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IX CONEFISCO DEBATE PERSPECTIVAS 
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA NA 
ERA DA INFORMAÇÃO

Um novo cenário, com novas ferramentas e tecnolo-
gias e auditores fi scais qualifi cados e engajados. Tudo 
isso para melhorar o sistema tributário brasileiro, suas 
formas de arrecadação e atendimento ao contribuinte. 
Esses foram os principais destaques entre os debates 
promovidos durante o IX Conefi sco. 

O evento contou com a participação de vá-
rias autoridades e especialistas e o resultado foi bastan-
te positivo na opinião do auditor fi scal, Pedro Lopes, 
presidente do Sindifern para o biênio 2013/2015.

“A escolha do tema, proveniente do atual 
avanço tecnológico passado nas últimas décadas, espe-
cialmente na esfera governamental foi muito oportu-

na. Neste novo cenário, as administrações tributárias 
passaram também a aproveitar o potencial proporcio-
nado pela tecnologia para integrar os Fiscos, raciona-
lizar e uniformizar as obrigações acessórias impostas 
aos contribuintes e, principalmente, dar celeridade na 
identifi cação de práticas tributárias ilícitas, combaten-
do a evasão fi scal e aumentando, consequentemente, 
a arrecadação tributária. Trazer tudo isso ao centro do 
debate é essencial”, apontou.

Pedro Lopes destacou também que as trans-
formações necessárias para modernizar as práticas da 
fi scalização tributária precisam contar com a aceitação 
e preparação por parte dos gestores, responsáveis por 
inserir essa nova realidade dentro da cultura organi-
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zacional, e, essencialmente a capacitação de 
seus servidores. “Os auditores fi scais e os 
demais servidores da administração tribu-
tária não podem fi car alheios a este proces-
so. Por outro lado, sabemos que o olhar e o 
trabalho humano jamais serão substituídos, 
pois apesar do volume de dados capturados 
pelos sistemas informatizados, que potencia-
lizam geometricamente o trabalho do Fisco, 
vivemos num Estado Democrático de Direito, 
que assegura o contraditório e a ampla defe-
sa”, fi naliza.

O presidente da Fenafi sco, João 
Marcos, parabenizou o Sindifern pela escolha 
da temática do IX Conefi sco: “Mais do que ter 
a tecnologia da informação, o importante é 
disseminar o conhecimento e este Congresso 
trouxe essa oportunidade, até mesmo de di-
vulgar os trabalhos desenvolvidos pelo Fisco 
do Rio Grande do Norte para participantes de 
outros Estados. A Fenafi sco apoia e sempre 
estará à disposição para tratar desses assun-
tos de interesse do Fisco. Parabéns!”, disse.

Já o presidente da Asfarn, José Fer-
nandes de Macedo destacou o apoio da Asso-
ciação como obrigaão em eventos como esse, 
importantes para a qualifi cação da categoria. 
E reforçou o convite para toda categoria par-
ticipar do Congresso da Febrafi te, realizado 
nos dias 26 a 29 de maio, em João Pessoa- PB.

O secretário de tributação, José 
Airton,aproveitou para explanar as mudanças 
que estão acontecendo no Fisco durante sua 
gestão, como busca incessante em promover 
o equilíbrio fi scal, o árduo esforço em propor-
cionar a autonomia fi nanceira; as propostas 
do Governo; o crescimento na arrecadação 
do RN comparando-se com outros Estados 
do Nordeste; além dos investimentos que o 
Fisco terá em treinamento, equipamentos e 
melhorias na qualidade do armazenamento 
de dados. 

Mais do que ter a tecnologia da informação, o importante é 

disseminar o conhecimento e este Congresso trouxe essa 

oportunidade, até mesmo de divulgar os trabalhos desenvolvidos pelo 

Fisco do Rio Grande do Norte para participantes de outros Estados. 
Presidente da Fenafi sco, João Marcos
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A chamada guerra fi scal também foi tema debatido no IX 
Conefi sco. André Horta, da Comissão Técnica Permanente 
do ICMS (COTEPE) da SET/RN, focou sua apresentação na 
atual proposta do Governo Federal em mudar as regras dos 
impostos, que tem como maior argumento o fi m da desor-
ganizada competição fi scal na qual o país se inseriu, já que 
os estados apostam-na concessão de incentivos para atrair 
investimentos de empresas.

Para André Horta Melo, a guerra fi scal, hoje “es-
tigmatizada”, nada mais é que uma saída encontrada pelos 
estados mais pobres para equilibrar o jogo econômico. O 
auditor fi scal reforça que o assunto ICMS não é tratado ade-
quadamente quando se pensa em reduzir as desigualdades 
econômicas entre as federações.

“Por ameaçar a queda de arrecadação de estados 
mais ricos e as políticas de incentivo fi scal que garantem 
às federações menos favorecidas a atração de empresas, a 
votação tem sido vinculada à criação de fundos de desenvol-
vimento e compensação de perdas”, explicou.

Além disso, as unidades federadas discutem os 
mecanismos de aprovação dos projetos de isenção fi scal no 
Confaz, que exige unanimidade para autorizar os estados a 
oferecerem incentivos.

“Desde o inicio falhamos em criar um imposto 
de consumo, cobrado no destino. Quando se recolhe na ori-
gem é o contribuinte do RN sustentando economicamente o 

Rio de Janeiro. Os estados mais ricos 
conseguem arrecadar o ICMS do seu 
contribuinte e dos outros”, critica.

