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Nascida como Excla-
mação Produção 
Gráfica e Fotolito 

Ltda, a empresa, ao longo des-
ses anos acumulou experiên-
cia e parcerias nas mais diver-
sas áreas da comunicação.
 Nesse período, presencia-
mos e participamos da gran-
des mudança do mercado de 
comunicação, com o avanço 
da tecnologia e o surgimen-
to, crescimento e solidificação 
das mídias digitais em todos 
os segmentos da vida humana. 
Além disso, acompanhamos o 

desenvolvimento e as mudan-
ças culturais, bem como as vi-
suais e a forma como elas in-
fluenciam a comunicação na 
sociedade contemporânea.
 Hoje, o mercado compe-
titivo exige foco na experiên-
cia do cliente (customer expe-
rience), ou seja, precisamos 
ir além das expectativas, sur-
preender pelos detalhes, para 
conquistar mente e coração.
 Na área editorial, a ques-
tão visual se tornou impres-
cindível, mesmo em publica-
ções técnicas. As informações 

22 anos atendendo o 
mercado editorial e digital

precisam ser apresentadas de 
forma clara e intuitiva, melho-
rando a compreensão do con-
teúdo e agilizando a busca da 
informação necessária. 
 Por isso, a utilização de 
exemplos visuais, se tornaram 
ferramentas importantes em 
qualquer publicação, seja físi-
ca ou digital. Também a com-
plementariedade entre os dois 
mundos (físico e virtual) e a 
praticidade de ter os dados 
em mãos, além de uma lingua-
gem de fácil compreensão, fa-
zem a diferença.

SOBRE  A  EXC L A MAÇÃO

EXCLAMAÇÃO

@exclamacaors
51 999 334 087

51 3339 0712

www.exclamacao.com
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Em uma rápida 
busca na Câma-
ra Brasileira do 

Livro pode-se constatar 
164 publicações com o 
selo próprio da Excla-
mação. Além diso,  pres-
tamos serviços para 
editoras, autores inde-
pendentes, entida-
des e empresas. 
 Com larga ex-
periência na ela-
boração de livros, revistas, 
manuais, tanto físico como 
digital, com publicações na 

Experiência em publicações

PUBL ICAÇÃO  I MPR E SSA

Amazon, em sites de entida-
des, de inúmeras áreas e as-
suntos.

 Nossa expertise, pos-
sibilita montar equipes 
multidisciplinares, com 
a escalabilidade neces-
sária, de acordo com o 
projeto a ser desenvol-
vido, seja um peque-
no livro ou publicações 
mais complexas.

Nosso objetivo é a 
entrega de um ser-
viço eficiente com 
design claro, ele-

gante e atrativo, para que as 
informações possam ter fácil 
compreensão.

Cage - 61 Anos Contabilizando a História

Centro de Memória da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul

40

41

Centro de Memória da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul

 

 

Estado do Rio Grande do SulSecretária da Fazenda DEO

APOIO

DIVISÃO DE ESTUDOS E DE ORIENTAÇÃO

SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CADIN

SEÇÃO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO

A Divisão de Estudos e Orientação - DEO foi criada junto com a CAGE. 
É uma das divisões mais antigas. O Decreto de criação mencionava 
que a Contadoria Geral do Estado teria duas divisões ( DEO e Di-

visão de Centralização) além do Serviço de Administração Complementar e 

Contadorias Seccionais.
 A localização da divisão sempre foi onde ela está, no quarto andar 

do prédio da Secretaria da Fazenda (Casarão), ao lado do Gabinete do Con-

tador e Auditor-Geral do Estado. Foram modificadas posições de divisórias, 

mas o espaço físico sempre foi muito parecido com o que temos hoje. A 

biblioteca da  CAGE- Luiz Bonetti Piffero , antes de ser transferida para a Bi-

blioteca Central da Fazenda, localizava-se na DEO. Os antigos contavam que 

à  noite , após o expediente,  ouviam-se  os passos do falecido Luiz Piffero no 

Divisão de Estudos e Orientação 

Projeto CAGE - 61 anos
Contabilizando História | 2010

https://www.cblservicos.org.br/isbn/pesquisa/?page=1&q=Exclama&filtrar_por%5B0%5D=selo&ord%5B0%5D=relevancia&dir%5B0%5D=asc&selo%5B0%5D=EXCLAMA%C3%87%C3%83O&selo%5B1%5D=Exclama%C3%A7%C3%A3o%20Com%C3%A9rcio%20e%20Servi%C3%A7o%20de%20Tecnologia%20Ltda
https://www.cblservicos.org.br/isbn/pesquisa/?page=1&q=Exclama&filtrar_por%5B0%5D=selo&ord%5B0%5D=relevancia&dir%5B0%5D=asc&selo%5B0%5D=EXCLAMA%C3%87%C3%83O&selo%5B1%5D=Exclama%C3%A7%C3%A3o%20Com%C3%A9rcio%20e%20Servi%C3%A7o%20de%20Tecnologia%20Ltda
https://www.cblservicos.org.br/isbn/pesquisa/?page=1&q=Exclama&filtrar_por%5B0%5D=selo&ord%5B0%5D=relevancia&dir%5B0%5D=asc&selo%5B0%5D=EXCLAMA%C3%87%C3%83O&selo%5B1%5D=Exclama%C3%A7%C3%A3o%20Com%C3%A9rcio%20e%20Servi%C3%A7o%20de%20Tecnologia%20Ltda
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O projeto gráfico de uma 
publicação (livro, re-
vista, jornal) é funda-

mental para o sucesso da mes-
ma. O conteúdo visualizado 
forma elegante e clara, sem 
linhas "viúvas" e "órfãs" que 
propicie uma leitura confortá-
vel e uma capa com bom pla-
nejamento, qualificará a expe-
riência do leitor, valorizando a 
obra publicada.

Se você valoriza a excelência  na hora de se relacionar com  um banco, bem-vindo ao  Banrisul A�nidade.

Estar em a�nidade com você para  
oferecer o melhor para a sua vida.  

É assim que a gente pensa. É isso que  
o Banrisul A�nidade faz por você.  Sendo próximo, entendendo  

as suas necessidades, conhecendo  
os seus projetos de vida e criando  

soluções �nanceiras personalizadas  que ajudem você a realizar tudo o que deseja. 

AFINIDADE COM O SEU  JEITO DE PENSAR.AFINIDADE COM OS SEUS PROJETOS DE VIDA.AFINIDADE COM VOCÊ.

SAC: 0800.646.1515 - Deficientes Auditivos e de Fala: 0800.648.1907

Ouvidoria: 0800.644.2200 - Deficientes Auditivos e de Fala: (51) 3215.1068

banrisul.com.br/
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 Nº 14 ABRIL DE 2018

Enfoque Fiscal
Novo Projeto Gráfico

2019

Confira aqui

PROJETO  GR ÁF I CO

Um bom projeto
acrescenta credibilidade

 Tão importante quanto o 
projeto, é a diagramação. 
 O projeto gráfico dá as di-
retrizes, mas um bom diagra-
mador tem que ter a sensibi-
lidade e a liberdade de fazer 
pequenos ajustes no decor-
rer do projeto, respeitando as 
questões técnicas e adequando 
o texto e os elementos de de-
sign de forma suave e fluida.

 A atenção aos detalhes 
deve ser estar em primeiro pla-
no, fazendo com que o acaba-
mento do produto seja de alta 
qualidade.
 Por isso, um bom planeja-
da e execução acrescenta cre-
dibilidade, tornando-se um 
diferencial dentro da atual rea-
lidade de excesso de informa-
ção e fontes diversas que nem 

sempre são confiáveis.

https://revisaoparaque.com/blog/glossario-de-termos-do-design-editorial/
https://revisaoparaque.com/blog/glossario-de-termos-do-design-editorial/
https://afisvec.org.br/portal/3d-flip-book/enfoque-fiscal-16/
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As publicações digitais 
avançam cada vez mais   
na sociedade moderna, 

na medida em que evolui a ve-
locidade de banda larga e o há-
bito de leitura em plataformas 
digitais (kindle, sites, etc.).
 O formato não substitui-
rá o papel, mas sim comple-
mentará as opções de leitu-
ra, dependendo da função 
(lazer ou trabalho) disponi-

PUBL ICAÇÕES  D I G I TA I S

Um formato que, cada vez mais, 
conquista espaço 

bilidade de espaço, hábito e 
gosto do leitor.
 Para os órgãos públicos, , 
entidades e empresas, o for-
mato virtual apresenta uma 
enorme vantagem econômica 
e de acesso, afinal, ela pode 
ser compartilhada e acessa-
da de inúmeras formas e, em 
qualquer lugar do mundo.
 Para o Estado, uma pu-
blicação que consiga reunir e 

simplificar dados sensíveis e 
complexos têm enorme impor-
tância, pois aproxima da so-
ciedade informações que na-
turalmente não conseguiria 
acessar. 
 Portanto, uma publicação 
digital economiza recursos, é 
ecologicamente correta, de-
mocratiza o acesso à informa-
ção e reforça o papel do Esta-
do junto à sociedade.
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OWordpress é um sis-
tema livre e aberto de 
gestão de conteúdos 

que nos últimos anos ganhou re-
levância no mercado mundial.
 É uma das ferramentas 
mais utilizadas para a criação 
de sites.

