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É notório que vivemos um período particularmente adverso em nosso Estado e em nosso País, somada a conjuntura econômica nacional extremamente adversa, com forte queda do PIB em dois anos consecutivos, ao
desequilíbrio fiscal estrutural do Rio Grande do Sul. Nesse
contexto, a Receita Estadual empreendeu grandes esforços
e, graças ao comprometimento e obstinação de todos, mesmo com sucessivos atrasos salariais, cumpriu-se o objetivo
de minimizar os inevitáveis efeitos negativos da crise econômica sobre o nível das receitas públicas em 2016.
Segundo demonstram os indicadores apresentados neste relatório, obtivemos resultados positivos na
arrecadação de tributos, no combate à sonegação e na
cobrança dos créditos tributários. A arrecadação do ICMS,
apesar do cenário de retração econômica, cresceu 1,67%
em relação a 2015, atingindo R$ 31,08 bilhões, em valores reais atualizados pelo IGP-DI. O IPVA, em que pese a
diminuição na venda de veículos novos (queda de 20,1%
sobre 2015 no Brasil, segundo a FENABRAVE) e a desvalorização da frota, fechou o ano com variação negativa de
5% sobre o exercício anterior, totalizando R$ 2,60 bilhões
arrecadados, em valores corrigidos pelo IGP-DI. O ITCD,
por sua vez, mesmo com a queda real no valor dos imóveis, acrescentou R$ 429,71 milhões aos cofres públicos,
em valores nominais, o que muito se deve à qualificação
dos procedimentos de avaliação de bens. No combate à
sonegação, o uso das novas tecnologias, as operações
ostensivas realizadas e a qualidade das auditorias geraram R$ 2,06 bilhões em autuações, em valores corrigidos
pelo IGP-DI. Por fim, os novos processos adotados na
abordagem dos devedores e as parcerias estabelecidas
proporcionaram o recorde histórico de R$ 2,33 bilhões na
cobrança de créditos tributários, valor 29,3% superior a
2015 em termos reais (IGP-DI).
Ainda, projetos relevantes foram desenvolvidos
nas delegacias regionais e nas divisões da Receita Estadual, alinhando práticas de gestão baseadas na modernização tecnológica e no planejamento estratégico. Evoluímos também na educação fiscal, com destaque para
os resultados do Programa Nota Fiscal Gaúcha, que já
possui mais de 1,38 milhão de cidadãos cadastrados.
É fundamental destacar a importância da qualificação do pequeno quadro de servidores da instituição
para o atingimento desses excelentes resultados. Apesar

Mario Luis Wunderlich dos Santos, Subsecretário da Receita Estadual

do reforço dos auditores-fiscais e técnicos tributários empossados ao longo do ano, a Receita Estadual permanece
com cerca de metade dos servidores previstos, o que afeta sobremaneira o alcance de suas atividades essenciais
ao Estado. Urge que novos concursos públicos sejam realizados, até mesmo para atenuar o grande número de servidores com requisitos para aposentadoria preenchidos.
Evidentemente, há inúmeros desafios pela frente. A rota que trilhamos é longa e tempestuosa, o que aumenta significativamente a importância de trabalharmos
em equipe e remarmos em sincronia para os nossos objetivos. Nesse sentido, temos consciência que o Rio Grande
do Sul necessita da competência e do comprometimento
de cada um dos servidores da Receita Estadual, pois somos agentes protagonistas na SOLUÇÃO da crise financeira que atinge o Estado. Nas atividades do nosso dia-a-dia, ou seja, no combate à sonegação e à concorrência
desleal, na luta pela justiça fiscal, na defesa da observância da legislação tributária, no estímulo ao cumprimento
voluntário das obrigações por parte dos contribuintes,
entre outras, desempenhamos papel determinante para
a obtenção das receitas estaduais e para, efetivamente,
fazer de 2017 um ano de virada.

Mario Luis Wunderlich dos Santos
Auditor-Fiscal da Receita Estadual
Subsecretário da Receita Estadual

Mensagem do Subsecretário
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1.1 VISÃO GERAL

1.2 AUDITORES-FISCAIS

A tabela 1 mostra o contingente de recursos humanos na
Receita Estadual em 31 de dezembro de 2016.

A Receita Estadual conta, atualmente, com 470 auditores-fiscais no seu corpo funcional. O número representa
56% do ideal (830) previsto na Lei Orgânica da Administração Tributária (Lei Complementar nº 13.452/2010). A
recente nomeação e posse de novos auditores-fiscais
apenas amenizou essa distorção, de modo que o desempenho das atividades a pleno segue impossibilitado, apesar do incansável esforço de todos.

Tabela 1: COLABORADORES POR CARGO
NA RECEITA ESTADUAL
Cargos

Quantidades

Auditores-Fiscais

470

Técnicos Tributários

550

Adidos CEE

47

Policiais Militares

92

Estagiários

101

Terceirizados

257

Extranumerários
Total

Analisando o perfil dos auditores-fiscais, já incluídos os
novos servidores, percebe-se uma equipe com formações diversificadas, capaz de potencializar os trabalhos
desenvolvidos. Os dados por gênero, idade, curso de formação e naturalidade podem ser verificados no gráfico 1.
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Gráfico 1: PERFIL DOS AUDITORES-FISCAIS
DA RECEITA ESTADUAL

O contingente de servidores continua baixo, cerca de
metade do previsto, apesar das recentes nomeações, em
razão do elevado número de aposentadorias ocorridas
em 2016. Tal fato, inclusive, se reflete em dificuldades
para a realização de inúmeras atividades da instituição,
com tendência clara de agravamento em futuro próximo.