Com relação a alíquota 
fi nal do ICMS que é de 17% no Rio 
Grande do Norte, se um produto é 
comprado no Rio de Janeiro, 7% do 
imposto é recolhido lá, na origem 
da mercadoria ou serviço, enquan-
to 10% fi ca para o RN, destino do 
item. Quando a operação ocorre ao 
contrário, 12% do imposto vai para 
a origem, RN, e 5% é direcionado 
para o destino, RJ. Nos negócios en-
tre dois estados menos favorecidos, 
como Rio Grande do Norte e Paraí-
ba, a alíquota permanece em 12% na 
origem.

Ele classifi ca o fenômeno como “saque fi scal”, já 
que um Estado como São Paulo vende muito mais do que 
compra às federações menos favorecidas. “É um fenômeno 
onde há uma espécie de parasitismo, em que os maiores 
parasitam o tributo dos menores”, afi rma. Mesmo com o 
benefício de ter alíquota diferenciada nas negociações com 
os mais ricos, a desvantagem dos estados “emergentes” é 
notória, apontou o defensor do “destino puro com uma uni-
fi cação zerada”, na qual não se cobre nada quando se enviar.

Durante as intensas atividades do IX CONEFISCO, ocorreu 
no dia 18, na sede do Sindifern, o descerramento das placas 
para a galeria dos ex-presidentes do Sindicato. Na ocasião, 
a auditora fi scal que ocupou o referido cargo presidencial, 
Marleide Carvalho e seu sucessor  o auditor aposentado, 
Genilde Lima compareceram à cerimônia de apresentação e 
inauguração das placas.

Marleide Carvalho agradeceu aos presentes, 
principalmente ao Sindifern, pela homenagem prestada 
como forma de valorizar a atuação dos dirigentes que já pas-
saram pela Instituição. Já Genilde Lima também agradeceu 
a atitude do Sindicato, e proferiu votos de uma boa gestão 
para a mais nova diretoria eleita para o biênio 2013/2015.

Logo após, a cerimônia foi encerrada com um 
coquetel servido aos convidados.

A GUERRA FISCAL E AS MUDANÇAS 
NAS REGRAS DOS IMPOSTOS 

EX-PRESIDENTES DO SINDIFERN
RECEBEM HOMENAGEM
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RN IMPLANTA NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA BIDIMENSIONAL
O Rio Grande do Norte saiu na 

frente e é o primeiro Estado do 
Nordeste e um dos primeiros do 
Brasil a adotar a NFC-e interligada 
ao TEF. O novo sistema funciona 
com o cupom fi scal associado ao 
cartão de débito ou de crédito 
convencional, compartilhando in-
formação em tempo real com a Se-
cretaria de Estado da Tributação.

Para o consumidor, o 
método permite receber a nota de 
compras associada a pagamento 
com cartão (TEF), com código de 
barras bidimensional, o QR Code. 
Isso possibilita que a descrição 
completa da nota seja consultada 

a qualquer momento por celular, 
utilizando-se um leitor de código 
de barras disponível gratuitamen-
te na rede. 

Outra vantagem é que 
o cliente pode arquivar as NFC-e 
em e-mails ou pen drives, por 
exemplo, o que difi culta a perda 
de dados e torna a relação de con-
sumo mais seguro. 

A governadora Rosal-
baCiarlini participou do primeiro 
teste do sistema de Nota Fiscal 
Eletrônica ao Consumidor (NFC
-e) em uma loja de roupas, em um 
shopping de Natal. 

A ação faz parte de um 
projeto piloto de implantação da 

NFC-e, em conjunto com os Esta-
dos do Amazonas, Sergipe, Acre, 
Rio Grande do Sul e Mato Grosso. 
Na prática, a Nota Fiscal Eletrôni-
ca ao Consumidor substitui a nota 
fi scal física e passa a ser uma infor-
mação compartilhada em tempo 
real com as SETs, o que represen-
ta mais tecnologia no combate à 
sonegação fi scal.

De acordo com o Se-
cretário de Tributação, José Airton 
da Silva, a iniciativa faz parte de 
um plano de ações voltado para 
aperfeiçoar os serviçosprestados, 
diminuir a burocracia e criar um 
ambiente tributário mais ágil, se-
guro, transparente e amigável.
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AMIGOS DO FISCO RECEBEM
HOMENAGEM DURANTE CONGRESSO

Os auditores fi scais Jacaúna Assunção e Heriberto An-
drade foram agraciados pela comenda Amigo do Fisco, 
durante a realização do IX Conefi sco. A homenagem foi 
pelos trabalhos desenvolvidos ao longo de suas carrei-
ras, que proporcionaram grandes conquistas para toda 
a categoria.

Ao longo dos 53 anos de serviço dos quais 
97% foram dedicados a cargos de confi ança, Jacaúna 
Assunção disse receber com grande satisfação a hon-
raria concedida através de escolha feita entre a própria 
categoria. E ressalta “o engrandecimento do Fisco teve 
minha contribuição, mas através, principalmente, do 
trabalho conjunto e ativo de todos os auditores fi scais, 
que alavancaram a arrecadação, e conseguiram, junto 
com o Governador Garibaldi Alves Filho, a melhoria na 
remuneração, que se encontrava defasada há bastante 
tempo, comparando-se com outras Unidades Fiscais da 
Federação”.

Jacaúna estendeu o título agraciado tam-
bém para os demais colegas que colaboraram na época 
da sua administração, destacando Macêdo, Neil Arms-
trong, Ludenilson, Paulo Davim, além dos diretores das 
Unidades, e o atual secretário José Airton, além de to-
dos os outros colegas que o ajudaram na missão.