PRODUÇÃO  NA  WE B

Experiência em Wordpress
a plataforma mais utilizada no mundo

 Com inúmeros plugins de-
senvolvidos e builders, é com-
pletamente personalizável, in-
tuitivo, e requer qualificação 
média de mão-de-obra.
 A Exclamação utiliza esse 
sistema na construção de si-
tes e lojas virtuais, combinado 

com alguns plugins para per-
sonalização.
 Além do webdesign, cui-
damos do SEO (Search Engi-
ne Optimization) da página, 
adaptando imagens e textos 
para melhor busca no Google 
o outros buscadores. 

Site LoopBass (Austrália)

Alguns sites desenvolvidos (veja mais em exclamacao.com.br)

Portal AFISVEC

Redoz (escritório de advocacia) Site União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública

https://loopbassmusic.com/
https://afisvec.org.br/portal/
https://redoz.com.br/redoz/
https://uniaogaucha.org.br/
https://exclamacao.com.br
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As redes sociais ocupam 
um papel cada vez mais 
importante na socieda-

de moderna. As pessoas as uti-
lizam para lazer, informação, 
relacionamentos interpessoais 
e profissionais. 

PRODUÇÃO  NA  WE B

Redes sociais - cada vez mais 
estratégicas e imprescindíveis

Redes Sociais

 Sua influência impacta 
culturalmente, nas artes, na 
estética, na identidade  visual, 
na forma como se recebe a in-
formação. 
 A linguagem nas redes so-
ciais é cada vez mais visual, 

com textos suscintos e rápidos, 
tendência que está afetando a 
relação do leitor com todos os 
outros meios, inclusive nas pu-
blicações técnicas que preci-
sam ser mais dinâmicas e dire-
tas na forma e no conteúdo.

Redes sociais – comunicação com o público de forma ampla.
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IDENTIDADE
VISUAL

PROJETO
GRÁFICO

DEFINIÇÃO
DE EQUIPE

TEMPO DE 
EXECUÇÃO

DIAGRAMAÇÃO PUBLICAÇÃO

O resultado da utilização de infográficos para demonstração de dados  
complexos facilita em muito a compreensão, além de agilizar a visua-
lização e tornar a leitura mais prazeirosa. Nesse caso, exemplifico al-

gumas etapas de um bom projeto editorial, como o Boletim Técnico Digital da 
Receita Estadual. É preciso que o boletim converse visualmente com as outras 
mídias da Receita.

  O uso de elementos gráficos criativos  melhora a dinâmica da publicação
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IDENTIDADE
VISUAL

PROJETO
GRÁFICO

DEFINIÇÃO
DE EQUIPE

TEMPO DE 
EXECUÇÃO

DIAGRAMAÇÃO PUBLICAÇÃO

  O uso de elementos gráficos criativos  melhora a dinâmica da publicação

Clique e confira

REVISTA EM FORMATO  DIGITAL 

https://uniaogaucha.org.br/ceee-em-pauta-digital/
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EXCLAMAÇÃO
22 anos

Centenas de publicações 
impressas e digitais

TempusT
e
m

p
u

s
 F

u
g

it

Fugit

HÉLIO FARACO DE AZEVEDO

H
ÉLIO

 FA
R

ACO
 D

E A
ZEV

ED
O

Obras do autor

Casuística Jurídica

Aspectos Jurídicos
da Fiscalização Financeira

Ensaios, Conferências
e Discursos Leonísticos

Expressões do Tempo
(crônicas)

Francamente
(crônicas)

Discursos

As 12 Verdades
Incontestáveis

Recordar é Viver  
Outra Vez

 Exemplo de como viver bem, 
mantendo a ética e tornando o seu 
ofício uma religião, Hélio Faraco de 
Azevedo transitou pelo Direito 
Constitucional, Direito Civil, Direito 
Administrativo e pelo Direito do 
Trabalho com desenvoltura.
 O reconhecimento da sua traje-
tória profissional lhe rendeu título 
de Comendador, concedido pelo 
Tribunal Superior do Trabalho; co-
mendas concedidas pela OAB/RS, 
pelo IARGS e, recentemente, pelo  
TRT da 4ª Região; na SATERGS, foi 
proclamado Advogado Emérito por 
seus pares; foi designado pelo Go-
verno Brasileiro, Juiz do Tribunal 
Arbitral do Mercosul e, por concur-
so, conquistado em 1º lugar, exer-
ceu o cargo de Auditor Jurídico do 
Tribunal de Contas do Estado. Na 
Câmara Municipal, os Vereadores 
lhe deram, por unanimidade, a Ci-
dadania de Porto Alegre.
 Espírito inquieto enveredou 
para a literatura, com suas crônicas 
e discursos publicados.
 Pela Exclamação, publicou as 
“12 Verdades Incontestáveis” e “Re-
cordar é Viver outra Vez”, testemu-
nhos de uma vida repleta e plena.
 Agora, estamos publicando 
“Tempus Fugit”, uma crítica hones-
ta ao panorama atual, um esforço 
patriótico para colaborar no resta-
belecimento da verdade nacional.EXCLAMAÇÃO

EXCLAMAÇÃO

O
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EXCLAMAÇÃO
22 anos

Centenas de publicações 
impressas e digitais

CAMINHOS PARA 
EVITAR UMA 
APOSENTADORIA 
FRACASSADA7

Leandro Minozzo

APOSENTE!
NÃOSE

Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Estadual – RS
AFISVEC

2ª Edição

Apoio:

Dr. Leandro Minozzo é médico, 
com mestrado em Educação, 
título de Especialista em Geria-
tria pela SBGG/AMB, título de Es-
pecialista em Nutrologia pela 
ABRAN/AMB, Pós-MBA em Lide-
rança. É palestrante nas áreas de 
saúde, preparação para aposen-
tadoria e espiritualidade. Autor 
dos livros  

Doença de Alzheimer: 
Como se Prevenir, 

Em Busca do Sentido 
da Vida na Terceira Idade 

e 

Um Novo Envelhecer: 
Tempo de Ser Feliz. 

www.leandrominozzo.com.br 

“Em pesquisa realizada pela 
consultoria Merryl Lynch, em 
2010, 51% dos aposentados re-
lataram que, se pudessem, 
teriam focado mais em seus ob-
jetivos pessoais, ao invés do as-
pecto �nanceiro, quando plane-
jaram sua aposentadoria. Por 
isso, escolhi não usar o aspecto 
econômico como �o condutor 
ou como mote do livro. O foco 
será sobre questões existenciais, 
que implicam, diretamente, no 
sentido da vida e na sua saúde – 
porque acredito e percebo que 
são nesses aspectos que as pes-
soas mais se perdem ao entrar 
nessa fase da vida.”

AFISVEC

SAÚDE

Desde 1992

A SAÚDE DO AUDITOR-FISCAL E SEUS 
FAMILIARES EM PRIMEIRO PLANO

www.afisvecsaude.org.br
saude@afisvec.org.br

51 3224-4922

Leandro M
inozzo
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15 ANOS DE MUITAS LUTAS E CONQUISTAS
Parabéns a todos que fizeram parte 

desta história e ajudaram a escrevê-la!

anos
BOLETIM COMEMORATIVO Recordar

é viver outra vez

Hélio Faraco de Azevedo

EXCLAMAÇÃO O

H
élio Faraco de Azevedo

Recordar
é viver outra vez

Não há êxito duradouro 

sem que esteja 

assentado na ética.

 Há menos de um ano, comparece-

mos a uma reunião com um novo cliente 

para tratar de seu livro “As 12 Verdades 

Incontestáveis”.

 Desde o início percebemos que está-

vamos lidando com um homem de con-

versa agradável, com ótimas histórias, 

porém, �rme em seus objetivos.

 Imagine-se os incríveis embates, 

estratégias, vitórias antológicas, revira-

voltas, acontecidos nesses 68 anos de 

pro�ssão. 

 Nesse livro, podemos sorver um 

pouco da experiência, do comportamen-

to ético, cada vez mais raro em nossos 

dias, que conduziu sua vida pessoal e 

pro�ssional.