ENCERRAMENTO DO TREINAMENTO DOS NOVOS AUDITORES-FISCAIS
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1.3 TÉCNICOS TRIBUTÁRIOS
Em relação aos técnicos tributários, a Receita Estadual conta, atualmente, com 550 profissionais do cargo
no seu corpo funcional. O número representa 42% do
ideal (1.300) previsto na legislação. Da mesma forma
que os auditores-fiscais, a recente nomeação e posse
de novos técnicos tributários, ocorrida em 2016, apenas amenizou a necessidade de pessoal para o cargo,
prejudicando o desenvolvimento das atribuições previstas e de novos projetos, apesar do grande comprometimento dos servidores.
Quanto ao perfil dos técnicos, a equipe mostra maior
distribuição em relação ao gênero e ainda mais diversidade nos cursos de formação, potencializando os
trabalhos desempenhados através de competências
distintas. No que tange à idade, percebe-se a maioria
em um estágio avançado da carreira. Os dados por gênero, idade e curso de formação podem ser verificados no gráfico 2.

Gráfico 2: PERFIL DOS TÉCNICOS TRIBUTÁRIOS
DA RECEITA ESTADUAL

ENCERRAMENTO DO TREINAMENTO DOS NOVOS TÉCNICOS TRIBUTÁRIOS
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ARRECADAÇÃO
DE TRIBUTOS

2.1 CENÁRIO ECONÔMICO

2.2 RECEITA TRIBUTÁRIA

O desempenho da economia em 2016 foi extremamente adverso. Para analisar esse contexto, a Receita Estadual elabora indicadores próprios, denominados Índices de
Desempenho Econômico do Estado do Rio Grande do Sul
(IDEE-RS). Atualizados mensalmente, abrangem uma série
histórica a partir de janeiro de 2003.

A receita tributária de 2016 foi a segunda maior da história em
termos reais (valor atualizado pelo IGP-DI), ficando abaixo apenas de 2014, último ano antes do aprofundamento da recessão
da economia. O montante de R$ 34,47 bilhões representa uma
variação positiva de 0,36% em relação a 2015.

Os IDEE-RS mensuram a performance agregada das atividades
econômicas da indústria, do comércio atacadista e varejista e
do setor de serviços sujeitos ao campo de incidência do ICMS,
incluindo as operações e prestações desoneradas. Como a
base do imposto é ampla, possuem os predicados para serem
indicadores de desempenho abrangentes da atividade econômica do RS, espelhando o universo de atividades do ICMS de
maneira mais certeira e atualizada do que outros índices apurados por instituições públicas e privadas. Embora não abarquem diretamente o setor primário (aproximadamente 15%
do valor adicionado fiscal do Estado), incorporam todas as atividades industriais e comerciais decorrentes e correlacionadas.
Conforme ilustra a tabela 2, os IDEE-RS explicitam o cenário de
forte retração da atividade econômica em 2016 comparativamente ao ano de 2015, que já tinha apresentado uma performance negativa frente a 2014. O índice de investimentos projeta um cenário pouco promissor para o próximo ano, tendo
em vista o baixo nível (-37,40%) de compras de bens de capital.
Com efeito, os patamares de valores das compras, vendas e
corrente de comércio de 2016 remetem ao ano de 2011. O valor adicionado retorna ao ano de 2009 e o indicador de investimentos, por sua vez, tem a situação mais negativa, remetendo
ao patamar do início da série histórica do IDEE-RS.

Em um contexto econômico extremamente negativo,
especialmente em relação ao universo de atividades relativas ao campo do ICMS, o desempenho da arrecadação
dos tributos em 2016 pode ser considerado satisfatório.
Além da elevação das alíquotas do principal imposto estadual, a Administração Tributária empreendeu esforços no
sentido de minimizar os impactos negativos sobre o nível
das receitas públicas.

Tabela 3: RECEITA TRIBUTÁRIA DO RS
(VALORES ATUALIZADOS PELO IGP-DI DE DEZ/2016)
Ano

Valor

Variação

2007

24.721.375.617

-

2008

26.820.519.013

8,49%

2009

27.573.361.415

2,81%

2010

30.765.044.775

11,58%

2011

30.883.242.273

0,38%

2012

31.947.243.125

3,45%

2013

33.881.577.267

6,05%

2014

34.574.122.686

2,04%

2015

34.348.556.607

-0,65%

2016

34.473.646.252

0,36%

Tabela 2: TAXA DE VARIAÇÃO REAL (IPCA) DOS IDEE-RS
2016/2015 E PATAMAR REAL ATUAL
Variação

Patamar

IDEE - Compras

-4,14%

2011

IDEE - Vendas

-4,20%

2011

IDEE - Valor Adicionado

-4,32%

2009

IDEE - Corrente de Comércio

-4,18%

2011

-37,40%

2003

IDEE - RS

IDEE - Investimentos

A representatividade da receita tributária em relação à receita total do Estado tem oscilado, nos últimos anos, em
torno de 80%. Em relação à composição da receita tributária própria estadual, o ICMS é o principal tributo, representando 90,2% do total em 2016. Na sequência, estão o IPVA
(7,5%), o ITCD (1,3%) e as taxas (1,0%).