O auditor Heriberto Andrade enalteceu o 
valor da comenda, que valorizou as funções e trabalhos 
desenvolvidos por ele, ao longo de toda sua trajetória 
no Fisco. O agraciado também destacou a escolha feita 
pela categoria, que nesta 9ª edição do evento, focaram 
na escolha de auditores fi scais que prestaram valorosas 
contribuições para a classe. “O que mais emociona com 
essa homenagem é que eu já não ocupo cargos impor-
tantes, estou aposentado, então o reconhecimento foi 
por tudo que já fi z pelo Fisco potiguar”.
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 José Jacaúna de Assunção: Exerceu vários  
cargos na estrutura da administração Tributária do 
Estado do RN. Como Secretário de Estado da Tributa-
ção, 1999 a 2002, participou ativamente da construção 
da Lei de Produtividade dos auditores fi scais, a Lei n. 
7.824, de 2000, exercendo um papel político essencial 
para a sua aprovação. 

Destaca-se que em 2000 o Fisco estava há 4 
anos sem reajuste salarial e, por esse motivo, a catego-
ria estava em estado de greve. A lei aprovada propor-
cionou imediatamente um aumento de 50 % na remu-
neração dos auditores fi scais de início de carreira, e 20 
% para os ocupantes dos níveis 6, 7 e 8. 

Durante a sua gestão à frente da SET, in-
vestiu e modernizou a infra-estrutura do órgão, com a 
construção dos novos postos fi scais de Caraú, Carnaú-
ba dos Dantas, Serra Negra, Passa e Fica, entre outros; 
foram adquiridos 80 veículos e 300 computadores. 
Ressalta-se que a Lei de Produtividade proporcionou a 
recuperação salarial dos auditores fi scais ao longo dos 
12 anos que se seguiram, tornando a remuneração dos 
servidores do Grupo Ocupacional Fisco equivalente às 
demais carreiras de Estado.

Heriberto de Andrade: Exerceu a função de 
Secretário de Fazenda e Planejamento. Além do cargo 
de secretário, exerceu ainda o cargo de secretário ad-
junto  da SET e vários cargos na estrutura da adminis-
tração tributária do RN. Na época, a remuneração dos 
auditores fi scais estava defasada, estando a categoria 
em estado de greve. 

Heriberto, como Auditor e Secretário de 
Estado, propôs em assembleia geral do Sindifern uma 
parceria com o Governo para aumentar a arrecadação e 
em troca este concederia o reajuste requerido. O acor-
do foi feito: os auditores fi zeram um esforço fi scal, que 
desencadeou num aumento da arrecadação de ICMS; 
03 meses depois a remuneração dos auditores fi scais 
foi recomposta com a aprovação da Lei n. 6.681, de 
1994. 

Em 1995, Heriberto foi nomeado presidente 
da Comissão de Transição de Governo, quando sugeriu 
ao novo grupo político, que assumiria em 01 de janeiro 
de 1996, o desmembramento da atividade de arrecada-
ção tributária da Secretaria de Fazenda e Planejamento, 
criando a Secretaria de Estado da Tributação (SET), vin-
culada diretamente ao Governador de Estado. A SET foi 
criada em 1995, sendo o primeiro secretário do novo 
órgão o Auditor Fiscal Heriberto de Andrade.

BREVE CURRÍCULO DOS HOMENAGEADOS

O que mais emociona com essa 

homenagem é que eu já não ocupo 

cargos importantes, estou aposen-

tado, então o reconhecimento foi 

por tudo que já fi z pelo Fisco 

potiguar
Auditor Heriberto Andrade 
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IX CONEFISCO DISCUTE PROJETOS 
DE INTERESSE NACIONAL E LOCAL
DOS AUDITORES FISCAIS

Auditores fi scais de todo país estiveram reunidos em 
Natal, durante o mês abril, participando do IX CONE-
FISCO. Importantes projetos de interesse nacional e 
estadual do Fisco foram debatidos no evento.

O primeiro painel contou com a participa-
ção do então diretor de formação política e sindical do 
Sindifern, Pedro Lopes (hoje presidente do sindicato), 
do diretor de relações parlamentares da FENAFISCO, 
Rogério Macanhão, do diretor de comunicação do Sin-
difern, Edilson Bezerra e do delegado sindical, Rosem-
blatt Lima.

No âmbito estadual, o auditor fi scal Pedro 
Lopes destacou algumas lutas sindicais da categoria no 
RN, como a  aprovação do Teto Único com base no sub-
sídio do desembargador, a busca pela regulamentação 
dos critérios de promoção por merecimento para o cer-
tame de 2015; a criação e implantação de metas de fi s-
calização para 2013, que servirá de base para oreajus-
tamento da UVP em 2014, a implementação do Fundo 
da Administração Tributária – FUNDAT e, melhorias na 
legislação que trata das regras de evolução da carreira.

O diretor sindical também apresentou um 
quadro comparativo entre os anos de 2009 e 2013, por 

níveis da carreira do Fisco. E apontou como melhorias 
para a evolução da carreira de auditor fi scal do RN 
ações como: reduzir o tempo mínimo de chegada ao 
fi nal da carreira para no mínimo 18 anos, garantir que 
os auditores fi scais do concurso de 1994 cheguem ao 
último nível em 2015, entre outros.