 Também observaremos que, apesar 

de uma bem-sucedida carreira, existe 

nele uma profunda e sincera preocupa-

ção social e solidária batalhando para 

um futuro de desenvolvimento para 

nosso país.

 Por isso, em seus 90 anos podemos 

ver no semblante o olhar sereno, de 

quem tem a consciência de que vale a 

pena viver com intensidade, princípios e 

muito trabalho.

 O Editor.

Obras do autor 

Casuística Jurídica

Aspectos Jurídicos 

da Fiscalização Financeira

Ensaios, Conferências 

e Discursos Leonísticos

Expressões do Tempo

(crônicas)

Francamente

(crônicas)

Discursos

As 12 Verdades 

Incontestáveis

PORTFÓLIO 
NA FORMA DIGITAL 

APONTE O CEULAR OU 
CLIQUE AQUI

https://exclamacao.com.br/portfolio/
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TEXTO  JORN AL Í ST I CO

Quando a soma das experiências faz o resultado!

Jornal do Comércio - Porto Alegre

Economia

Quinta-feira
11 de abril de 2013 9

Clarisse de Freitas
clarisse@jornaldocomercio.com.br 

Até setembro. Esse é o 
prazo mais provável para 
que o Rio Grande do Sul e a 
região francesa de Pays de 
Loire terminem as negocia-
ções prévias ao tratado de co-
operação que deve tornar os 
territórios “irmãos”. Segundo 
o novo cônsul-geral da França 
em São Paulo, Damien Loras, 
o termo deve ser assinado até 
o final do ano e prever coo-
perações universitárias, na 
produção de alimentos (agro-
pecuária e vitivinicultura) e 
o intercâmbio de servidores 
públicos.

Em visita ao Palácio Pi-
ratini na manhã de ontem, o 
cônsul conversou com par-
te do secretariado gaúcho e 
expôs as contribuições que 
o governo francês e, em es-
pecial, a região de Pays de 
Loire podem oferecer. Parti-
ciparam representantes das 
secretarias da Administração 
e Recursos Humanos (SARH), 
Cultura (Sedac), Ciência, Ino-
vação e Desenvolvimento 
Tecnológico (SCIT), além do 
Detran e da Agência Gaúcha 
de Desenvolvimento e Promo-
ção do Investimento (AGDI).

“Podemos aprofundar 
as relações bilaterais entre a 
França e o Rio Grande do Sul 
em diversos setores. O Esta-
do e a França têm afinidades 

que podem ser aproveitadas. 
Podemos contribuir na área 
rodoviária, com os parques 
tecnológicos, a pesquisa aca-
dêmica, a formação de recur-
sos humanos para a gestão 
pública, o desenvolvimento 
sustentável e, claro, com o in-
tercâmbio cultural”, afirmou 
o cônsul, momentos antes de 
encontrar o governador Tarso 
Genro.

Loras ressaltou que exis-
tem inúmeras empresas fran-
cesas com subsidiárias gaú-
chas e que há potencial para 
que outras venham a investir 
no Estado. Tornar o Rio Gran-
de do Sul mais conhecido dos 
empresários franceses foi, 
segundo o cônsul, a princi-
pal preocupação exposta pe-
los secretários. O diplomata 
lembrou, ainda, que o estilo 
de relação bilateral proposto 
pela França não é predatório.

“Somos o quinto maior 
investidor internacional no 
Brasil, e acredito que o Rio 
Grande do Sul tem caracterís-
ticas que o tornam uma porta 
de entrada ideal para as em-
presas francesas no mercado 
brasileiro. A balança comer-
cial entre o Estado e a França 
é favorável aos gaúchos, mas 
isso não é algo que a gente 
queira mudar. Nosso compro-
misso não é apenas vender, 
mas estabelecer bases locais, 
gerar negócios e empregos 
aqui”, argumentou.

Gilvânia Banker
gilvania@jornaldocomercio.com.br

Nada mais foge ao controle 
do fisco. O desempenho da Re-
ceita Federal deu um salto quân-
tico em qualidade e eficiência 
após o advento do Sistema Públi-
co de Escrituração Digital (Sped), 
programa que reúne diversos 
módulos, como a Nota Fiscal Ele-
trônica, Escrituração Fiscal Digi-
tal (EFD), Escrituração Contábil 
Digital (ECD), entre outros. “Não 
podíamos mais continuar atuan-
do do mesmo jeito que trabalhá-
vamos até 2009”, diz o auditor-
-fiscal e coordenador-geral de 
fiscalização da Receita Federal 
do Brasil (RFB), Iágaro Jung Mar-
tins, durante apresentação on-
tem no Fórum Sped, realizado no 
Hotel De Ville, em Porto Alegre.

O evento, organizado pela 
Decision IT, contou com a presen-
ça de mais de 300 profissionais 
da área administrativa, da in-
formática, fiscal, contábil, além 
de empresários. Para o sócio-
-fundador e diretor de serviços 
da empresa, Mauro Negruni, o 
encontro buscou valorizar e plu-
ralizar a discussão das ideias e 
conceitos sobre os impactos do 
Sped, buscando ajudar os profis-
sionais a desenvolver suas apti-
dões e capacidades. 

Ao justificar os avanços da 
tecnologia na administração tri-
butária e no formato do novo 
planejamento da fiscalização, 
Martins diz que “o Sped não é 
apenas um programa, é um esti-
lo de vida”. Segundo ele, a Recei-
ta está preocupada em melhorar 
e simplificar as obrigações fiscais 
e, para isso, vem buscando o 
aperfeiçoamento do sistema digi-

tal. “Não é nossa prioridade fa-
zer autuações”, comenta. Com a 
ajuda da tecnologia, o órgão con-
segue focar e planejar melhor as 
autuações. “Não atuamos mais 
geograficamente, e, sim, de for-
ma especializada”, garante. No 
caso das pequenas e médias em-
presas, a RFB se utiliza do cruza-
mento de dados. O fisco promete 
implantar uma malha fina para 
a pessoa jurídica semelhante ao 
que ocorre no Imposto de Renda 
para Pessoa Física. “Queremos 
sair de uma média de 3,5 mil pe-
quenas e médias empresas que 
são fiscalizadas no Brasil para 
35 mil, através desse modelo”, 
adiantou.

Para a Receita, o Sped é tam-
bém um programa que ajuda os 
contribuintes a não cometerem 
erros, graças ao seu modelo de-
talhado de apuração do tributo. 
O órgão registrou o lançamen-
to em 2012 de cerca de R$ 5 
bilhões através das auditorias 
que verificaram erros na trans-
missão de dados ao Sped. Para 

o administrador de empresas e 
coordenador do MBA em Conta-
bilidade e Direito Tributário do 
Instituto Brasileiro de Pós-Gra-
duação (IPOG), Edgar Madruga, 
que abordou os aspectos da EFD-
-Fiscal, ainda existem inúmeros 
problemas de preenchimento 
nas guias digitais, em especial 
no controle de estoque, por não 
haver, por exemplo, uma uni-
formidade e padronização nas 
siglas para as unidades de me-
didas. “Como fica a critério de 
cada um, causa um descontrole 
e pode gerar um problema grave 
para as empresas”, alertou. 

Ainda sem data prevista pelo 
fisco, a EFD Social vai ser imple-
mentada e promete trazer melho-
rias e maior controle na área tra-
balhista. O empresário contábil 
e professor Fernando Sampaio 
adiantou que o programa prevê, 
entre outras mudanças, a extin-
ção da numeração do PIS dos 
trabalhadores, ficando apenas 
o número do CPF para retirar e 
pesquisar o valor do benefício. 

 ` Tributos 

Sped é ferramenta para 
aperfeiçoamento do fisco 
Implementação da tecnologia permite planejamento das autuações 

Receita Federal quer simplificar as obrigações fiscais, explica Martins
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O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu on-
tem que a cobrança de Imposto de Renda e Contri-
buição Social pelo Lucro Líquido (CSLL) de empresa 
controlada que esteja estabelecida fora de países 
considerados paraísos fiscais é constitucional. Mo-
mentos antes, o Supremo definiu que a cobrança de 
impostos sobre companhias coligadas no exterior é 
inconstitucional desde que não estejam em paraí-
sos fiscais.

Na mesma sessão, mais cedo, o STF também 
decidiu que a cobrança dos impostos é constitu-
cional no caso de companhias controladas que 
estejam situadas em paraíso fiscal e definiu que co-
brança de impostos não pode ser retroativa. Agora, 

o Supremo derrubou também a retroatividade da 
cobrança prevista em lei para as empresas contro-
ladas que estejam fora de paraísos fiscais.

