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NOTÍCIAS DO FISCO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
TRIBUTÁRIO CATARINENSE PREMIADO

Santa Catarina é um dos estados 
com maior transparência nos julga-
mentos administrativos tributários, 
de acordo com ranking elaborado 
pela Fundação Getúlio Vargas. O 
prêmio, recebido no dia 17 de maio, 
reflete o considerável avanço do Fis-

co Catarinense em relação à transpa-
rência, agilidade e confiabilidade do 
Processo Administrativo Tributário, 
que hoje é 100% eletrônico. Mais um 
gol de placa da Administração Tri-
butária Catarinense, com relevante 
participação dos Auditores Fiscais.

II WORKSHOP DO PACOTE 
ANTISSONEGAÇÃO

DIA NACIONAL DE RESPEITO AO 
CONTRIBUINTE

FISCO CATARINENSE É 
REFERÊNCIA

Criado através da Lei n.º 
12.325/2010, o dia 25 de maio é cele-
brado como o “Dia Nacional de Res-
peito ao Contribuinte”. Importante 
destacar a excelente relação do con-
tribuinte com o Fisco Catarinense, 
ressaltando a possibilidade de re-

gularização espontânea de débitos 
e orientação permanente através da 
Central de Atendimento Fazendária 
e dos Grupos de Especialistas Seto-
riais (GES). É o trabalho conjunto 
que dá resultado. 

Reportagem veiculada no dia 
02/05/2016, na Folha de Londrina, 
demonstrou que, no período de 2006 
até 2015, o Estado de Santa Catari-
na teve a maior variação nominal na 
receita de tributos de todos os Esta-
dos brasileiros, saltando de R$ 4,6 
bilhões em 2006 para R$ 19,3 bilhões 
em 2015, o que nos leva a aproxima-
dos 315% de incremento.

O segundo e o terceiro colocados, 
Pará e Roraíma, tiveram aumento de 
221% e 219%, muito aquém do resul-

tado catarinense. Nossos vizinhos, 
PR e RS, ficaram, respectivamente, 
em 9º e 23º.

Os números catarinenses demons-
tram a seriedade e competência do 
trabalho dos Auditores Fiscais do 
Estado no eficaz combate à sonega-
ção fiscal e à concorrência desleal. 
Crescimento da arrecadação muito 
superior ao crescimento do PIB no 
mesmo período. Mais uma vez resta 
claro: SC está à frente.

O SINDIFISCO/SC participou do 
II Workshop do Pacote Antissone-
gação, realizado em São Paulo, nos 
dias 05 e 06 de maio. As discussões 
englobaram temas fundamentais 
para o desenvolvimento do Brasil, 
como as reformas tributária e polí-
tica, e também auxiliaram na forma-
tação de um pacote de ideias e fer-

ramentas de combate à sonegação e 
maior promoção de justiça fiscal, a 
ser apresentado à sociedade brasi-
leira.

É o Fisco de Santa Catarina, que 
sediou a primeira etapa do evento, 
engajado na busca de aprimoramen-
to e melhoria do complexo sistema 
tributário brasileiro.

Números de arrecadação acumulada refletem o ótimo trabalho 
dos Auditores Fiscais de Santa Catarina