Em seguida, Rogério Macanhão, diretor de 
assuntos parlamentares da FENAFISCO, destacou os 
principais trabalhos desenvolvidos pela Federação e a 
publicação desenvolvida pela Federação, a revista “Vi-
são Fenafi sco”, que trata sobre diversos temas de inte-
resse do Fisco em linguagem técnica e política.

O diretor parlamentar também expôs a roti-
na desenvolvida entre a Federação e sindicatos fi liados 
na intermediação com políticos na Câmara dos Depu-
tados em Brasília-DF. Ele detalhou os debates em torno 
do encaminhamento e aprovação da PEC 555/2006, 
que revoga a contribuição previdenciária do aposenta-
do; apoio à PEC 186/2007, que trata de inserir na Cons-
tituição Federal dispositivo para garantir a autonomia 
administrativa, fi nanceira e funcional; as iniciativas das 
administrações tributárias da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios; e a PEC 05/2011, que 
refere-se a equivalência salarial entre os três Poderes.  

REVISTA FISCORN EM PAUTA
9



REVISTA FISCORN EM PAUTA
10

NOVO CONCEITO DE AUTOMAÇÃO 
DOS POSTOS FISCAIS NO CE

O RN foi o primeiro Estado do Nordeste a extinguir 
os Postos Fiscais igualando-se a Estados como São Pau-
lo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O fechamento dos 
quatro últimos Postos Fiscais aconteceu após a implan-
tação defi nitiva do modelo eletrônico de massa, que 
possibilitou a recepção e o tratamento das notas fi scais 
eletrônicas em minutos, 24 horas após a postagem no 
meio eletrônico.

Já no Ceará, a realidade dos Postos Fiscais é 
outra, de acordo com o coordenador de administração 
tributária da Secretária da Fazenda do Ceará - SEFAZ-
CE, Pedro Júnior, que também participou do IX CONE-
FISCO como painelista.

Com o apoio do Governo Cearense e da Se-
cretaria, foi implantado nos últimos anos um sistema 
de automação dos PF, com vista a obter a moderniza-
ção da fi scalização das mercadorias em trânsito a fi m de 
combater a evasão fi scal, e ao mesmo tempo preparar a 
gestão tributária para recepcionar a Reforma Tributária, 
inibir o roubo de veículos e cargas, promover a inte-
gração de ações entre entidades públicas entre outros.

O coordenador de administração tributária 
da SEFAZ-CE ressaltou que para ter possibilitado essas 
transformações na fi scalização, foram investidos cerca 
de R$ 111,1 milhões destinados à compra de sistema 
de pesagem dinâmica de cargas, quatro scanner fi xos e 
um móvel, 37 veículos modelo pick-up de fi scalização, 
instalação da Célula Informações e Operações Fiscais 
(Ciof ) e a construção de quatro Postos Fiscais, além de 
reformas previstas em outros postos de médio porte, 
câmeras de monitoramento e sistema de comunicação.  

De acordo com Pedro Júnior as principais 
mudanças ocasionadas com a implantação dos novos 
conceitos de fi scalização nos PF foram: melhorias nas 
condições de trabalho dos servidores do Fisco, bem 
como alcançar a efi ciência em tempo hábil das ações 
fi scais nas unidades fazendárias do Interior do Estado, 
com o despacho de diligências em casosde passagens 
suspeitas ou com pendências, em que através das no-
vas formas de monitoramento são capazes de obter o 
Registro digital do RENAVAM e dos veículos com tara e 
peso das cargas; além de registro digital da documenta-
ção do condutor; utilização de biometria para captura 
dos dados digitais dos condutores; identifi cação, em 
tempo real, de veículos nos acessos via desvios e rastre-
amento de veículos e cargas.

No âmbito do centro integrado de opera-
ções fi scais foi possível se obter o tratamento integrado 

de todas as informações; aplicação de inteligência para 
identifi cação de padrões; seleção automática de alvos 
de sonegação; despacho de viaturas e fechamento de 
diligências; além das ações conjunta SEFAZ, SSPDS, PF, 
PRF, Polícias Militar e Civil, nas ações contra crime de 
sonegação fi scal e Ação conjunta DNIT, DER e DETRAN.

Como resultado desses investimentos nos 
PF, Pedro Júnior destacou a contribuição de cerca de 
20% no total da arrecadação de tributos no CE. Além 
do aumento do registro de controle de mercadorias 
entrando e saindo do Estado, que gira em torno de 5 
milhões de entradas e  3 milhões de saídas.
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SEFAZ/SP TRAZ NOVAS FERRAMENTAS 
A SERVIÇO DA TRIBUTAÇÃO

A fi m de promover o intercâmbio de conhecimentos 
e atualizar o Fisco norte rio-grandense sobre as mudan-
ças ocorridas na esfera tributária, o IX Conefi sco trou-
xe para a plateia as “Novas ferramentas tecnológicas a 
serviço da administração tributária”, no terceiro painel 
apresentado pelo supervisor de fi scalização especiais 
da Diretoria Executiva da Administração Tributária – 
SEFAZ/SP, Marcelo  Abranches.

O supervisor de fi scalização abordou algu-
mas situações vivenciadas na Secretaria da Fazenda de 
SP através da aplicação de alguns modelos operacionais 
desenvolvidos junto com um planejamento estratégico 
que visa a promover a responsabilidade fi scal, ética, in-
centivar o cumprimento do pagamento dos tributos, 
combate a sonegação, compromisso com resultados, 
valorização da carreira etc. 