Uma empresa é controlada por outra quando 
tem poder de eleger a maioria dos administradores 
ou tomar as principais decisões relacionadas com 
a companhia. Não há necessidade, assim, de deter 
mais da metade do capital da empresa. Já uma em-
presa coligada a outra é quando uma delas tem in-
fluência sobre a outra de forma significativa, ainda 
que não haja um porcentual mínimo de detenção 
de ações. Na prática, a coligação se dá quando uma 
empresa consegue exercer poder sobre as decisões 
da companhia, mesmo sem controlá-la. 

STF julga constitucional IR e CSLL em paraísos fiscais 

 ` Relações Internacionais

Rio Grande do Sul e Pays de 
Loire negociam cooperação
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Segundo Loras, há potencial para empresas da França no Estado

Conhecer o mercado, 
dominar as ferramen-
tas e entender a lin-

guagem econômica e tribu-
tária são alguns dos nossos 
diferenciais. Seriedade e com-
prometimento são nossas ca-
racterísticas principais! Os 
desafios nos movem e nos fa-
zem aprender cada vez mais. 
 Na área econômica e tri-
butária, objeto principal do 
trabalho que está sendo pro-
posto, temos a compreensão 
da sua importância para o Es-
tado e sociedade e é o foco de 
atuação da jornalista Gilvânia 
Banker há mais de 20 anos. 
 A jornalista acumula expe-
riência em redações de jornais, 
já trabalhou no jornal Correio 
do Povo, O Sul e, mais recente-
mente, no Jornal do Comércio 
– Caderno da Contabilidade. 
Há 20 anos presta serviço de 
assessoria de imprensa para a 
Associação dos Auditores Fis-
cais da Receita Estadual – Afis-
vec, onde implementou diver-
sos meios de comunicação 
internos bem como as revistas 
da entidade: Realidade Fiscal 
e Enfoque Fiscal. Iniciou sua 
experiência em revistas em 
1998, com a Revista Amanhã e 

outros periódicos da empresa. 
Atualmente a profissional 
também presta serviços para 
a União Gaúcha em Defesa 

Reportagem Jornal do Comércio - 11 de abril de 2013

da Previdência Social e Públi-
ca e Associação dos Auditores 
da Receita Federal do Brasil 
(Agafisp). 
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Gilvânia Banker

O sonho de um sistema tri-
butário mais justo e igualitário 
faz parte da história da huma-
nidade e até já ganhou as telas 
do cinema, em filmes inspirados 
no lendário Robin Hood, herói 
inglês, fora da lei, que roubava 
dos ricos para dar aos pobres, 
nos tempos do rei Ricardo I, co-
nhecido como Coração de Leão. 
Dentro desse espírito, o Sindifis-
co Nacional, em parceria com o 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese), lançou uma 
cartilha, em abril deste ano, con-
tendo 10 ideias de mudanças na 
tributação (ver quadro). Dessas, 
três serão formatadas como Pro-
posta de Emenda Constitucional 
(PEC) para encaminhamento ao 
Congresso Nacional, ainda sem 
data prevista.

De acordo com o presidente do 
Sindifisco Nacional, Pedro Dela-
rue, a iniciativa tem o objetivo 
de apresentar sugestões mais 
factíveis, tais como: a correção da 
tabela do Imposto de Renda e o 
aumento de sua progressividade; 
tributação do lucro e dividendos 
distribuídos aos acionistas; e 
cobrar o Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automotores 

(IPVA) sobre embarcações e ae-
ronaves. Segundo o presidente, 
essas três podem gerar mais im-
pacto na redistribuição de renda e 
no peso da carga tributária.

Todas as ações das entidades 
tiveram o amparo e o apoio de 
representantes de seis princi-
pais centrais sindicais do País, 
entre elas a Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) e a Força 
Sindical. Movidos pelo mesmo 
ideal, o de promover a justiça 
tributária, fazendo com que os 
mais ricos paguem mais e os mais 
pobres paguem menos impos-
tos, Delarue disse que o “Brasil 
tem um sistema Robin Hood às 
avessas” e que há necessidade de 
mudar essa realidade. Para isso, 
a entidade começou uma coleta 
de assinaturas de trabalhadores 
para que o projeto seja logo envia-
do ao Congresso Nacional, como 
um apelo da própria população, 
a mais afetada pelo modelo tri-
butário brasileiro. “As principais 
centrais sindicais ficaram entu-
siasmadas, a nossa intenção é que 
a lei tenha iniciativa popular”, diz 
o presidente.

Na proposta que visa a corrigir 
da tabela do Imposto de Renda 
(IR), de acordo com a justificativa 
do supervisor do Dieese, Clovis 
Scherer, a defasagem é de mais 
de 60%. A consequência é uma 
situação em que as pessoas com 
menor renda são tributadas em 
sua renda mínima. No outro ex-
tremo, famílias com salário maior 
pagam uma alíquota que vem se 
mantendo em 27,5%. “De 2006 
pra cá, uma pessoa que ganhava 
seis salários-mínimos não pagava 
IR; hoje, quem ganha pouco aci-
ma de 2,5 salários-mínimos men-
sais já está na faixa de tributação. 
Nesse caso, está pesando mais 
para as classes intermediárias e 

baixas”, avalia.
A cobrança fiscal sobre os 

lucros e dividendos distribuídos 
aos sócios e acionistas é um dos 
projetos, de acordo com Scherer, 
que pode provocar polêmica. “O 
acionista tem um pró-labore bai-
xo e, portanto, não paga IR, pois 
toda a sua receita vem da distri-
buição do lucro”. O argumento 
dos empresários, explica Scherer, 
é que a empresa já é tributada no 
lucro como pessoa jurídica e ao 
cobrar o imposto dos acionistas 
incorreria em uma bitributação.

O Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA) 
que é um tributo de competência 
estadual pago por todo proprietá-
rio de veículo automotivo, desde 
os carros mais populares até 
os de luxo, motos e caminhões. 
No entanto, para as lanchas, 
barcos, helicópteros e aviões não 
há a exigência desse pagamento 
fiscal. A proposta do Sindifisco 
e do Dieese é de que criar uma 
Emenda Constitucional para 
que haja obrigatoriedade de uma 
arrecadação semelhante sobre 
essas propriedades.

“Não é justo que uma pessoa 
tenha de pagar o tributo sobre um 
carro popular e outra que tem um 
jatinho ou uma lancha não pague 
valor algum”, reclama Scherer. 
Mesmo que a proposta seja apro-
vada e integrada na Constituição 
Federal, o IPVA continuará com 
seu mesmo formato. “A ideia não é 
compensar uma coisa com a outra”, 
explica. O novo tributo a ser criado, 
segundo ele, não resultaria em 
uma diferença grande na arreca-
dação estadual, mas a distribuição 
da carga tributária seria mais 
igualitária e justa. “Não podemos 
aceitar uma coisa dessas, o sistema 
precisa ser revisto na sua capacida-
de contributiva”, completa.
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Mais impostos para os ricos 
e menos para os pobres
Uma proposta que 
visa a equalizar a carga 
tributária brasileira deverá 
ser encaminhada ao 
Congresso, fruto de um 
estudo elaborado pelo 
Sindifisco Nacional e 
Dieese e ancorada pelos 
trabalhadores brasileiros

As 10 ideias para melhorar o 
sistema tributário
 Aumentar a transparência sobre a tributação 

 Desonerar a cesta básica 

 Tributar os bens supérfluos e de luxo

 Corrigir a tabela do Imposto de Renda e 
aumentar a sua progressividade

 Tributar os lucros e dividendos distribuídos

 Melhorar a cobrança do imposto sobre 
herança e doações

 Aumentar os impostos sobre a propriedade 
da terra

 Tributação sobre a remessa de lucros

 Cobrar IPVA sobre embarcações e aeronaves

 Instituir o imposto sobre grandes fortunas

Agentes fiscais apoiam o projeto
O Sindicato dos Servidores Públicos 

da Administração Tributária do Estado 
do Rio Grande do Sul, entidade de repre-
sentação sindical dos Agentes Fiscais do 
Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul 
(Sindifisco/RS), compartilha das mesmas 
ansiedades das entidades federais. O pre-
sidente do sindicato, Luiz Antônio Bins, 
aposta em uma mudança. “Os grandes 
empresários devem pagar mais, pois hoje 
quem sofre com os impostos é o assala-
riado”, observa. “Temos que encontrar 
mecanismos para uma tributação mais 
justa no País”, comenta.

O agente fiscal, ainda visto como devo-
rador de impostos, pode estar começando 
a mudar essa imagem. As administrações 

tributárias são responsáveis pela apli-
cação da legislação tributária. Para o 
advogado tributarista, professor e doutor 
em Direito Tributário, Fábio Canazaro, a 
iniciativa do Sindifisco Nacional é tam-
bém positiva pelo ponto de vista de que 
os fiscais estão mais preocupados com 
a justiça tributária. “O fisco não é mais 
aquele cara que só pensa em arrecadar”, 
acrescentou. 

