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TEMA 01 – DEDICATÓRIA

A realização deste trabalho só foi possível devido o apoio e o incentivo dos filiados da
ASFETO- Associação dos Funcionários do Fisco do Estado do Tocantins, que de forma
nobre pertencem a um grupo de auditores que almejam a transformação,
amadurecimento e crescimento da categoria, resgatando a história do fisco
Tocantinense, apontando as dificuldades, condições de trabalho e a fragilidade das
unidades de fiscalização das mercadorias em trânsito da Secretaria da Fazenda do
Estado do Tocantins.
Destaca-se também o apoio e colaboração dos colegas auditores das regionais
visitadas que através de entrevistas informais quanto a operacionalidade de cada
unidade fiscal, prestaram informações de forma cordial e atenciosa, dedicando parte
de seus tempos para contribuírem com este trabalho.
Por fim, deixam-se consignados nossos agradecimentos a todos que cooperaram para
com a realização deste trabalho, direta ou indiretamente, notadamente os auditores e
colaboradores das Delegacias Fiscais que agregaram valores com seus conhecimentos
e ajudaram na formulação de recomendações para melhorar o desempenho da
atividade de fiscalização e controle de mercadorias em trânsito pelos postos fiscais e
comandos volantes , objeto deste trabalho.
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TEMA 02 - INTRODUÇÃO
O objetivo desse projeto, que ganhou o nome “DOCUMENTÁRIO SOBRE A
IMPORTÂNCIA DOS POSTOS FISCAIS E COMANDOS VOLANTES” foi produzir um
diagnóstico que possa fomentar a discussão no seio da classe e, sobretudo, municiar
de informações a administração da SEFAZ-TO e todas as outras instâncias de governo
interessadas no assunto com o fito de traçar estratégias que revertam as deficiências
encontradas a respeito da fragilidade, sucateamento, abandono e falta de condições
de trabalho para execução das atividades de fiscalização em trânsito dos postos fiscais
e comandos volantes na maioria das regionais tributárias do Estado do Tocantins.
Trabalho similar foi realizado pela ASFETO que visitou todas as unidades no ano
passado quando apresentou à Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins o
“DOCUMENTÁRIO SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO” que resultou no mapeamento
da falta de infraestrutura, insalubridade, periculosidade e risco de vida e as
dificuldades que os auditores fiscais enfrentam em seu cotidiano na difícil tarefa de
fiscalizar as mercadorias em trânsito pelo Estado.
Portanto, esse segundo trabalho visa chamar atenção da SEFAZ quanto a importância
dos postos fiscais e comandos volantes na era da nota fiscal eletrônica, tendo em vista
a nossa falta de infraestrutura física, de Tecnologia da Informação, comunicação e
interligação do trabalho com inteligência fiscal no trânsito de mercadoria através dos
postos fiscais, comandos volantes e o trabalho de auditoria. Este trabalho de
interligação das unidades fiscais com a Secretaria da Fazenda e Delegacias utilizaria os
postos fiscais para a criação de um banco de dados para cadastro, registros e controle
para que se iniciem as auditorias a partir do cruzamento dessas informações nestas
unidades lavrando auto de infrações, intimando e selecionando os contribuintes que
reiteradamente desobedecem à legislação fiscal, sonegando, praticando crimes contra
a ordem tributária, descumprindo as obrigações principais e acessórias previstas no
regulamento do ICMS. Além do que, a inconsequente DESATIVAÇÃO DE UNIDADES
FIXAS E MÓVEIS sem a devida discussão e apresentação de solução prontamente
antecipada para cobrir essas lacunas nos quesitos: registros de passagens de notas