No âmbito do combate as fraudes a SEFAZ
-SP adotou o uso de tecnologias avançadas junto com 
ações, parcerias e/ou convênios com outros órgãos 
como polícia, prefeituras, RFB, Governo etc. Como 
exemplo citado por Marcelo Abranches foi a “operação 
Quebra-Gelo”, que envolveu equipes de 17 Delegacias 
Regionais Tributárias (DRTs) do Estado nas diligên-
cias realizadas em estabelecimentos como armazéns, 
transportadoras, além de contribuintes dos setores de 
produtos metalúrgicos, máquinas, equipamentos, arte-
fatos de madeira, móveis, papel, alimentos, eletroele-
trônicos, plásticos, borracha, têxteis, confecções.  

Segundo Abranches, os alvos da operação 
“Quebra-Gelo” foram defi nidos com base em análises 
realizadas com suporte de software de “mineração de 
dados” - denominado Data-Mining, ferramenta eletrô-
nica que identifi ca indícios de movimentações irregula-
res dos contribuintes. Dessa forma, o foco da fi scaliza-
ção foi realizada com sucesso com a confi rmação de R$ 
250 milhões em débitos suspeitos de ICMS destacados 

em NF-e emitidas no período de janeiro de 2012 a fe-
vereiro de 2013, o que resultou no bloqueio de R$ 210 
milhões deste total.

Apesar de todo o avanço tecnológico, o 
supervisor ainda destaca a necessidade de mais inves-
timento, endurecimento da legislação e o desenvolvi-
mento constante de outros raciocínios fi scalizatórios 
de combate a fraudes. Além disso, também existe a 
preocupação de se criar um ambiente confortável, para 
que os servidores contribuam da melhor forma possí-
vel com suas obrigações e o contribuinte tenha a cons-
ciência da importância do pagamento dos tributos, 
através de facilitações de acesso por meio eletrônico e 
campanhas de esclarecimento.

Logo, além de praticar ações que visam a 
aumentar o atendimento da “base da pirâmide”, no 
intuito de garantir a facilitação do pagamento das obri-
gações fi scais por parte do contribuinte, a SEFAZ-SP 
também desenvolveu um projeto de Educação Fiscal, 
que busca aproximar o Estado do Cidadão - o  Progra-
ma Nota Fiscal Paulista. A iniciativa devolve 30% do 
ICMS efetivamente recolhido pelo estabelecimento a 
seus consumidores. Uma forma de incentivo para que 
os cidadãos que adquirem mercadorias exijam do esta-
belecimento comercial o documento fi scal. 

“ O programa conta com mais de 14 milhões 
de participantes cadastrados e, desde seu início, teve 
mais de 23 bilhões de documentos fi scais processados 
na Fazenda. No total, a Nota Fiscal Paulista devolveu 
aos participantes do programa R$ 7,7 bilhões, sendo 
R$ 6,8 bilhões em créditos e R$ 850,5 milhões em prê-
mios nos 53 sorteios já realizados”, destaca Abranches.

Mais novas ferramentas tecnológicas, práti-
cas de fi scalização e serviços desenvolvidos e utilizados 
pela SEFAZ-SP podem ser visualizadas no site do órgão 
no http://www.fazenda.sp.gov.br/.

NOVOS SISTEMAS

. PAT – Processo Administrativo Tributário Eletrônico

. DEC – Domicílio Eletrônico do Contribuinte

. e-CredAc- Sistema Eletrônico de Gerenciamento do Cré-
dito Acumulado
. Sped – Sistema Público de Escrituração Digital
. Nota Fiscal Eletrônica
. SAT- Sistema de Autenticação e Transmissão de Cupom 
Fiscal Eletrônico
. CF-e – Cupom Fiscal eletrônico
. Cartórios
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PAINEL MOSTROU MODERNIZAÇÃO 
DA RFB NA ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA

O Processo de modernização da Receita Federal do 
Brasil e sua relação com o contribuinte também teve 
destaque durante o IX CONEFISCO. Representada pelo 
coordenador de atendimento e educação fi scal, João 
Maurício Vital, a RFB apresentou um painel sobre as 
tecnologias adotadas, os processos de trabalho, as nor-
mas tributárias e as pessoas como agente de transfor-
mação no processo de modernização da RFB.

Vital observou que hoje, na RFB, todos os 
autos de infração realizados pelos auditores, requerem 
certo grau de conhecimento tecnológico. “Atualmente, 
todos os trabalhos na área de auditoria fi scal e aduanei-

ra requerem conhecimento e habilidade com dispositi-
vos tecnológicos, que vieram para facilitar e melhorar o 
desempenho de nossos servidores públicos”. 

No âmbito da administração tributária, Vital 
aponta como principal alvo da modernização, investi-
mentos em tecnologiados processos de trabalho. Além 
de revisões das normas para direcioná-las à justiça tri-
butária, com uma maior aceitação da sociedade, e so-
bretudo investimento no profi ssional. 

O coordenador destacou, ainda, a implan-
tação do “e-Processo” (Processo Eletrônico) que veio 
para modernizar a relação entre Fisco e contribuinte. 
“Hoje na Receita Federal não nasce mais processos em 
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papel, todos são eletrônicos, como a de-
claração do Imposto de Renda, por exem-
plo, em que o Brasil é o primeiro país do 
mundo a utilizar a declaração digital com 
100% de adesão”.