O presidente do Sindifisco/RS diz que 
a missão dos agentes fiscais é fazer com 
os contribuintes cumpram a lei. “Nossa 
preocupação não é só em arrecadar. A 
Receita Federal e as Receitas Estaduais 
cumprem o que sociedade aprovou atra-
vés do parlamento.” Bins defende uma tributação mais justa
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Brasil é um dos países com pior 
distribuição de renda no mundo

Um contrassenso no País 
encontra-se exatamente na sua 
potência econômica em com-
paração com a distribuição da 
sua arrecadação. O Brasil, de 
acordo com estudo realizado pelo 
Sindifisco Nacional, encontra-
-se entre as 10 economias mais 
ricas do mundo, no entanto, está 
também entre as 10 nações que 
possuem as piores distribuições 
de renda do planeta, equipara-se 
apenas à alguns países da África 
Subsaariana, uma das regiões 
mais miseráveis do mundo. Os 
dados são baseados na Pesquisa 
por Amostra de Domicílios (Pnad) 
do IBGE, os quais subestimam 
a renda do capital: juros, lucros 
e aluguéis. Os dados da Pnad 
mensuram apenas a distribuição 
pessoal da renda do trabalho. 

A carga tributária brasileira 
está na faixa dos 36% do PIB, e 
o sistema fiscal brasileiro acaba 
por não colaborar em reverter 
essa situação. Pelo menos, essa é 
a opinião do advogado, professor 
e doutor em Direito Tributário 

Fábio Canazaro, de que a comple-
xidade dos tributos agrava ainda 
mais a realidade do País. Além 
da necessidade de uma reforma 
tributária, Canazaro considera 
fundamental uma reforma polí-
tica e cultural. “Tem que mudar 
a mentalidade das pessoas. As re-
formas não acontecem porque não 
há interesse político”, reclama. 

Para ele, as medidas de de-
soneração da presidente Dilma 
Rousseff, por exemplo, em espe-
cial a do IPI dos carros, é apenas 
“uma pílula para acalmar a dor, 
um analgésico”. “É preciso ir mais 
fundo na questão dos impostos, 
como acabar com o PIS e a Co-
fins”, exemplifica. Apesar disso, o 
especialista elogia a proposta que 
está sendo elaborada pelo Sindi-
fisco Nacional e pelo Dieese, com 
aprovação das entidades sindicais 
do País, para ser encaminhada ao 
Congresso. “Não são propostas 
novas, creio que poderia haver 
melhorias, mas o projeto é muito 
bom”, considerou. 

Segundo Canazaro, algumas 

questões precisam ser revistas, 
como, por exemplo, a tributação 
do Imposto de Renda sobre o lucro 
dos acionistas. Apesar de alguns 
países adotarem esse sistema, 
ele considera injusto já que as 
organizações são tributadas pelo 
lucro como pessoa jurídica. “Tal-
vez em outro sistema tributário 
isso poderia ser avaliado, não 
podemos simplesmente copiar 
esses modelos e aplicar aqui, tem 
que se adaptar à realidade do 
País”, argumentou. O tributarista 
também é contra a cobrança sobre 
as grandes fortunas. “Grandes 
fortunas é patrimônio, tributar 
sobre a renda é mais palpável, 
por isso, o importante é concen-
trar em corrigir a tabela do IR 
e cobrar mais de quem ganha 
mais”, observa.

Para Canazaro, a 
complexidade dos 

tributos agrava 
ainda mais a 

realidade do País
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SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE PORTO ALEGRE
Rua Riachuelo, 1641 - 1º andar Centro Porto Alegre RS - CEP 90010-271 - Fone (51) 3225 1499 Site: www.sindicatodoscontabilistas.org.br

Fundado em 1943

Contadores e Técnicos em
Contabilidade

Associem-se ao Sindicato dos Contabilistas de Porto Alegre.
O Sindicato que desde 1943 luta pela profissão contábil.

(51)4042-2627

www.invia.com.br
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SERPRO RFB / SERPRO ACF

Contador Aléssio Lorenzato nos deixou Corrida para Vencer
o Diabetes

Já tradicional em
Porto Alegre, a Corrida
para Vencer o Diabetes
chega na sua 15ª edição
em 2013. Não se trata
de uma competição:
todos que se junte para
correr (ou até mesmo
caminhar) o percurso
de 4km já podem se
considerar um vencedor
- e os que atingem a
linha de chegada, independentemente da colocação, são
reconhecidos como uma medalha pela contribuição com a
causa. Basta comprar a camiseta e trazer o seu espírito
esportivo para o Parcão às 10 horas do dia 19 de maio.
Água, frutas e toda a estrutura necessária são por conta da
organização do evento.

Para participar da Corrida você precisa adquirir a
camiseta, este ano vendida a R$13,00. O valor arrecadado
é todo revertido ao Instituto da Criança com Diabetes
que utiliza-o para sua manutenção e para os projetos
que atendem às crianças e adolescentes com diabetes.
Compre sua camiseta no Sindicato dos Contabilistas de
Porto Alegre ou nos diversos pontos de venda em Porto
Alegre e Grande Porto Alegre.

O contador Aléssio Ivo
Lorenzato nos deixou no último
dia 30 de abril. Nascido em
Pelotas (RS), em 19 de agosto
de 1944, Aléssio, como era
conhecidopelos colegas, formou-
se Técnico em Contabilidade na
Escola João XXIII, de Pelotas, e
mais tarde se tornou Bacharel
em Ciências Contábeis pela
PUCRS.
Junto com a esposa,

Maria Lemões, Aléssio
fundou a Lorenzato Lemões
Contabilidade, empresa através
da qual conquistaram uma clientela que sempre se
caracterizou pela fidelidade. Em entrevista ao Jornal
do Comércio, em 2005, o casal afirmou que chegou
a ter clientes fiéis por mais de 30 anos, sempre
embasados na confiança.
Aléssio ingressou no quadro social do Sindicato

dos Contabilistas de Porto Alegre em agosto de
1976. No Sindicato, sempre atuante, assumiu como

tesoureiro em 1983. E foi,
também, Conselheiro Suplente
no Conselho Regional de
Contabilidade, em 1981, quando
chegou assumir a titularidade.
No Sindicato, estava sempre

presente. “Lembro-me que
Aléssio sempre participava
dos eventos, como cursos e
palestras-almoços. Era um
associado participativo, um
exemplo”, destaca Daniel Souza
dos Santos, Presidente do
Sindicato dos Contabilistas de
Porto Alegre.

Segundo Marcone Hahan de Souza, “um aspecto
que o caracterizava era o seu preciosismopelo detalhe,
pela correção. Ele sempre queria ter certeza de que
estava fazendo da maneira correta o seu trabalho”.
Aléssio deixou a esposa Maria, com quem foi

casado por mais de 40 anos, os filhos Gabriel (37
anos) e Rafael (33 anos), e o neto Bernardo (6 anos).
Rogamos a Deus para que descanse em paz.

Contador Aléssio Lorenzato

fo
to
:A
rq
ui
vo
fa
m
ili
ar
.

Reportagem Jornal do Comércio - 15 de maio de 2013

Quando a soma das experiências faz o resultado!
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Gilvânia Banker

Uma agitação no mercado gaúcho vem 
sendo causada pela Resolução nº 13/2012 
do Senado Federal, que entrou em vigor 
há pouco mais de um mês. A proposta 
unifica as alíquotas de 4% nas transações 
interestaduais para artigos importados 
que possuam similar nacional ou que 
contenham mais de 40% de componentes 
estrangeiros na sua fabricação, montagem 
ou acondicionamento. No Rio Grande do 
Sul, os rumores dão conta de que a medida 
do governo federal não corrige totalmente 
a concorrência desigual entre os produtos 
produzidos nacionalmente e as mercado-
rias estrangeiras. Entre os possíveis efeitos 
está o aumento de compras de produtos e 
insumos interestaduais e a diminuição de 
fornecedores no Estado, que vende com 
alíquota de 12%. 

Um dos setores mais atingidos é o do 
arroz, cujos representantes foram bater à 
porta da Secretaria Estadual da Fazenda 
pedindo uma saída para o impasse que se 
criou. Uma das sugestões dos orizicultores 
foi a de equalizar a alíquota interna de 
12% para 4%. Ou seja, uma indústria que 
comercializa arroz pagaria 12% de imposto 
dentro do Estado e 4% na saída para outras 
regiões, seguindo a Resolução 13. Caso 
contrário, a nova regra acaba forçando 
as indústrias instaladas no Rio Grande 
do Sul a adquirirem produtos ou insumos 
de outros países para vender para outros 
estados, juntamente com mercadorias 
gaúchas, a fim de atingir o percentual 
menor de ICMS. 