fiscais eletrônicas, controle efetivo do trânsito de caminhões carregados com
mercadorias pelo Estado (entrada e saída), a evasão e sonegação fiscal nas fronteiras
que estão abertas, sacrificadas apenas com a ideia modernizante de utilização de
mão-de-obra para “auditoria” só poderá ser totalmente absorvida se tivermos
convicção plena de que as entradas e saídas de mercadorias nos estabelecimentos de
nossos contribuintes estiverem sendo adequadamente lançadas em nossos sistemas,
o que se bem estruturados os postos fiscais e comandos teríamos melhores condições
de garantir que os devidos registros de passagens dos danfes das notas fiscais
eletrônicas estão sendo registradas impedindo o “cancelamento de NFe” , falta de
emissão de NFe e o trânsito pelos diversos desvios e unidades fechadas existentes em
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todo o Estado de mercadorias sem emissão de documentos fiscais, ocasionando na
falta de registros de entradas e saídas nos livros contábeis ou escriturações digitais das
empresas. Destaca-se, ainda que a mão de obra fiscal na execução do confronto das
notas fiscais eletrônicas com a conferência física das mercadorias é inegavelmente
INSUBSTITUÍVEL, tendo em vista que as diferenças encontradas na contagem das
mercadorias e o preenchimento correto dos documentos fiscais, como: origem,
destino, regularidade dos contribuintes de nosso Estado (inscrições ativas ou
suspensas, podendo também ser verificados situações de DIF e GIAM), idoneidade,
validade e a verificação dos efeitos fiscais das notas fiscais eletrônicas são atividades
que cotidianamente são motivos de autuações em nossas diversas unidades fixas e
móveis de fiscalização.
Haja vista o nosso Estado ter grandes empresas de outras unidades com TARES
(Termos de Acordo de Regimes Especiais), grandes pecuaristas e grandes agricultores
e, ainda transportadoras que precisam ser monitorados, controlados e processados os
devidos registros de passagens dos DANFES das notas fiscais eletrônicas e CTEs
(Conhecimentos de Transportes Eletrônicos) de mercadorias que entram e saem do
Estado, não esquecendo o importante trabalho de controle e recebimento na entrada
do Estado da substituição tributária, mercadorias a vender e diferenciais de alíquotas.
Por fim, há de se considerar que grande parte de nossas empresas são classificadas
como SIMPLES NACIONAL (contemplando as micro, pequenas empresas e empresas
de pequeno porte), não obstante porém assinalar, que o Estado do Tocantins não é
industrial e que o controle da cadeia da carne (pecuária), grãos (agricultura), laticínios
(bacia leiteira), frutas tropicais em pequenas escalas de produções, segundo
demonstrou ano passado a FIETO – Federação da Indústria do Estado do Tocantins
quando apresentou à população e candidatos ao governo no período eleitoral a “carta
da indústria”(demonstrando a necessidade de industrialização do Tocantins)
diagnosticando a economia do nosso Estado, ficou clara e cristalina a necessidade do
controle em trânsito das mercadorias que transitam no Tocantins, principalmente do
agronegócio, para que o Estado possa cobrar o imposto devido e fazer politicas de
incentivos a segmentos que desenvolve e traz real crescimento ao nosso Estado,
gerando renda e aumento de arrecadação, agregando valores aos produtos e
garantindo cobrança de imposto de forma justa, igualitária e sem concorrências
desleais.
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TEMA 03 A IMPORTÂNCIA DOS POSTOS FISCIAS E O MAPEAMENTO DAS UNIDADES
DESATIVADAS E AS QUE ESTÃO SENDO COGITADAS A FECHAR
3.1 POSTOS DESATIVADOS
A)