Outro grande exemplo, dentro 
do e-Processo está aimplantação do Pro-
cesso Administrativo Federal – PAF inte-
gramente digital, em que todo o conten-
cioso tributário desde uma impugnação a 
seu julgamento fi nal em todas as instân-
cias administrativas ocorre totalmente  de 
forma eletrônica. Além disso, também foi 
desenvolvido um sistema eletrônico de 
gerenciamento do fl uxo de trabalho entre 
RFB, Procuradoria Geral da Fazenda Na-
cional, Carf – Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais e Justiça Federal. “Foram 
mudanças que proporcionaram rapidez 
no resultado das ações, transparência e 
quem ganha com isso é a sociedade”, sa-
lientou o coordenador.

Outro destaque foi o modelo 
da RFB no sistema de validação e auten-
ticação de arquivos digitais, que evita o 
aglomerado de documentos em papéis, 
utilizando-os somente em forma eletrôni-
ca, oferecendo agilidade na prestação do 
serviço público. Bem como a malha fi scal, 
que permitiu um aprimoramento dos cri-
térios de retenção, a auto regularização e 
diminuição de contenciosos. 

O trabalho de integração da Receita com os 
Fiscos estaduais e municipais também tem gerado bons 
frutos.A elaboração de projetos conjuntos na adminis-

tração tributária com maior potencial de fi scalização, 
melhores análises de riscos, bem como redução dos 
custos da máquina administrativa e o Sistema Público 
de Escrituração Digital – SPEDsão alguns exemplos 
dessa parceria, que vem gerando uma simplifi cação, 
troca de dados e a utilização de canais remotos para 
facilitar e melhorar o atendimento ao contribuinte. 

Maurício também destacou o novo layout e 
serviços oferecidos no site da RFB e a utilização de apli-
cativos móveis para celulares com sistemas Androides e 
IOS, que possibilitam à nova geração de contribuintes 
tirar dúvidas sobre o IRPF, ter acessos a restituições, sa-
ber sobre os procedimentos e os tributos a pagar para 
viajantes que vão visitar o exterior entre outros. 

“A modernização tem que ser do Estado com 
a colaboração e integração de todos para um serviço 
público de qualidade para o contribuinte brasileiro”, 
concluiu Vital.

Hoje na Receita Federal não nasce 

mais processos em papel, todos são 

eletrônicos, como a declaração do 

Imposto de Renda, por exemplo, em 

que o Brasil é o primeiro país do 

mundo a utilizar a declaração digital 

com 100% de adesão
Coordenador de atendimento e edu-

cação fi scal da Receita Federal, João 

Maurício Vital

RECEITA FEDERAL E FISCOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
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REFORMA TRIBUTÁRIA NA PAUTA 
DE DEBATES DO CONEFISCO

No âmbito das discussões sobre a Reforma Tributária 
e o seu impacto nas Unidades Federativas, o IX Cone-
fi sco teve o privilégio de contar com a participação do 
secretário de fazenda do Maranhão e coordenador do 
CONFAZ, Cláudio Trinchão.

O coordenador ministrou uma palestra 
técnica para o público formado majoritariamente por 
auditores fi scais, tendo como parceiro do painel o vi-
ce-presidente da Fenafi sco, João Marcos, e o diretor 
jurídico do Sindifern, Rivaldo Penha.

Após uma análise do contexto e cenários dos 
principais confl itos federativos, o secretário Cláudio 
Trinchãodisse que,consolidada a estabilidade econômi-
ca do Brasil, a conjuntura aponta para a construção de 
um modelo de desenvolvimento com prioridades na 
busca pela efi ciência e crescimento econômico.

O painelista apontou, ainda, que existe um 
certo temor, uma vez que as unidades com menor di-
namismo econômico podem perder empresas após a 
aprovação da reforma do ICMS e o consequente fi m da 
guerra fi scal. Ele considera que a simples reposição das 
quedas de receita não seria sufi ciente. 

“Precisamos de maciços investimentos em 
infraestrutura, taxas de juros diferenciadas e benefícios 
com tributos federais. Só com esses instrumentos seria 
possível dar às regiões mais remotas do País condições 
de competir com o Sul e Sudeste na atração de investi-
mentos privados, defendeu”,Trinchão.

Segundo informou o secretário, os Estados 
do Sul e Sudeste estão pressionando os demais a acei-
tar os 4% da alíquota. Em troca, concordariam em lega-
lizar parte dos incentivos fi scais condenados pelo STF. 
A convalidação da guerra fi scal é uma discussão que se 
arrasta há mais de um ano no Confaz, sem alcançar o 
consenso.

Para Trinchão, com a unifi cação da alíquota 
pode haver perda de autonomia dos Estados, piora na 
concentração regional de renda e aumento na sone-
gação fi scal, em decorrência da vantagem de simular 
operações interestaduais. 

Cláudio Trinchão disse, ainda, que 20 dos 27 
executivos estaduais são favoráveis à adoção das duas 
faixas de alíquotas. O coordenador do Confaz afi rmou 
também que o melhor seria que os fundos criados pela 
Medida Provisória (MP) 599/2012 para assegurar com-
pensações com as perdas de arrecadação e de desen-
volvimento regional tivessem caráter constitucional. A 

MP apenas confere condição de lei aos fundos. “Essa é 
uma posição unânime dos Estados”.

Outra discussão apontada durante o con-
gresso e que promete ser complicada é a determinação 
da perda de arrecadação sofrida por cada Estado. O 
Governo Federal estima que, teoricamente, ela pode 
ser de até R$ 14 bilhões. Na prática, porém, o prejuízo 
é menor porque hoje os Estados não cobram o ICMS 
integralmente, por causa da guerra fi scal.

