!
É preciso valorizar, qualiﬁcar e reconhecer
as PESSOAS que atendem às demandas
da sociedade e contribuem para o
desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

AUDITOR-FISCAL

RECEITA para sair da crise

www.aﬁsvec.org.br
@aﬁsvec
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AFISVEC

Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Estadual – RS

PANORAMA

Auditores-Fiscais da Receita Estadual foram dispensados das atividades para participarem do Fórum.

TV Afisvec realizou cobertura do evento (veja o vídeo através
do QR code ou assista em: https://youtu.be/1HIbk_UZ0AQ

Diretoria das entidades e convidados.

Coquetel brindou o sucesso do evento. Convidados e participantes
compartilharam momentos de entrosamento e descontração!
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BAIXE o AplIcAtIvo

A FAcIlIDADE
Do MUNDo DIGItAl
coM A SEGURANÇA
Do BANRISUl.
A segurança e os serviços que você já conhece,
com a praticidade de um aplicativo completo.
Banrisul Digital. Toda a tecnologia Banrisul para
você resolver o seu dia a dia onde e quando quiser.
Baixe e use hoje mesmo. Ainda não é cliente?
Abra já sua conta no banco digital dos gaúchos.

Abra já sua conta.
SAC: 0800.646.1515
Deficientes Auditivos e de Fala: 0800.648.1907
Ouvidoria: 0800.644.2200
Deficientes Auditivos e de Fala: 3215.1068
/banrisul

@banrisul
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www.banrisul.com.br/app