Posto Fiscal Garganta

Situado numa grande região produtora de grãos que tem localização estratégica para
o controle e movimentação de saídas de cereais durante a época de safra, funcionava
na temporada de colheita em instalações em um trailer, há mais de 20 anos, onde
neste período são movimentados milhares de toneladas de grãos. Com a presença do
fisco Tocantinense a arrecadação da soja que sai para industrialização nas principais
empresas recolhem milhões de reais em impostos que incidem nas saídas para outros
Estados e que controlam principalmente as cargas com soja e milho que saem para a
cidade de Luis Eduardo Magalhães, Estado da Bahia, onde estão localizadas grandes
empresas como a BUNGUE E CARGIL que possuem indústrias esmagadoras de soja
para fabricação de óleo comestível naquela localidade. Os grãos são destinados às
indústrias e para exportação, todavia sem a presença do fisco não há como haver o
correto controle.
Na divisa onde existe o marco separatório ocorre muita confusão para devida
identificação da origem dos cereais. Ademais, o Estado da Bahia contempla seus
contribuintes com TARE’s (Termos de Acordo de Regimes Especias) que dispensa a
emissão de nota fiscal para produtores até a indústria controlando apenas as saídas
industrializadas com alíquota do imposto bastante reduzida. Esses benefícios é um
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incentivo aos produtores do Tocantins que para agregar valores aos seus produtos e
aumentar os lucros não vê risco fiscal no transporte de cereais negociados com
empresas situadas na Bahia. Ademais, os produtores observam várias vantagens como
valor de pauta, redução na base de cálculo e carga tributária incidente na operação
que são fatores preponderantes para a decisão de não emitir notas fiscais no Tocantins
dos grãos destinados ao estado baiano.
Vale ressaltar que nessa região encontram-se grandes produtores, onde o imposto
que pode ser recolhido por apenas uma propriedade, pode equivaler à arrecadação
anual de dezenas, talvez centenas de microempresas ou empresas de pequeno porte,
que geram muito trabalho e pouco faturamento, e tem uma das maiores áreas
agricultáveis do Tocantins.
A unidade foi DESATIVADA na safra do ano passado devido à falta de condições de
trabalho e que em consequência desta falta de presença do fisco Tocantinense
fatalmente registrará grandes perdas na arrecadação deste segmento, causando um
grande gargalo na receita tributária.
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B)

Posto Fiscal Santa Isabel

Localizado no povoado de Antonina, cidade de Ananás do Tocantins, divisa com a
cidade de Palestina no Estado do Pará. A balsa só funciona durante o dia, segundo
informações. Tem razoável movimento de gado e outras mercadorias.
Unidade desativada no ano passado devido a falta de condições de trabalho.
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C)

Posto Fiscal Filadélfia

Esta unidade funcionava em um trailer há aproximadamente 06 anos, antes de ter
sido DESATIVADA por falta de condições de trabalho no ano passado. Localizava
próximo a ponte que liga a divisa do Tocantins com o município de Carolina no Estado
do Maranhão.
Atualmente o Posto está desativado, mas funcionava somente em horário de
expediente comercial e tinha péssimas condições de trabalho, ambiente insalubre e de
periculosidade.
Esta unidade tem expressiva movimentação de caminhões que atualmente acontece
durante todo o dia, com mercadorias das mais diversas, tornou-se uma porteira para a
sonegação e evasão fiscal.
Apesar da função dos postos fiscais serem de fiscalização e não de arrecadação, pois o
reflexo deste trabalho ocorre nas agências de atendimento com a procura dos
contribuintes para a emissão das notas fiscais avulsas e também das notas emitidas
nos estabelecimentos comerciais, comprovando que a presença do fisco inibe a
sonegação fiscal, este Posto Fiscal já foi uma das unidades que mais arrecadava na
regional de Araguaína.

10

D)

Posto Fiscal Campos Lindos

Região produtora de grãos, como arroz, soja e milho. A unidade fiscal tem boa
estrutura, uma das melhores do Estado, mas falta manutenção e está localizada na
entrada da cidade de Campos Lindos, deixando a principal saída da cidade livre de
fiscalização, um erro de localização, característica interessante e digna de registro.
Essa localização equivocada da unidade sempre deixou a fronteira aberta na saída da
cidade de Campos Lindos, Estado do Tocantins, com o município de Balsas, Estado do
Maranhão. Esta unidade foi DESATIVADA ano passado devido à falta de condições de
trabalho.
Existem informações que a região da Serra do Centro a 20 km do posto, saída do
Estado do Tocantins, existe uma travessia na ponte sobre o rio Manuel Alves Grande
e outra de chão batido que dão acesso ao Estado Maranhão na cidade de Balsas. A
saída está com fronteira aberta e tem grande evasão fiscal e sonegação de imposto,
especificamente arroz, milho e gado sem a devida fiscalização.
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E)