“Com relação aos fundos, um ponto de 
‘consenso comum’, e olha que é algo difícil entre os Es-
tados, é que eles devem ser constitucionais. Acho que 
a constitucionalização dos fundos é uma boa medida. 
Nós temos de passar segurança jurídica”, completou, 
ao citar o exemplo da Lei Kandir, em que todo ano há 
uma legislação para contemplar a compensação de per-
das de recursos para Estados exportadores.
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FISCO RN APRESENTA NOVAS 
FERRAMENTAS DE FISCALIZAÇÃO

Diante dos diversos temas de interesse do Fisco, a 
“Modernização das Ferramentas de Fiscalização e Ges-
tão Tributária Estadual no RN”, foi um dos destaques 
do IX Conefi sco. Apresentado pelo coordenador de fi s-
calização da SET/RN, Hermeneluce Fernandes, o painel 
foi um dos pontos altos no congresso.

“A fi scalização vivencia um novo momento 
através do uso da tecnologia que propiciou a virtua-
lização de documentos fi scais e livros fi scais, além de 
gerar ambientes de interação virtuais, ocasionando, 
portanto, nova recepção e coletas de documentos fi s-
cais, cruzamentos de dados; aumento do volume com 
as ferramentas eletrônicas; sistemas de Controle de 
Massa; Interação com o Público Externo e a criação de 
malhas eletrônicas com critérios de eleição de alvos e 
procedimentos fi scais”, destacou o palestrante.

Para Hermeneluce, o foco principal que in-
cita toda essa revolução tecnológica no Fisco é o au-
mento na arrecadação e a promoção da justiça fi scal, 
por meio da utilização de ferramentas que facilitem o 
cumprimento das obrigações fi scais, bem como o in-
cremento do risco pelo não cumprimento e o aumento 
das áreas de relacionamentos internos e externos.

Como exemplo de ferramentas de gestão de 
uso interno, o coordenador de Fiscalização expôs algu-
mas utilizadas no Fisco do RN, como o uso e aperfeiço-
amento de relatórios gerenciais, através da Extranet2, 

a massifi cação do DTE, descentralização de sistemas, 
formatação de política de segurança e acessos e o IG-
Set (Sistema Gerencial da SET).

O IG-SET é um novo sistema interno de in-
formações gerenciais capaz de monitorar desde o con-
tribuinte normal a empresas normais expondo gráfi cos 
de recolhimentos, entradas e saídas, acompanhamen-
tos de índices das URT’s entre outra gama de informa-
ções de interesse do Fisco.

No âmbito externo, o Fisco do RN ampliou 
suas parcerias com o Ministério Público;Procon;Procu-
radoria de Geral do Estado;Deicot; PRF e Prefeituras 
Municipais do RN, o que possibilitou o aumento da efi -
ciência e quantidade das ações fi scais desenvolvidas na 
capital e interior do estado. 

Através da adoção dessas ações, a SET-RN 
hoje tem como diferencial a codifi cação e registro au-
tomático após 24h da emissão da NF-e; um dos primei-
ros Estados a fechar os Postos Fiscais; reconhecimen-
to nacional como modelo de Fiscalização do Simples 
Nacional, através do monitoramento, o que garantiu 
a participação na eleição para ter escritórios nacionais 
do Simples nos Estados de PR; BA; DF e RN; projeto 
piloto ( já implantado) da NFC-e integrada ao TEF e 
desenvolvimento do PAF – NFC-e; início da fi scaliza-
ção com a ECD e a melhora substancial no ranking do 
crescimento nominal da arrecadação.
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SEBRAE E DIEESE MOSTRAM 
EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO
DO ICMS NO RN

Em 2012, 69,70% das receitas totais do RN foram ge-
rados por ICMS, FPE e royalties. Dentro desse pano-
rama, foi elaborado um estudo detalhado com valores 
nominais, em que constatou que no período de 11 
anos, as principais de fontes de recurso do RN, como 
o ICMS que cresceu cerca de 270%, o FPE que elevou 
para aproximadamente 179% e os royaltiesque gera-
ram um aumento de 140% (esse abaixo da expectativa 
prevista).

Esses foram alguns dados apresentados 
pela assessora técnica do SEBRAE, Inalda Marinho, e 
pelo supervisor técnico do DIEESE-RN, Melquisedeque 
Moreira,durante o IX CONEFISCO. O painel “Estudos 

sobre a arrecadação de ICMS no RN” também contou 
com a participação dos auditores fi scais, Tacinildo e 
Eleazar de Brito, como mediadores.

Sobre fi nanças públicas, o técnico do DIE-
ESE, Melquisedeque Moreira expôs dados relevantes 
sobre arrecadação de ICMS no RN. Primeiramente, 
o palestrante divulgou a composição total da receita 
corrente do RN, que hoje é composta de 2% do IPVA, 
40% do ICMS, 43% demais transferências e 15% demais 
receitas, além das despesas do Estado com folha de 
pagamento, evolução da receita corrente, tributária, 
ICMS nos últimos 10 anos e a previsão orçamentária 
do Governo para 2012-2013.
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No âmbito da arreca-
dação do ICMS, nos anos de 2011 
a 2012, o RN teve um crescimen-
to médio real (IPCA)de 7,4%. E de 
2002 a 2012, o Estado aumentou a 
arrecadação de R$ 1.795.006 para R$ 
3.690.518, apresentando um cresci-
mento real médio de 7,5%. 