Capítulo 2 - Arrecadação de Tributos
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2.3 DESEMPENHO DO ICMS
O ICMS (Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) é
o maior tributo do sistema tributário brasileiro e a principal
fonte de financiamento dos gastos públicos estaduais. É um
imposto com a técnica de valor adicionado, que incide de
forma abrangente sobre bens e alguns serviços específicos.
O nível de sua receita, portanto, responde às oscilações da
atividade econômica.

e a consolidação de um modelo de fiscalização preventiva, sem abrir mão da ação repressiva sobre os sonegadores e devedores contumazes.

A arrecadação do ICMS em 2016 atingiu R$ 31,08 bilhões,
em valores atualizados pelo IGP-DI, indicando uma variação
positiva de 1,67% em relação a 2015 (R$ 30,57 bilhões). O
resultado, que constitui a segunda maior arrecadação da
série histórica do tributo em termos reais, mesmo diante
da retração econômica atual, demonstra a capacidade da
Receita Estadual em buscar soluções para combater a crise
financeira do Estado.

Em relação ao desempenho setorial, a arrecadação do ICMS
em 2016 concentrou-se, assim como nos anos anteriores,
nos setores da indústria de transformação (43%) e do comércio atacadista (31%). O resultado é originado, dentre
outros fatores, pelo instituto da substituição tributária, que
concentra a receita em setores iniciais da cadeia produtiva
(indústria e atacado), tornando a participação relativa do
comércio varejista (9% em 2016) menor do que ocorreria
sem a técnica impositiva. Da mesma forma, pelo instituto
do diferimento, o setor primário responde por uma parcela
pequena do total (0,5% no ano). O setor de serviços, centralizado no segmento de comunicação, foi o que apresentou
maior crescimento real sobre 2015, representando 9% da
arrecadação em 2016.

Efetivamente, o bom desempenho obtido na receita do
ICMS nos últimos anos comprova a importância do trabalho
do fisco. O esforço e o aprimoramento contínuo dos servidores por meio dos instrumentos de tributação, fiscalização
e cobrança permitiram a otimização da arrecadação do
RS. Ainda, a eficácia das medidas adotadas pela Administração Tributária Estadual foi decisiva para o enfrentamento da crise, mediante o realinhamento das alíquotas
(vigência de 2016 a 2018) em adequação a outros grandes Estados da Federação, a modernização dos processos

No cenário nacional, o Estado do Rio Grande do Sul tem,
desde a criação do ICMS, a quarta maior arrecadação, atrás
apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em
2016, na comparação com os dez maiores estados arrecadadores (valores acumulados até outubro), que representam em torno de 80% do “bolo” nacional do imposto,
o RS apresentou o maior crescimento nominal, conforme
mostra a tabela 4. Com esse desempenho, a participação
gaúcha no “bolo” nacional no período subiu de 6,89% em
2015 para 7,43% em 2016.

Gráfico 3: EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS NOS
ÚLTIMOS CINCO EXERCÍCIOS (VALORES EM
R$ BILHÕES, ATUALIZADOS PELO IGP-DI A PREÇOS
DE DEZEMBRO DE 2016)

Tabela 4: EVOLUÇÃO DO ICMS DOS DEZ MAIORES ESTADOS
ARRECADADORES (VALORES NOMINAIS ACUMU
LADOS ATÉ OUTUBRO)
2015

2016

Variação

Rio Grande do Sul

22,3

24,9

11,61%

Minas Gerais

31,2

34,5

10,60%

Santa Catarina

13,3

14,4

7,81%

Paraná

20,4

21,7

6,40%

Ceará

8,1

8,6

5,59%

Bahia

15,1

15,9

4,93%

Goiás

11,3

11,8

4,27%

Pernambuco

10,6

11,0

3,75%

103,6

103,5

-0,14%

27,4

26,4

-3,55%

Estado

São Paulo
Rio de Janeiro
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2.4 DESEMPENHO DO IPVA

2.5 DESEMPENHO DO ITCD

A arrecadação do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) em 2016 atingiu R$ 2,60 bilhões, em valores atualizados pelo IGP-DI, indicando uma variação negativa de 5,0% em relação a 2015 (R$ 2,74 bilhões). Os valores
foram impactados fortemente pela desvalorização da frota
de veículos e pela crise econômica, que reduziu de modo
significativo a compra de veículos novos (queda de 20,1%
na comparação com 2015, segundo a FENABRAVE).

A arrecadação do ITCD (Imposto sobre a Transmissão “Causa
Mortis” e Doação, de Quaisquer Bens ou Direitos) em 2016
alcançou o montante de R$ 437,1 milhões, em valores corrigidos pelo IGP-DI. O resultado indica uma variação negativa
de 37,97% em relação ao excelente resultado de 2015 (R$
704,7 milhões), que foi impactado pela antecipação de doações face ao aumento de alíquotas aprovado pela Assembleia Legislativa para 2016, pelo pagamento de processos
significativos de inventário e pela publicação do decreto
que reativou o benefício de alíquota inferior para fatos geradores anteriores a 2010.

Mesmo nesse contexto, a arrecadação do imposto foi a terceira maior da história. Para estimular e facilitar o pagamento do tributo, a Receita Estadual aumentou a rede de bancos
arrecadadores do imposto e intensificou os descontos para
o Bom Motorista (sem infrações de trânsito) e para o Bom
Cidadão (vinculado ao número de notas fiscais registradas
no programa Nota Fiscal Gaúcha), além de lançar um aplicativo para smartphones e de aprimorar o site exclusivo do
IPVA, disponibilizado aos contribuintes. Ainda, foram realizadas melhorias na administração do tributo, com evolução
nos instrumentos gerenciais de controle de inadimplência e
ações sobre os devedores.