Posto Fiscal Esperantina

Situado aproximadamente 09 km da cidade de Esperantina, este posto fiscal está
tendo grande entrada de caminhões com madeira. Não tem a presença permanente
do fisco, porém existe escalado nesta unidade fiscais agropecuários da ADAPEC que
informaram que apresenta trânsito pequeno, porém considerável de mercadorias,
contudo, existe frequência de entrada e saída de caminhões com cargas.
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A Secretaria da Fazenda DESATIVOU esta unidade há aproximadamente 01 ano. Este
posto fica na divisa com os municípios de São Domingos e Marabá no Pará, do outro
lado do rio Araguaia. A travessia é feita por balsa que funciona 24 horas.

Esta fronteira está completamente aberta e tornou-se um corredor de saída e entradas
de mercadorias, ficando a divisa disponível aos sonegadores e contribuintes com a
intenção de não pagar impostos.
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F)

Posto Fiscal São Sebastião

Localizado na cidade de São Sebastião no Tocantins na divisa com o município de Vila
Nova dos Martírios-MA, do outro lado do rio Araguaia.
A unidade está desativada há aproximadamente 02 anos e tem um razoável
movimento de caminhões com mercadorias.
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No momento da visita para a realização deste trabalho, encontramos um caminhão
carregado de trigo, arroz e produtos da cesta básica descarregando em um comércio
local, inclusive, segundo fiscais da ADAPEC que prestam serviço no local informaram
que há pouco havia saído uma gaiola com bezerros sem nota fiscal.
Contudo, ficou caracterizado que esta unidade está com movimentação de caminhões
considerável e que necessita de uma ação do fisco. Deste modo a fronteira está
aberta e a disposição para sonegadores e maus contribuintes.
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G)

POSTO FISCAL NOVO PLANALTO

Esta unidade foi desativada há mais de 05 anos devido a prefeitura haver questionado
na justiça a propriedade que pertencia ao município de Novo Planalto, Estado de
Goiás, onde era considerado divisa entre as cidades de Araguaçu, Tocantins e Novo
Planalto e São Miguel do Araguaia, em Goiás numa zona de conflito de demarcação
que ocorreu quando da divisão do Estado de Goiás com o Tocantins . É uma entrada
que está aberta que pode ter acesso a todo o Estado sem ser abordado pela
fiscalização em trânsito.
Existe atualmente razoável movimento de caminhões na estrada que dá acesso ao
município de Novo Planalto, inclusive com diversos desvios que posteriormente era
monitorado pelo comando volante de Araguaçu que hoje se encontra desativado.
Segundo informações dos colegas auditores que trabalham na regional de Alvorada é
comum saída de gado sem a devida documentação fiscal que quando encontrada em
trânsito pela fiscalização é providenciada autuação.
Considera-se um corredor de saída de mercadorias que também está à disposição de
sonegadores.
O motorista com mercadoria irregular pode optar por um dos dois caminhos: A BR 153,
e de Porangatu seguir para a cidade de Novo Planalto em Goiás (sem Posto fiscal e sem
Comando Volante), e de lá ingressar no estado do Tocantins através de Araguaçu,
seguindo para o Pará ou desovando a mercadoria internamente. Pode também vir pela
rodovia goiana, São Miguel do Araguaia, Novo Planalto-Araguaçu, com as mesmas
consequências citadas anteriormente.
É de se perguntar: Qual motorista, com mercadoria irregular passaria pelo posto fiscal
de Duas Cabeceiras, se ele tem uma via livre a sua disposição? A conclusão clara é que
só passa pelo referido posto, quem está (ou pensa que está) com mercadoria regular. E
o posto fiscal de Duas Cabeceiras, sem posto fiscal ou comando volante em Novo
Planalto, fica subutilizado.
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H)