No que se refere ao “es-
toque de riquezas”, o Rio Grande do 
Norte ocupou em 2010, junto com 
Pernambuco, a 5ª colocação na par-
ticipação do ICMS (8,8%) no PIB, fi -
cando atrás somente de MS, AM, RO 
e MT. “Para 2012, a participação do 
ICMS no PIB foi de 9,7%”, revelou.

Já na área da variação por 
crescimento real da arrecadação de 
ICMS, o RN ocupa a 10ª colocação 
com 105,6%, no período de 2002 
a 2012. Logo, esses dados revelam 
que o crescimento na arrecadação 
do RN está acima da média dos Esta-
dos que ocupam a região Nordeste. 
Como mostra o gráfi co.

Na comparação com as demais unidades fe-
derativas, o RN ocupou em 2012, a 5ª colocação dos 
estados que mais arrecadaram, ao totalizar os ganhos 
de R$ 3.690.518 com variação nominal de 16,4% e real 
de 9,7%. Ficando atrás somente de Amapá, Acre, Tocan-
tins e Pará. 

Melquisedeque ainda destacou que a com-
posição do valor adicionado do ICMS no RN, que é 
composto de 48% do setor terciário (comércio, trans-
porte, comunicação, outros), 21% do setor secundário, 
20% do setor primário, 9% energia e 2% petróleo. 

Ao fi nal, o supervidor técnico do DIEESEa-
fi rmou que a arrecadação de ICMS no Rio Grande do 
Norte cresceu de forma substancial entre os anos de 
2003 e 2012. Este resultado se deve, prioritariamente, 
à combinação de um grande esforço de arrecadação 
do Fisco estadual e da conjuntura favorável. Além do 
grupo de receita do setor terciário, que atualmente se 
mantém como o mais representativo do ICMS estadu-
al, o subsetor de comércio agregou 32% ao montante 
gerado.

Para 2013, a expectativa é de crescimento 
expressivo da arrecadação do Estado potiguar, em vir-
tude da expansão da economia nacional que favorecerá 
o crescimento da massa salarial (reajuste real do salário 
mínimo e geração de empregos), motivando, conse-
quentemente, a demanda interna, e a disponibilidade 
de crédito ao consumidor, entre outros fatores. 

Inalda também destacou a atuação do SE-
BRAE com consultorias a pequenos e micro empreen-
dedores, que auxiliam no comportamento das princi-
pais fontes de receita do Estado do RN.
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TRABALHO E FIRMEZA PARA A 
NOVA DIRETORIA DO SINDIFERN

Uma belíssima festa, no dia 19 de abril, realizada no 
Versailles Recepção, marcou a posse da nova diretoria 
do Sindifern.  Auditores fi scais, aposentados, pensio-
nistas, familiares e amigos do Fisco estiveram presentes 
para prestigiar os novos dirigentes que estarão à frente 
do Sindicato no biênio 2013/2015.

Também prestigiaram a cerimônia a deputa-
da federal do PT, Fátima Bezerra, o presidente da Fena-
fi sco, Manoel Isidro, o presidente da Câmara Municipal 
de Natal e auditor fi scal, Albert Dickson, o presidente 
da Asfarn, José Fernandes de Macêdo e o secretário de 
tributação do RN, José Airton. 

No discurso de posse, o presidente do Sin-
difern, Pedro Lopes destacou a grande satisfação de 
ter assumido a representação dos auditores fi scais do 
tesouro do Estado do Rio Grande do Norte e após os 
cumprimentos a seus familiares, amigos, colegas de tra-
balho e vida sindical, Pedro ressaltou a postura a ser 
adotada como líder sindical: 

“Antes de qualquer enfrentamento, primei-
ramente temos que ter consciência da responsabilida-
de social da nossa função, que é garantir os recursos 
fi nanceiros para os governantes desenvolverem as 
ações públicas. Por isso a própria Constituição Federal 
reconhece nossa atividade como essencial ao funcio-
namento do Estado.Essa consciência requer de nós, 
auditores fi scais, responsabilidade nas ações promovi-
das pelo SINDIFERN, pois somos carreira de Estado e 
a harmonia e o bem estar da sociedade dependem dos 
resultados do nosso trabalho”, declarou. 

O presidente disse, ainda, que a nova dire-
toria trabalhará com muita fi rmeza para atingir os ob-
jetivo da classe, em todas as frentes. No âmbitofederal, 
prestando total apoio à FENAFISCO para a aprovação 
da PEC 05. No cenário regional, intensifi cando o traba-
lho político para o encaminhamento da PEC estadual 
do teto, bem como atuando junto ao Tribunal de Con-
tas para solucionar com sucesso o problema dos apo-
sentados. Além de melhorar as regras de evolução na 
carreira, entre outras batalhas. 

Por fi m, em nome de toda nova Diretoria 
Executiva do Sindifern empossada,  Pedro Lopes garan-
tiu a defesa das reais aspirações da categoria. “Traba-
lharemos incansavelmente na defesa dos nossos direi-
tos já conquistados, bem como pelo avanço de novas 

conquistas que se fazem necessárias.A partir de hoje 
podem contar com a disposição de Pedro, Ribamar, 
Eleazar, Juarez, Rivaldo, Cristiana, Mara, Kelser, Ro-
semblatt, Adielson, Moisés, Sebastião Macedo, Clayton, 
Juvenal Macedo e Michael para o engrandecimento da 
categoria e do Fisco potiguar”, concluiu.

Presidente Pedro Lopes anuncia metas da nova gestão para o biênio 2013/2015
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COBERTURA COMPLETA ACESSE O SITE DO SINDIFERN
www.sindifern.org.br