Gráfico 4: EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO IPVA NOS
ÚLTIMOS CINCO EXERCÍCIOS (VALORES EM
R$ BILHÕES, ATUALIZADOS PELO IGP-DI A PREÇOS
DE DEZEMBRO DE 2016)

Apesar da queda, a arrecadação do imposto em 2016 foi a
terceira maior da história, em valores reais. Entre os trabalhos desenvolvidos para o tributo estão a qualificação e a
automatização dos procedimentos de avaliação dos bens
nos sistemas de controle. O incremento médio das avaliações efetuadas pela Receita Estadual, calculado sobre o valor declarado pelos contribuintes, encerrou 2016 em 131%
(ou seja, cada R$ 100,00 de ITCD que seriam arrecadados a
partir do valor declarado pelos contribuintes, foram recalculados para R$ 231,00 quando da avaliação efetuada). A legislação do imposto e as ações de fiscalização também foram
aperfeiçoadas durante o ano.

Gráfico 5: EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ITCD NOS
ÚLTIMOS CINCO EXERCÍCIOS (VALORES EM
R$ MILHÕES, ATUALIZADOS PELO IGP-DI A PREÇOS
DE DEZEMBRO DE 2016)

Capítulo 2 - Arrecadação de Tributos
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PRINCIPAIS
ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS

3.1 CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
No combate à sonegação, o uso de novas tecnologias, as
operações ostensivas realizadas e a qualidade das auditorias geraram o resultado de R$ 2,06 bilhões em autuações
no ano de 2016, em valores atualizados pelo IGP-DI. O resultado é o terceiro melhor dos últimos cinco anos.
Outro fator determinante para a manutenção do patamar
de constituição de créditos acima dos R$ 2 bilhões foi a intensificação da integração entre as equipes de cobrança, de
fiscalização e de atendimento da Receita Estadual.
Gráfico 6: EVOLUÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS NOS
ÚLTIMOS CINCO EXERCÍCIOS (VALORES EM
R$ BILHÕES, ATUALIZADOS PELO IGP-DI A PREÇOS
DE DEZEMBRO DE 2016)
2,20

2,16

2,06
1,77
1,54

desempenho é uma marca histórica na ação contra os devedores de impostos, representando um crescimento real de
29,3% na comparação com o mesmo período de 2015 (R$
1,80 bilhão). Em relação a 2014, o incremento na cobrança
do ICMS e outros tributos chega a 56,2%.
O resultado é fruto de diversas melhorias implantadas no
processo de trabalho e da capacidade das equipes envolvidas, representando uma importante ajuda para amenizar os
efeitos da crise econômica sobre a arrecadação de tributos.
Alguns exemplos de medidas adotadas são: a intensificação
da Operação Diária GIA (ações de cobrança mais próximas
do inadimplemento), o aprimoramento das ferramentas de
seleção de devedores com maior potencial de pagamento,
a notificação e inclusão em regime especial de fiscalização
de devedores contumazes, as ações conjuntas com a Procuradoria Geral do Estado e com o Ministério Público e a adoção de nova política para os parcelamentos (após a iniciativa, a quantidade de créditos parcelados quase triplicou em
relação à média do ano). Foi implantado, ainda, o protesto
extrajudicial, medida a ser intensificada em 2017.
Gráfico 7: EVOLUÇÃO DA COBRANÇA DE CRÉDITOS NOS
ÚLTIMOS CINCO EXERCÍCIOS (VALORES EM
R$ BILHÕES, ATUALIZADOS PELO IGP-DI A PREÇOS
DE DEZEMBRO DE 2016)
2,33

1,80

3.2 COBRANÇA ADMINISTRATIVA

1,52

1,49
1,36

No exercício de 2016, a Receita Estadual registrou o ingresso
de R$ 2,33 bilhões a partir da cobrança de créditos tributários e não tributários, em valores atualizados pelo IGP-DI. O

Capítulo 3 - Principais Atividades Desenvolvidas
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3.3 OMISSÃO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÕES
Um dos focos de trabalho da fiscalização é estimular o cumprimento das obrigações acessórias por parte dos contribuintes dentro dos prazos previstos na legislação tributária.
Assim, são controlados e acompanhados via planejamento
estratégico os indicadores de omissão da Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA) e da Escrituração Fiscal Digital
(EFD), ambas de entrega obrigatória para contribuintes da
modalidade geral. A omissão é mensurada pela razão entre
o número de estabelecimentos com GIA (gráfico 8) e EFD
(gráfico 9) omissas e o número de estabelecimentos obrigados à entrega.

3.4 INADIMPLÊNCIA DO ICMS
A taxa de inadimplência do ICMS-RS manteve-se abaixo do
percentual médio para a inadimplência no Brasil, calculado
pelo Banco Central, na maioria dos meses do ano, como
mostra o gráfico 10. O resultado foi afetado negativamente, em alguns meses, em razão do não pagamento no prazo
por parte de uma grande empresa do Estado.
Gráfico 10: INADIMPLÊNCIA DO ICMS RS VERSUS BRASIL
(BACEN) EM 2016

Os indicadores são impactados negativamente no início de
cada ano pela exclusão de empresas do Simples Nacional. A
adaptação desses contribuintes ao novo regime (categoria
geral) é lenta e acaba gerando um aumento na omissão da
entrega das declarações. O objetivo da Receita Estadual é
aproximar os valores dos dois indicadores, trazendo-os para
números inferiores aos do percentual de omissão da GIA.