Para diminuir esses efeitos, a Fazenda 
criou duas medidas emergenciais. A pri-
meira é fazer com que o crédito presumido 
das indústrias gaúchas que beneficiam 
arroz só usufruam desse benefício se co-
mercializarem, pelo menos, 85% do arroz 
produzido no Rio Grande do Sul. A segunda 
é que o Estado vai aumentar o percentual 
desse crédito presumido, que era de 3,5%, 
para 5%, escalonado. A ideia da Receita 
estadual, de acordo com o subsecretário da 
pasta, Ricardo Neves Pereira, é aumentar 
a participação das vendas dentro do Esta-
do, inibindo a transferência do cereal para 
outras filiais. “Se a empresa fizer 100% 
de venda para fora do Estado, ela ganha 
5% de crédito”, exemplifica Pereira, que 
aposta nessa conta para gerar maior valor 
agregado. “Em vez de colocar uma filial em 
São Paulo, por exemplo, e vender de lá, eu 
quero que a companhia comercialize aqui 
no Estado”, reforça. 

O subsecretário diz que o objetivo é 
garantir a competitividade do grão, e a 

carga tributária gaúcha será equalizada, 
possivelmente, em menos tempo do que 
está previsto na outra resolução proposta 
pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, 
de fazer com que as alíquotas de todas as 
operações entre estados convirjam para 4% 
no decorrer de 12 anos, a partir de 2014. 

Atualmente, o Brasil pratica duas 
alíquotas de ICMS interestaduais: de 
12% e de 7%. A mais alta é utilizada 
nas vendas realizadas da região Sul do 
País, além de São Paulo, Rio de Janei-
ro e Minas Gerais. Para os estados do 
Norte, Nordeste, Centro-Oeste e mais o 
Espírito Santo, a alíquota cobrada é de 
7%. “Entendo que teria sentido equalizar 
se houvesse uma competitividade muito 
grave”, justifica Pereira.

Fora isso, ele garante que o Estado está 
pleiteando uma negociação entre estados, 
junto ao Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz), de sugerir a tributa-
ção do arroz dentro de uma mesma carga 
tributária, estimada em 4% ou 5%, dentro 
do Brasil inteiro, de maneira que o Rio 
Grande do Sul não seja prejudicado.  “�e- não seja prejudicado.  “�e-  “�e-
mos que buscar esse equilíbrio”, comenta. 

Receita está atenta às fraudes

A unificação das alíquotas do ICMS em 
4%, que visa a dar um fim à guerra dos por-
tos, colocou uma bomba no colo dos estados 
que, consequentemente, acaba explodindo 
nos produtores e industriais. O Rio Grande 
do Sul produz, em média, de 7 a 8 milhões 
de toneladas de arroz anualmente. O Estado, 
responsável por cerca de 70% de tudo o que é 
consumido no Brasil, possui cerca de 16 mil 
produtores do cereal e vende para as coopera-
tivas e indústrias que não importam. 

Caso não haja a equalização das alíquotas, 
a estimativa da Federação das Cooperativas 
de Arroz do Rio Grande do Sul (Fearroz) é 
que sejam compradas mais 3,2 milhões de 
toneladas. “Assim teremos a prerrogativa 
para nos enquadrarmos na alíquota de 4%”, 
explica o presidente da Fearroz, André Bar-
bosa Barretto.

A Resolução 13 tem levado muitas empre-
sas a mudar de estratégia. A Pilecco Nobre 
Alimentos, que industrializa arroz há 36 anos 
na região de Alegrete, não trabalha com im-
portação, mas começa a cogitar a compra de 
cereal de outros países. “Sem a equalização 
da alíquota de 4% para produtos internos, 
poderemos fazer pedidos externos”, admite 
o presidente da companhia, Onelio Pilecco. 
“Como vamos produzir e pagar 12% se outros 
vão comercializar em 4%?”, questiona. 

A produção média em 2012 foi de mais de 
3 milhões de sacas, e a projeção para 2013 é 
de 3,5 milhões. De acordo com o presidente, o 

mercado gaúcho consome pouco deste cereal, 
e a companhia vende para os estados de São 
Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás, 
Santa Catarina e Paraná. 

“A Resolução 13 veio, em nível nacional, 
para eliminar a guerra fiscal, e nós queremos 
nos espelhar no modelo para a atividade do 
arroz, pois já existe essa consciência de que 
a guerra fiscal não faz bem a ninguém”, diz o 
presidente, que não encontra razão para a dis-
crepância de preços de um estado para o outro, 
motivada por uma batalha pela arrecadação.

Pela lógica empresarial, conforme ele, 
deverá aumentar a compra de fornecedores 
externos e deverá sobrar arroz no mercado. Em 
função desse aumento de oferta, pode ocorrer 
queda de preços pagos ao produtor.

Produtores temem queda dos preços
Os produtores da Cooperativa 

Rizícola Pitangueiras, localizada 
em Capivari do Sul, ainda não vi-
ram na prática o resultado das me-
didas na nova safra de arroz, que 
será colhida a partir da segunda 
quinzena do mês de fevereiro. De 
acordo com o diretor-presidente, 
Gilnei Luis Soares, antes da 
Resolução 13, estava impossí-
vel competir com estados como 
Minas Gerais e Santa Catarina, 
que reduziram alíquotas a zero 
para importação de arroz. “O Rio 
Grande do Sul ainda é o maior pro-
dutor de arroz, mas vem perdendo 
competitividade”, lamenta. Para 
ele, a medida do governo federal 
é boa, mas o Estado ainda precisa 
resolver os conflitos internos e, 
por isso, insiste que as saídas são 

a equalização de alíquotas e o fim 
do diferimento na comercialização 
interna entre produtor e indústria 
ou cooperativa. 

Caso o Estado não diminua 
para 4% o imposto imediata-
mente, a saída vai ser impor-
tar. Apesar disso, Soares tem 
consciência das consequências 
desse ato, de que “quanto maior 
o volume de produto importado 
que entrar no Estado, mais 
produto gaúcho ficará nas mãos 
do produtor”. Ele acredita que a 
Argentina, Uruguai e o Paraguai 
não terão condições de atender 
à demanda do Brasil. Segundo 
ele, Santa Catarina já pulou na 
frente e concedeu um crédito 
presumido de 3% nas operações 
interestaduais.

Burocracia na nota fiscal é tema de discussão  
Um dos pontos polêmicos da 

Resolução 13 questionado pelos 
empresários é a necessidade de 
explicitar os valores da operação 
da mercadoria na nota fiscal 
eletrônica. A alegação, segundo o 
coordenador do Conselho �écnico 
de Assuntos �ributários, Legais 
e Financeiros (Contec) da Fiergs, 
�hômaz Nunnenkamp, é que ex-
põe a empresa para o cliente. “A 

inserção na nota (XML) dos cus-
tos é sigilo da empresa”, garante. 

O sócio da área de tributos da 
KPMG Altair Antônio �oledo, 
acredita que essa regra deverá 
ser revista no Confaz, em fun-
ção do volume de liminares que 
têm sido concedidas, a favor de 
contribuintes, para a não apre-
sentação dessas informações na 
nota fiscal. 

Fim da guerra dos portos provoca 
batalha no setor orizícola

Muitas empresas têm procurado a 
Justiça para se livrarem do Imposto de 
Circulação de Mercadorias (ICMS) quando 
a matriz se localiza em outro estado. Como 
muitas companhias conseguiram liminares 
que permitem a transferência do arroz be-
neficiado sem o ICMS, acaba havendo um 
desequilíbrio grande no mercado. Uma das 
medidas é tentar eliminar o diferimento 
que há entre o produtor e a indústria. 

“Queremos fazer com que os produto-
res tenham consciência e vendam para 

empresas que recolhem ICMS”, destaca o 
subsecretário da Secretaria Estadual da 
Fazenda, Ricardo Neves Pereira. Segun-
do ele, o fisco não vai aliviar as empresas 
“fraudadoras”. 

Segundo ele, a perda da arrecadação é 
alta em razão da transferência do arroz. 
“� uma fraude a partir de uma estra-� uma fraude a partir de uma estra-fraude a partir de uma estra-
tégia tributária”, comenta. Na visão do 
subsecretário, a medida pode ser legal 
do ponto de vista jurídico, mas prejudica 
a economia local.

Com a unificação das  
alíquotas do ICMS, a guerra  
dos portos, conhecida pelos 
incentivos concedidos para 
produtos importados, pode  
estar chegando ao fim 

Resolução pode estimular a importação de arroz
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Empresas reclamam da concorrência desleal

AURACEBIO PEREIRA/ARTE/JC

Os 27 estados e o Distrito Federal possuem competência 
de legislar sobre as suas práticas comerciais. Portanto, o 
Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
possui lei diferenciada em cada unidade federada.