POSTO FISCAL MOCAMBÃO

Era situado próximo ao rio Mocambão (aproximadamente a 10 km do município
Tocantinense), divisa do município de Palmeirópolis, Tocantins, com Minaçu, Estado de
Goiás. Está desativado há mais de 10 anos por falta de condições de trabalho, segundo
informações da Delegacia de Alvorada.
Há razoável movimento de caminhões com cargas vindo do sul e de diversas
localidades, podendo percorrer todo o Estado sem ser abordado por fiscalização em
trânsito por falta de comandos volantes ( o comando volante de Palmeirópolis
encontra-se desativado). Podemos equiparar esta localidade às diversas fronteiras que
estão abertas em todo o Estado, colaborando com a ação de maus contribuintes e
sonegadores.
A via que passa no Rio Mocambão, no Sul do estado do Tocantins tem rota livre (sem
postos fiscais) de Minas Gerais, passando pelo entorno de Brasília seguindo para
Niquelândia, Minaçu Palmeirópolis, Porto Nacional, Palmas e daí, se se quiser, para o
Norte e Nordeste. Atravessa todo o estado do Tocantins livre de Fiscalização. Sem
Postos Fiscais e sem Comandos Volantes? Fronteira Livre!
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3.2 POSTOS FISCAIS COGITADOS A FECHAR
A)

Posto Fiscal Levantado

Essa unidade está localizada na saída da cidade de Taguatinga, sentido ao município de
Luiz Eduardo Magalhães, no Estado da Bahia. Tem importante e estratégica
localização, não obstante ser uma unidade que controla entrada e saída de
mercadorias para o município de Luis Eduardo Magalhães-BA.
Vale lembrar que mesmo estando em uma localização praticamente urbana é de total
insegurança, marcada inclusive, por ter sido recentemente metralhada por assaltantes
de banco nesse município e que o terrorismo desta ação deixou a categoria fiscal em
alerta e os servidores desta unidade ficaram com traumas por conta desta ocorrência.
O possível fechamento desta unidade acarretará em grandes prejuízos para a
arrecadação do Estado, isso se não houver uma contrapartida de solução para o
controle das mercadorias que transitam por este posto fiscal e será um convite à
sonegação e práticas de ilícitos fiscais.
Seria, caso fosse desativada esta unidade, mais uma forma de entrada de mercadorias
vindo do sul e do centro-sul do país passando pelo município de Luis Eduardo
Magalhães na Bahia, adentrando o Tocantins em Taguatinga, Dianópolis, Natividade,
Porto Nacional, Palmas e daí seguindo viagem com caminhões carregados para
qualquer cidade do Tocantins sem serem fiscalizados.
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B)

Posto Fiscal Duas Pontes

O controle de grãos desta grande região agricultável é realizado por esta unidade
fiscal. Fica localizada há aproximadamente 30 km de Dianópolis e está nas
proximidades da divisa com o município de Luis Eduardo Magalhães na Bahia.
É uma unidade que trabalhava conjuntamente com o posto fiscal Garganta nas
operações de fiscalização, arrecadação e controle dos cereais que saem desta área
produtora de grãos. Os grãos são destinados às indústrias e para exportação, todavia
sem a presença do fisco não há como haver o correto controle.
Ademais, a desativação desta unidade contribuirá com a completa ineficiência do fisco
no controle de cereais desta região, fragmentando e fragilizando a fiscalização,
trazendo sérios prejuízos na arrecadação do Estado.
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C)

Posto Fiscal da Balsa

Localizado no porto da balsa da cidade de Tocantinópolis, divisa com Porto Franco-MA,
do outro lado do rio Tocantins, tem uma importância estratégica no controle das
entradas e saídas de mercadorias no Estado do Tocantins.
O seu possível fechamento fará com que os sonegadores deixem de utilizar o trânsito
pelo Posto Fiscal do Estreito e consequentemente contribuirá e muito com a queda da
receita do ICMS, haja vista que os maus contribuintes só transitarão por este local.
Ressalte-se que todos os contribuintes optariam em mudar de rota e passariam pela
Balsa ao invés de ter que se submeterem à espera no posto fiscal do Estreito para
serem fiscalizados e desembaraçados seus documentos fiscais.
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TEMA 04 – FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO ( POSTOS FISCAIS E
COMANDOS VOLANTES)
4.1