3.5 CONTENCIOSO FISCAL
Gráfico 8: DESEMPENHO DA OMISSÃO NA ENTREGA DA GIA
EM 2016 X 2015

As ações desenvolvidas no contencioso fiscal continuam
apresentando resultados positivos. Em 2016, a priorização
dos julgamentos de processos de maior valor e o controle físico
do estoque de processos fizeram com que fossem proferidas
2.326 decisões (no valor de R$ 1,11 bilhão) e que o estoque de
processos passasse de 1.410, em 2015, para 950 processos ao
final de 2016 (avaliado em cerca de R$ 1,36 bilhão).
O prazo médio de julgamento também apresentou melhoria. Consideradas as quantidades físicas, o prazo caiu de 7,18
meses em 2015, para 6,09 meses em 2016. É o melhor valor
para a série englobando os últimos dez anos.

Gráfico 9: DESEMPENHO DA OMISSÃO NA ENTREGA DA EFD
EM 2016 X 2015
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Gráfico 11: EVOLUÇÃO DO PRAZO MÉDIO DE JULGAMENTO
DO CONTENCIOSO (EM QUANTIDADE DE MESES)

3.6 REPRESENTAÇÕES FISCAIS
PARA FINS PENAIS
No ano de 2016, foram encaminhadas ao Ministério Público
342 representações fiscais para fins penais, decorrentes de
lançamentos tributários contra contribuintes do ICMS que
apresentaram indícios de cometimento de crimes contra a
ordem tributária. Os valores de ICMS, multas e juros a serem
recuperados totalizaram R$ 752 milhões. O montante é 31%
maior do que o realizado em 2015 (R$ 573 milhões), resultado do avanço dos trabalhos de auditoria e verificação fiscal
realizados em diversas regiões do Estado.
As principais irregularidades verificadas foram o lançamento de créditos indevidos e as omissões de saídas. O setor
com maior participação nas representações é a indústria,
seguida pelo ramo atacadista.
O Ministério Público, após análise do material entregue pela
Receita Estadual, ajuizou denúncias contra 125 empresas no
valor de R$ 401,26 milhões e solicitou o sequestro de vinte e
cinco bens imóveis e trinta veículos para garantir os valores
lançados.

Gráfico 12: REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS POR
IRREGULARIDADE E POR SETOR

3.7 NORMAS LEGAIS
No que tange à edição de normas que refletem a política
tributária do Estado, a Receita Estadual elaborou, em 2016,
os dispositivos legais apresentados na tabela 5.
Tabela 5: NORMAS LEGAIS ELABORADAS EM 2016
Normas elaboradas
Projetos de lei

Quantidades
18

Decretos

133

Regulamento do ICMS - alterações

196

Instruções normativas
Ordens de serviço
Justificativas a convênios e protocolos

89
6
33

Propostas de convênios - CONFAZ

7

Propostas de protocolos - CONFAZ

1

Outras - resoluções, portarias, etc.

1

Total

484

Destacamos, a seguir, os principais assuntos tratados por
essas normas:
• Definição de prazo único para o pagamento do ICMS informado na DeSTDA pelos estabelecimentos optantes pelo
Simples Nacional;
• Antecipação do prazo de pagamento do ICMS próprio
e de responsabilidade por substituição tributária devido
pelos estabelecimentos industriais enquadrados na categoria geral;
• Alterações referentes ao pagamento antecipado com
desconto dos financiamentos do FOMENTAR/RS e FUNDOPEM/RS, conforme Lei nº 14.773/15 e Lei nº 11.916/03, respectivamente;
• Ajustes decorrentes da nova sistemática de cobrança
do ICMS nas operações e prestações interestaduais
destinadas a consumidor final, conforme Emenda Constitucional nº 87/15;
• Alterações no IPVA (prazos de vencimento e descontos
relativos à Lei do “Bom Motorista” e do Programa NFG);
• Revisão de benefícios fiscais, com revogação de benefícios vencidos, não utilizados ou que já tenham atendido aos
objetivos para os quais foram criados;
• Concessão de diferimento do pagamento do ICMS nas
importações de arroz beneficiado;
• Concessão de benefícios fiscais de ICMS (importação
de máquinas para construção de usina; saída interna de
energia elétrica com destino à unidade consumidora; operações com softwares; fabricação: leite condensado, latas,
estireno, construções pré-fabricadas, manteiga, queijos e
azeite de oliva).
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3.8 EDUCAÇÃO FISCAL

3.9 PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA

O esforço conjunto do Governo do Estado do RS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), da Receita Federal, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, do Instituto
Justiça Fiscal, do Centro de Estudos Internacionais sobre o
Governo e da Receita Estadual resultou, em 2016, na realização do 2º e do 3º Curso de Extensão em Educação Fiscal e
Cidadania. A primeira edição havia sido realizada em 2015.

A Nota Fiscal Gaúcha (NFG) é um programa que visa fomentar a cidadania fiscal, a concorrência leal e o aumento da
arrecadação, por meio do estímulo à emissão de documentos fiscais pelas empresas e sua exigência por parte dos
consumidores.