O percentual, antes da Resolução 13, variava de 12% a 7%. Para 
que as importações ocorram dentro do seu território, os estados 
se utilizam de incentivos fiscais para aumentar a arrecadação. 
De acordo com o subsecretário da Receita estadual, Ricardo 
Neves Pereira, o Estado não entrou nessa guerra, mantendo suas 
alíquotas em 12%. A resolução vem acabar com essa variação do 
imposto, taxando em 4%.

Entenda a 
guerra dos portos
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Contadores e Técnicos em Contabilidade,
para exercerem a profissão, deverão pagar a
Contribuição Sindical até o final do mês.

Todos os Contabilistas (Contadores e Técnicos
em Contabilidade), para exercerem a profissão, além
do pagamento da anuidade ao CRC, deverão pagar
a Contribuição Sindical anual, de acordo com o art.
599 da CLT, da Nota Técnica/SRT/MTE Nº 201/09 e
§1º, do art. 1º, da Resolução CFC 899/01. Ou seja,
não estando em dia com a Contribuição Sindical o
Contador ou Técnico em Contabilidade não poderão
exercer a profissão regularmente.

Portanto, deverão procurar o Sindicato dos
Contabilistasdasua regiãoeprovidenciar opagamento.

A Federacon – Federação dos Contabilistas
do RS fixou o valor da Contribuição Sindical/2013
sem R$ 186,00 para pagamento até 28/02/2013. Os
Contabilistas que trabalham com vínculo empregatício
(carteira profissional registrada) terão o desconto de
um dia de salário na folha do mês de março, devendo
a empresa empregadora repassar o valor ao Sindicato
dos Contabilistas da região até 30/04/2013.

Os Contabilistas (Contadores e Técnicos em
Contabilidade) de Porto Alegre e dos 59 municípios
de sua base territorial (região metropolitana de Porto
Alegre e litoral norte do estado) poderão acessar o
site do Sindicato ( www.SindicatoDosContabilistas.
org.br ) e obterem todas as instruções, bem como
emitir a respectiva guia para pagamento. Caso alguém
tenha alguma dificuldade na emissão da guia poderá
entrar em contato com o Sindicato ( financeiro@
SindicatoDosContabilistas.org.br ou pelo telefone 51-
3225.1499) e solicitar o envio da guia por e-mail.

Os Contadores e Técnicos em Contabilidade da
base territorial do Sindicato dos Contabilistas de Porto
Alegre, que tiverem pendências com a Contribuição
Sindical relativa há anos anteriores deverão, a partir da
próxima semana, agendar horário com o nosso jurídico
para regularizar a situação.

Os recursos da Contribuição Sindical são aplicados
em benefício da classe.

Impressão do DAS da parcela mínima
de parcelamento do Simples Nacional

deverá ser feita pelo e-CAC
Os optantes pelo parcelamento de débitos do Simples

Nacional passarão a pagar parcela mínima desse parcelamento a
partir de março de 2013.

O Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
para pagamento da parcela deverá ser emitido, a partir de 1º
de março, diretamente no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte - Portal e-CAC - com utilização de certificado digital
válido ou por código de acesso a ser gerado na própria página da
Receita Federal.

Caso não seja efetuado o pagamento da 1ª (primeira)
prestação até o último dia útil do mês de março de 2013, o pedido
de parcelamento será considerado sem efeito.

Fonte: Secretária-Executiva do Comitê Gestor do
Simples Nacional/Fenacon/www.MMcontabilidade.com.br

EXPEDIENTE DO
DEPARTAMENTO JURÍDICO

DO SINDICATO
O nosso Departamento Jurídico,

excepcionalmente, não terá expediente
hoje, quinta e sexta-feira (15/2)

Reportagem Jornal do Comércio - 13 de fevereiro de 2013
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Gilvânia Banker

A queda de braço do governo 
federal pela reforma do Imposto de 
Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), que é o pulmão de todos 
os estados, parece não ter fim. As 
unidades da Federação resolveram 
fechar um acordo para colocar um 
ponto final à chamada guerra dos 
portos no que se refere à venda de 
produtos interestaduais, segundo as 
normas da Resolução 13. A proposta, 
que reduz as alíquotas para 4%, não 
obtinha unanimidade entre os secre-
tários. De acordo com o coordenador 
do Confaz, Cláudio Trinchão, que 
também é secretário da Fazenda do 
Maranhão, entre os pontos em que 
há possibilidade de acordo está a 
aceitação da alíquota de 7% para a 
indústria nas operações que partam 
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 
do estado do Espírito Santo em dire-
ção ao restante do País. No entanto, 
o Confaz decidiu apresentar, até o 
dia 4 de junho, um relatório com os 
pontos convergentes da reforma pre-
parado pelos secretários estaduais de 
Fazenda aos parlamentares. 

O ICMS é considerado pelos es-
pecialistas como o mais complexo de 
todos os tributos nacionais, devido ao 
seu emaranhado de leis e alíquotas 
diferenciadas. No entanto, mesmo 
que os estados tenham poder de 
legislar sobre o imposto, ele sofre a 
interferência do Conselho Nacional 
de Política Fazendária (Confaz), que 
tem autonomia para aprovar, por 
unanimidade, os incentivos fiscais 
concedidos por cada ente federado. 
O Confaz reúne os 27 secretários de 
Fazenda mais o ministro da pasta, 
Guido Mantega.

Acabar com a guerra fiscal é o 
objetivo do Confaz e esse é o tema 
que vem sendo discutido há meses 
pelos secretários. O ICMS é a carta 
na manga dos governadores para 
atrair investimentos, com a conces-
são de benefícios fiscais, diminuindo 

a alíquota ou até mesmo zerando-a. 
Para o Norte, Nordeste e Sul a logís-
tica fica prejudicada pela distância 
dos grandes centros. Em razão disso, 
parar atrair empresas, esses estados 
se utilizam da prática de abrir mão 
de receita. Porém, na contrapartida, 
ganham na geração de empregos. Por 
essa razão, o advogado da Xavier Ad-
vogados Cristiano Diehl Xavier cri-
tica a interferência do Confaz sobre 
as decisões estaduais. “O conselho 
não deveria interferir em assuntos 
de competência estadual”, defende. 
Essa influência, em sua opinião, não 
se justifica. Para Xavier, a guerra 
fiscal não é nenhum bicho papão. 
“Não gosto muito do termo de que 
benefício fiscal é abrir mão de recei-
ta. Só se abre mão do que se tem”, 
completa. Ele concorda que existem 
abusos entre os governos, e diz que 
“cabe ao gestor público negociar com 
as empresas e fazer gerar empregos”.

O Confaz, que tem a missão de 
regular as funções federativas entre 
os estados no âmbito tributário, vive 
um conflito de tentar resolver a crise 
do ICMS sem prejudicar as empresas 
que já receberam o benefício fiscal. 
“Com o advento da guerra fiscal, 
iniciou-se um processo de conceder 
incentivos à revelia do Confaz, sem 
aprovação. Simplesmente não sub-
metem as ações ao conselho”, critica o 
secretário da Fazenda do Rio Grande 
do Sul, Odir Tonollier. 

Os estados que se sentem prejudi-
cados com as decisões do órgão estão 
recorrendo à Justiça contra aquele 
estado que concedeu o benefício. “Isso 
é um grande problema e foi o que 
moveu o governo federal a fazer um 
novo pacto, uma reforma do ICMS, 
reduzindo a alíquota interestadual 
para 4%, que tem nosso apoio”, 
declara. Em compensação, explica 
Tonollier, os benefícios alcançados no 
passado poderão ser validados pelo 
Confaz, pois hoje são ilegais, e seriam 
aprovados com efeito retroativo. 

Xavier explica que os governa-
dores se sentem prejudicados com 
as negativas do conselho, por isso 
entram com ação no Supremo Tri-
bunal Federal (STF). De um lado, 
o ente federado quer fazer valer 
sua autonomia sobre um imposto 
que é de competência estadual, de 
outro, é o conselho que tem o dever 
de pensar no todo e tentar diminuir 
as desigualdades. No meio da briga, 
estão as empresas que receberam a 
promessa do incentivo e que, muitas 
vezes, já realizaram investimentos 
no local para montar a sua estrutura 
e, com a negativa do STF, acabam 
desistindo do negócio.

Padronizar a alíquota do 
ICMS é o grande desafio 
do governo federal, que 
conta com o apoio do 
Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz) nessa 
missão. Na busca de conciliar 
os interesses, muitos estados 
e empresas acabaram se 
sentindo prejudicados e 
recorrendo à Justiça

Recentemente, o setor calçadista foi um 
dos beneficiados pela alteração da alíquota 
do ICMS autorizada pelo governador Tarso 
Genro. O setor recebeu a prorrogação do 
crédito presumido de 2% no ICMS de vendas 
interestaduais de calçados por mais três me-
ses. O benefício, que foi concedido em janeiro, 
venceria no dia 31 deste mês.  