O objetivo foi contribuir com a formação de multiplicadores
para disseminar conhecimento e interagir com a sociedade
sobre a origem, aplicação e controle dos recursos públicos,
favorecendo a participação social. Assim, aproxima-se a sociedade dos assuntos fiscais, sendo ministrados conteúdos
sobre as fontes de financiamento, a tributação sobre a renda e o patrimônio, os gastos públicos, o orçamento, o controle social, a transparência e o acesso à informação. A Receita Estadual participou do projeto com dois professores, que
colaboraram na formação de universitários dos cursos de
Economia, Administração, Relações Internacionais, Políticas
Públicas, Ciências Contábeis, entre outros.

Ao exigir o documento fiscal com CPF, o cidadão recebe
pontuação que permitirá a participação em sorteios mensais em dinheiro, além de outros benefícios como, por
exemplo, desconto no pagamento do IPVA. Ainda, ao possibilitar que o cidadão indique entidades como destinatárias
da pontuação, o programa viabiliza o repasse de recursos
financeiros às entidades indicadas, constituindo-se em mais
uma ferramenta pela qual o cidadão decide sobre a aplicação dos recursos públicos.
O alcance do programa NFG vem crescendo ano a ano, estando os principais números dispostos na tabela 6.

Tabela 6: NOTA FISCAL GAÚCHA EM NÚMEROS
Descrição

Números

Cidadãos cadastrados

1.381.105

Entidades participantes
Estabelecimentos credenciados
Notas fiscais processadas
Prêmios sorteados em 2016
Cidadãos sorteados em 2016

A TURMA DO 3º CURSO DE EDUCAÇÃO FISCAL
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2.721
Mais de 300 mil
2.525.023.204
Mais de R$ 4,3 milhões
Mais de 12 mil

3.10 ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS

3.11 SISTEMA PÚBLICO DE
ESCRITURAÇÃO DIGITAL

O Índice de Participação dos Municípios (IPM) é um percentual, individualizado para cada município do RS, a ser aplicado sobre 25% do montante da arrecadação do ICMS. É esse
índice que permite ao Estado repassar as quotas-parte dos
municípios referentes às receitas do ICMS, conforme previsto na Constituição Federal. Em 2016, foram distribuídos aos
municípios gaúchos R$ 7,6 bilhões a título de participação
no ICMS.

A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) completou em 2016 dez anos
de utilização pelos contribuintes. A emissão da primeira
NF-e ocorreu em setembro de 2006 e foi realizada por empresa estabelecida no Rio Grande do Sul.

Os parâmetros utilizados para o cálculo do IPM são
apresentados na tabela 7. Para evitar variações decorrentes
de desastres naturais (secas, inundações, etc.) e para compensar eventuais flutuações na economia, o valor final para
um exercício é obtido pela média dos dois anos anteriores
ao cálculo.

Durante esse período, foram autorizadas mais de 4,49 bilhões de NF-e no RS, sendo aproximadamente 1,33 bilhão
do próprio Estado e 3,16 bilhões para outras 13 unidades da
federação, como mostra o gráfico 13.

Gráfico 13: EVOLUÇÃO DA EMISSÃO DE NF-E
NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS (EM MILHÕES DE NF-E)

Tabela 7: PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DO IPM
Parâmetro
Valor adicionado

Peso (%)
75

Área

7

População

7

Número de propriedades

5

Produtividade primária
Relação inversa ao valor fiscal “per capita”
Pontuação no Prog. Integração Tributária (PIT)

3,5
2
0,5

O IPM Provisório para 2017 foi publicado no Diário Oficial
do Estado (DOE) de 28 de junho, cumprindo o prazo determinado pela Lei Complementar nº 63/90. O último ano em
que o prazo havia sido cumprido foi 2006. A publicação do
índice definitivo aconteceu em 03 de outubro, determinando os percentuais de cada um dos 497 municípios gaúchos
na arrecadação do ICMS ao longo de 2017.

A NF-e é um modelo de documento fiscal de existência
apenas digital com validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente. Após a NF-e, também foram implantados pela Receita Estadual o CT-e (Conhecimento de
Transporte Eletrônico), o MDF-e (Manifesto Eletrônico de
Documentos Fiscais) e a NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica), que já alcançam quantidades expressivas de
processamento, conforme mostra a tabela 8.
Tabela 8: OUTROS DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS
PROCESSADOS EM 2016
Documento Eletrônico
NFC-e (RS e outras Unid. da Federação)
CT-e
MDF-e

Quantidade
1,99 bilhão
140,53 milhões
31,16 milhões
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3.12 GESTÃO DE PROJETOS
Projetos são instrumentos de gestão que promovem a inovação e as melhorias nos serviços e produtos de competência da organização. A coordenação dos projetos da Receita
Estadual envolve o gerenciamento de equipes multidisciplinares espalhadas pelas diferentes unidades operacionais,
que devem ser mantidas integradas e atuantes. Apesar da
carência de recursos humanos e da crise financeira estabelecida no Estado, buscou-se desenvolver ao máximo possível os projetos estratégicos.

A atual gestão estabeleceu junto ao Governo do Estado cinco iniciativas prioritárias, que compõem o denominado Projeto Modernização da Receita. Pela sua abrangência, estas
iniciativas podem ser consideradas como projetos independentes, de amplo impacto e relevância para as atividades
da Administração Tributária Gaúcha. Seu estágio ao final de
2016 é apresentado na tabela 9.

Tabela 9: PROJETO MODERNIZAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL
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Projeto

Descrição

Estágio atual

Big Data

Solução de data warehouse compreendendo
um apliance de banco de dados, com grande
capacidade em ambiente de produção e desenvolvimento.

Carregadas as bases de dados: cadastro, GIA,
arrecadação, NF-e, NFC-e e EFD. Termo de referência para contratar solução de visualização,
análise e descoberta de dados está pronto e sob
exame da área técnica.

Brasil-ID

Implantação de fiscalização eletrônica nos postos fiscais.

Em análise o desenvolvimento de cooperações
técnicas entre a Receita Estadual, a ANTT e iniciativa privada visando ampliar a quantidade de pontos eletrônicos.
Implementado sistema de alertas para operações
específicas nos postos fiscais.

Domicílio Tributário
Eletrônico (DT-e)

Montagem da infraestrutura de comunicação
eletrônica entre o contribuinte e o fisco.

Infraestrutura pronta e integrada com as rotinas
de controle de diversos sistemas.

Autorregularização

Processo sistematizado de fiscalização preventiva, possibilitando ao contribuinte a correção
espontânea de divergências identificadas em
cruzamentos de dados realizados pela Receita
Estadual.

Disponibilizados os módulos: (1) inserção de arquivos; (2) integração com as caixas postais eletrônicas e (3) atendimento das dúvidas dos contribuintes a respeito das autorregularizações.

Gestão da Cobrança

Implantação de novo processo de gestão da
cobrança, que disponibilizará uma sistemática
de seleção, programação e execução das ações
de cobrança, com o propósito de aumentar a liquidez do crédito e o efetivo ingresso de receita
ao erário.

Desenvolvido e implantado: (1) procedimento
para enviar as certidões de Dívida Ativa para protesto; (2) geração das cestas de cobrança e (3) sistemática de atualização do Manual da Cobrança.

Receita Estadual RS

Na busca constante em melhor desempenhar suas atividades e com foco na obtenção de resultados positivos na arrecadação dos tributos de sua competência, a Receita Esta-

dual estabeleceu, além dos projetos incluídos no Acordo de
Resultados, diversas outras iniciativas estratégicas. A tabela
10 mostra o estágio destes projetos ao final do ano de 2016.

Tabela 10: AVANÇOS ALCANÇADOS EM 2016 NOS PROJETOS DA RECEITA ESTADUAL
Projeto

Descrição

Estágio atual

Atendimento Virtual

Criar e implantar sistemática de atendimento
eletrônico, reduzindo a necessidade de servidores dedicados ao atendimento, facilitando o
acesso ao serviço para os contribuintes (sem necessidade de sair do escritório) e tornando o processo gerenciável, transparente e padronizado.

Solução de gestão do atendimento implantada
no atendimento presencial servirá de base para
o atendimento virtual. Sistemática de Atendimento Virtual definida, devendo entrar em operação no início de 2017.

Identidade RE

Aplicar padrões de identidade no desenvolvimento de projetos arquitetônicos a serem executados nas repartições da Receita Estadual.

Projetos já desenvolvidos na Central de Atendimento ao Contribuinte de Porto Alegre, na unidade de Pelotas e na unidade de Uruguaiana.
Também ocorreu a definição do padrão de placa da Receita Estadual a ser utilizada na fachada
das delegacias.

Dúvidas
Frequentes

Revisar e disponibilizar um novo FAQ da Receita
Estadual, com sistemática de atualização definida e implantada.

Revisão do FAQ efetuada com novo padrão de
perguntas e respostas. Em 2017, o FAQ será disponibilizado em um local centralizado no novo
site.

Reestruturação
da 1ª DRE Porto Alegre

Reorganizar as agências Unidade de Cobrança
(UNICOB), Central de Atendimento ao Contribuinte (CAC), IPVA e ITCD em um mesmo local
físico, com revisão e readequação dos processos
de trabalho.

Novo modelo de trabalho unificado já foi implantado, separando as atividades de cobrança
ativa das funções de atendimento de cobrança.
Agências UNICOB, CAC e ITCD já operam de maneira centralizada.

Novo Site
SEFAZ - RE

Realizar todas as atividades preparatórias de responsabilidade da Receita Estadual para fins de
viabilizar a implantação do novo site da Secretaria da Fazenda, cuja implantação está prevista
para março/2017.

Preparação e mapeamento da estrutura do site
realizada. Cadastro dos serviços em estágio
avançado.

Informática
Forense

Dotar a Receita Estadual de métodos de trabalho, recursos técnicos, tecnológicos e humanos
que permitam desempenhar a atividade de
apreensão, extração e análise de informações
em meio eletrônico, de modo a estruturar o trabalho da ação fiscal.

Realizado treinamento para diversas turmas de
servidores. Ocorreu a mudança de espaço físico
para local mais adequado e uma série de aquisições de infraestrutura e hardware, via Termo de
Ajustamento de Conduta do Ministério Público.

Célula de Busca
e Apreensão

Propor um modelo moderno e especializado,
focado no planejamento, alocando os recursos
humanos e materiais de forma a se obter informações precisas e depuradas, assegurando a
confiabilidade e prova dos materiais eletrônicos
destinados a auditoria.

Metodologia de busca e apreensão desenvolvida e testada, mediante operações piloto.

GIA pela EFD

Viabilizar a produção da Guia de Informação e
Apuração do ICMS (GIA) a partir das informações prestadas pelo contribuinte na Escrita Fiscal Digital (EFD), minimizando assim o esforço
de prestação de informações por parte do contribuinte para o fisco gaúcho.

Solução tecnológica desenvolvida e implantada.
Pilotos realizados. Calendário de obrigatoriedade estabelecido para o ano de 2017.