Em audiência com o governador, os calça-
distas haviam levado o pleito de prorrogação, 

considerando o incremento nas vendas no pe-
ríodo do benefício. Para o presidente executivo 
da Abicalçados, Heitor Klein, trata-se de uma 
medida importante e que irá dar fôlego para o 
setor calçadista gaúcho. Segundo o executivo, 
o benefício auxiliou para que os calçadistas 
recuperassem a competitividade no mercado 
doméstico. A renúncia fiscal, de acordo com a 
Abicalçados, deve chegar a R$ 25 milhões no 
período, sendo uma espécie de subsídio.

Rio Grande do Sul tem tradição em 
conceder benefícios e incentivos

Falta unanimidade do Confaz 
quanto à guerra dos portos

Os integrantes do 
Confaz, os 27 secretá-
rios da Fazenda do País, 
ainda não chegaram a 
um acordo sobre a apli-
cação da norma que foi 
criada por eles mesmos 
para acabar com a guerra 
dos portos. As indústrias 
já prometeram brigar 
na Justiça para evitar 
penalidades pelo não 
cumprimento das regras. 
A medida impõe que elas 
detalhem o custo de itens 
importados nos produtos 
e a inclusão dos dados na 
nota fiscal. 

O argumento é que 
isso quebra o sigilo comercial. No entan-
to, a decisão do Confaz foi tomada para 
regulamentar a Resolução 13 do Senado, 
na tentativa de acabar com os bombar-
deios entre os estados com os impostos 
diferenciados entre eles. O convênio 
aprovado na semana passada estabele-
ce a simplificação de procedimentos de 
declaração de conteúdo importado das 
mercadorias ou bens objeto de operações 
interestaduais. 

Para fins de cálculo do conteúdo de im-

portação, não será mais 
necessária declaração 
detalhada em nota fiscal 
dos valores dos insumos 
importados eventual-
mente existentes nas 
mercadorias. Tais infor-
mações deverão cons-
tar apenas na ficha de 
conteúdo de importação 
(FCI). A obrigação de 
entrega FCI foi adiada 
para 1 de agosto.

A unificação da alí-
quota para 4% nas im-
portações de produtos 
interestaduais pretende 
eliminar as desigualda-
des como a que aconte-

cia, por exemplo, no Porto de Vitória, no 
Espírito Santo. De acordo com o advogado 
do escritório Xavier Advogados Cristiano 
Diehl Xavier, esse estado se utilizou vá-
rias vezes de benefícios bem agressivos 
para atrair investimentos. Segundo ele, 
90% dos carros importados para São 
Paulo desembarcaram em Vitória por 
conta de um incentivo na importação de 
automóveis, quando o mais óbvio seria 
ir para o Porto de Santos, gerando uma 
arrecadação para São Paulo.

Estado aposta no fim da disputa 
com as mudanças propostas

A alíquota de 4% deve terminar com a 
guerra fiscal. A sentença é do secretário 
da Fazenda do Rio Grande do Sul, Odir 
Tonollier. Mesmo que cada um dos entes 
federados resolva diminuir esse percentu-
al, o secretário acredita que não se carac-
terizaria uma guerra fiscal, em razão da 
margem pequena de negociação. De modo 
filosófico, o secretário considera negativa 
a concessão de benefícios fiscais. “Para o 
País inteiro é ruim, pois se instala uma 
situação caótica, na qual uma empresa 
tem um determinado beneficio em algum 
lugar e a sua concorrente possui outro em 
estado diferente”, complementa.

O Estado, diz o secretário, na década 
de 1990, foi um dos primeiro a iniciar 
com a guerra fiscal, com a ideia de tentar 
competir em condições de igualdade. Em 
muitos casos, deixou de reduzir alíquotas 
sob o ponto de vista de descaracterizar 
uma competitividade entre as empresas. 
O Rio Grande do Sul opera com alíquota 
de 7% e 12%. Nas vendas para o Sudeste, a 
alíquota é 12%, mas, se a comercialização 
for para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 
a alíquota é 7%. 

Esse tema tem pautado o Confaz ainda 
porque o Norte e o Nordeste não aceitam os 
4% e querem o percentual de 7%. “É uma 
condição que, para nós, não é aceitável, 

pois consideramos desigual”, critica To-
nollier. O grande mercado comprador é o 
Sudeste, em especial, São Paulo. “Imagine 
que, em uma competição, ele ficaria com 
uma margem de benefícios de 7% e nós 
não poderíamos neutralizá-la”, comenta.

Xavier quer fim das desigualdades
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Tonollier acredita que alíquota  
de 4% facilitará acordo 

Crise do ICMS 
atrasa unificação
do imposto
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Convenção de Contabilidade do RS foi um sucesso

De quarta-feira à sexta-feira da semana passada
(22 à 24 de maio) 1.600 contabilistas estiveram reunidos
em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, durante a XIV
Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul. O
tema deste ano foi “Contabilidade, instrumento para o
desenvolvimento sustentável”.

Na oportunidade diversos palestrantes e painelistas
discorreram sobre temas técnicos e motivacionais.
Também houve a apresentação de trabalhos científicos e
técnicos. E, como contabilista “não é de ferro”, aconteceu,
na abertura, um jantar show com a Banda Tche Garotos,

Contabilistas tomando conhecimento da Colônia de Férias,
através da maquete.
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Hoje: Palestra-Almoço no Sindicato

Imagem ilustrativa

Acontece hoje, 29/5, ao meio-
dia, a Palestra Almoço na sede do
Sindicato dos Contabilistas de Porto
Alegre.

O tema desse mês é: O cenário
econômico e o seu reflexo na micro
e pequena empresa, tendo como
palestrante o Professor Universitário
Ivanor Torres. Ivanor é Contador
e Administrador, Especialista em
Finanças Empresariais, atuando há
mais de 30 anos de experiência no
mercado financeiro.

O cardápio do dia é: nhoque,
arroz branco, repolho refogado, salada
verde e refrigerante. Sobremesa:
Compota de figo e pêssego, além de
um Cafezinho. Tudo isso por apenas
R$ 10,00. Mas, é necessário fazer a
sua reserva com antecedência, pelo
telefone 3225-1499, pois o espaço
é limitado (por favor, só vá após
confirmar a sua reserva).

Mensalmente, de março à
dezembro, acontecem as palestras-
almoço. “Além, de nos reunirmos
para almoçarmos, também, sempre
ouvimos um palestrante falando
sobre um tema de interesse da classe
contábil,” destaca Daniel Souza dos
Santos, Presidente do Sindicato

dos Contabilistas de Porto Alegre.
“Portanto, é uma ótima

oportunidade para antigos colegas
se reencontrarem, bem como para os
novos contabilistas se sentirem bem-
vindos a profissão”, destaca Marcone
Hahan de Souza, Vice-Presidente do
Sindicato.

e durante o evento as peças teatrais “Economizar e
Lucrar, Basta Clicar”, com o Grupo Cia. Te-Ato de Teatro,
de São Paulo, e “Terça Insana”, com Grace Gianoukas e
convidados insanos.

Daniel Souza dos Santos, Presidente do Sindicato
dos Contabilistas de Porto Alegre, ressaltou a importância
da participação dos profissionais da contabilidade
ao afirmar que “é muito enriquecedor o contabilista
participar dos eventos promovidos pela classe. É uma
ótima oportunidade de nos mantermos atualizados, e
mais, de sabermos antes o que está chegando de novo
para a nossa profissão. Quanto a essa Convenção,
especificamente, cabe parabenizarmos o CRCRS pelo
nível dos palestrantes, onde fomos coroados com a
palestra final proferida pela Ex-Ministra Marina Silva,
falando sobre “Desafios doDesenvolvimento Sustentável”.

Os participantes ainda puderam ver as novidades
em sistemas de informática e de outros produtos para
o desempenho da profissão contábil, na Feira de
Negócios que aconteceu paralelamente. O Sindicato
dos Contabilistas esteve presente e, juntamente, com
a Federação dos Contabilistas do Rio Grande do Sul,
divulgou a Colônia de Férias dos Contabilistas que está
sendo construída na Praia do Barco, no município de
Capão da Canoa-RS.

Nesta edição da Convenção foi entregue a distinção
Mérito Contábil Contador Ivan Carlos Gatti ao Contabilista
Renato João Kerkhoff. Em seu discurso Kerkhoff destacou
a importância da união da classe contábil.

Reportagem Jornal do Comércio - 29 de maio de 2013
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