Macro Ação Fiscal

Desenvolvimento do Sistema Macro Ação Fiscal
(MAF), que permitirá melhorar o planejamento,
execução e gerenciamento das Ações Fiscais.
Sucede o Projeto Programação e Gerenciamento da Ação Fiscal.

No atual estágio de desenvolvimento do MAF, é
possível assinar digitalmente intimações e notificações dentro do sistema e enviá-las para ciência via caixa postal eletrônica do contribuinte.
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DESAFIOS
PARA 2017

4.1 METAS DE ARRECADAÇÃO
A viabilização das políticas públicas previstas no orçamento
estadual de 2017 exigirá um esforço de superação por parte
da Receita Estadual, consubstanciado nas metas de arrecadação com impostos integrantes do planejamento estratégico de 2017, conforme a tabela a seguir:

Tabela 11: METAS DE ARRECADAÇÃO PARA 2017
Metas

Valor

ICMS

R$ 31,57 bilhões

IPVA

R$ 2,48 bilhões

ITCD

R$ 400 milhões

Total

R$ 34,45 bilhões

ENCERRAMENTO DO EVENTO DE DEFINIÇÃO DAS METAS DO PLANEJAMENTO 2017
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4.2 METAS PARA AS DEMAIS ATIVIDADES
Ainda, a Receita Estadual buscará efetivar as demais metas
estabelecidas em seu planejamento estratégico de 2017,
que visam consolidar a administração tributária estadual
como modelo de gestão eficaz e transparente. Entre elas,
destacam-se as arroladas na tabela 12.

Tabela 12: DEMAIS METAS ESTABELECIDAS NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA 2017
Metas
Atingir, em 2017, o valor de R$ 1,7 bilhão em constituição de créditos tributários.
Atingir, em 2017, o valor de R$ 1,85 bilhão em cobrança de créditos tributários.
Reduzir, até 31/12/2017, a inadimplência do ICMS declarado, tendo como meta ideal 4,50% e meta mínima 5,50%.
Implementar, até 15/12/2017, o IPVA 2018.
Elevação do patamar da arrecadação tributária: SUPERMETA de R$ 976.208.039,56 sobre a meta institucional da RE de arrecadação
com ICMS, IPVA e ITCD, até 31/12/2017.
Desenvolver, em 2017, os Projetos do Programa Ação Fiscal.
Gerir, até 31/12/2017, o Projeto Modernização da Receita Estadual - SGG.
Gerenciar, em 2017, as atividades propostas relativas à Administração Tributária Setorial.
Reduzir, até 31/12/2017, o percentual de omissão na entrega da GIA, tendo como metas ideal e mínima 17% e 22% no 1º trimestre,
12% e 17% no 2º trimestre e 5% e 8% no 2º semestre.
Controlar, até 31/12/2017, o percentual de omissão na entrega da EFD, tendo como metas ideal e mínima 17% e 22% no 1º semestre
e 12% e 15% no 2º semestre.
Aprimorar, até 31/12/2017, o controle das informações prestadas pelos contribuintes produtores rurais.
Realizar, até 31/12/2017, a gestão das unidades da RE.
Gerir, até 31/12/2017, os recursos orçamentários e financeiros destinados à RE visando plena execução.
Aprimorar, até 31/12/2017, os estudos econômico-tributários e o controle sobre os benefícios fiscais.
Otimizar, até 31/12/2017, o julgamento dos processos administrativo-tributários de natureza contenciosa.
Qualificar, até 31/12/2017, os processos de trabalho relativos à produção e divulgação de normas, inclusive consultas, regimes especiais e orientações, bem como os relativos às ações judiciais envolvendo tributos estaduais.
Otimizar, até 31/12/2017, o assessoramento técnico nas ações judiciais em que foi deferida a realização de perícia.
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Metas
Otimizar, até 31/12/2017, o julgamento de processos de repetição do indébito fiscal.
Aprimorar, até 31/12/2017, o gerenciamento de projetos na Receita Estadual.
Desenvolver, até 31/12/2017, ações com base nos princípios da qualidade e do Modelo de Excelência da Gestão (MEG) do PGQP.
Elevar, até 31/12/2017, a eficiência da instituição pela gestão dos processos de sua Cadeia de Valor.
Incrementar em 15% a média histórica de eficiência da cobrança administrativa, em cada trimestre de 2017.
Incrementar em 15% a média histórica da eficiência de recuperação da inadimplência, em cada trimestre de 2017.
Desenvolver, em 2017, os Projetos do Programa Gestão da Cobrança.
Incrementar facilidades ao contribuinte, até 31/12/2017, na arrecadação das receitas estaduais.
Gerir o atendimento e melhorar o nível de satisfação dos contribuintes e contadores/contabilistas com os serviços prestados pela RE,
até 31/12/2017.
Implantar, até 31/12/2017, o Plano de Comunicação da Receita Estadual.
Manter e ampliar, até 31/12/2017, a nova identidade visual nas unidades da RE.
Desenvolver, em 2017, os Projetos do Programa Gestão do Atendimento.
Qualificar, em 2017, as ações de cidadania fiscal.
Ampliar, até 31/12/2017, a disponibilização na internet de informações relativas à RE.
Gerir, até 31/12/2017, o plano de trabalho do desenvolvimento do site da RE.
Qualificar, em 2017, as ações de relacionamento com os municípios.
Facilitar, em 2017, o desenvolvimento da capacitação dos servidores da RE.
Realizar, até 31/12/2017, os planos de trabalho da Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC.
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