Situação atual

O funcionamento operacional das mercadorias em trânsito nos postos fiscais e nos
comandos volantes é realizado de maneira fragilizada, sendo que os postos fiscais da
Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins ainda funcionam de maneira arcaica, ou
seja, não possuem uma infraestrutura e nem ferramentas que permitem aos auditores
fiscais realizarem suas atividades com uma melhor qualidade e produtividade. Nos
principais postos fiscais, Dorival Roriz (Talismã) e Estreito situado nos extremos nortesul do Tocantins, precisamente nas cidades de Talismã e Aguiarnópolis, fazendo divisa
respectivamente com as cidades de Porangatu em Goiás e Estreito no Maranhão a
fiscalização é realizada de maneira precária, onde os auditores de plantão trabalham
em exaustão para o cumprimento das metas, mas a falta de investimentos e
modernização, sistema de internet insatisfatório, a falta de manutenção e de pessoal,
falta de policiamento, insalubridade, insegurança, o risco de vida e periculosidade,
deixa muito a desejar a eficácia do controle das mercadorias que entram e saem de
nosso Estado.
Quanto aos comandos volantes a situação ainda é muito pior. As viaturas não dispõem
de ferramentas tecnológicas para consultas de notas fiscais, situação dos contribuintes
e nem ao menos comunicação, mesmo as viaturas possuindo instrumentos básicos
para instalação de antenas e centrais de rádios nos principais postos para um trabalho
sincronizado e de apoio. A respeito do policiamento nestas unidades é uma barbárie,
em vista de ter unidades em que o comando de policia militar local alega não ter
efetivo permanente para o trabalho de fiscalização volante.
Há de se considerar que somente na fronteira da Delegacia de Alvorada foram
mapeados 36 desvios e necessita pelo menos 03 comandos volantes trabalhando
plenamente integrados e em frequente sintonia com equipamentos coletores de
danfes e consultas de notas fiscais eletrônicas e rádio para comunicação.
Não podemos esquecer os postos fiscais Campos Lindos, Santa Isabel, Garganta e
Filadélfia recentemente fechados e do mesmo modo os postos fiscais que já foram
fechados há algum tempo como Esperantina, São Sebastião, Mocambão e Novo
Planalto onde as fronteiras estão abertas fazendo um expresso convite à sonegação e
evasão fiscal.
Absurdo, mas necessário expor, que postos fiscais importantes como a unidade de
Mateiros na divisa com a cidade do Tocantins com a Bahia, Maranhão e Piauí ainda
funcione em trailer e que não possui a mínima condição de trabalho, onde falta
documentário, telefone, água potável, etc. Nos locais onde há desvios e onde foram
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fechados postos fiscais há necessidade de criar comandos volantes bem aparelhados
para coibir a grande sonegação nestes locais.
Sugestões para o controle de mercadorias em trânsito nas unidades fixas e móveis da
SEFAZ-TO serão apresentadas juntamente com este documentário.

4.2

Posto fiscal Talismã entrada e saída

É a principal e mais importante Unidade fiscal de controle de mercadoria em trânsito
da Secretaria da Fazenda, sendo o posto que mais arrecada e recolhe impostos
antecipados (como substituição tributária, mercadorias a vender e diferencial de
alíquotas sem contar os milhares de danfes de notas fiscais eletrônicas que são
registrados diariamente). A média de movimentos de caminhões por dia nessa unidade
é de 3.500.
Atualmente são escalados em média apenas 09 auditores por escala, mas o
quantitativo ideal seria 10 auditores no posto de entrada e 02 no de saída.
O pátio está há vários anos em condições de extrema precariedade, com diversos
buracos que em períodos chuvosos agrava e muito a situação, aliás, a falta de
policiamento e o controle de entrada e saída de caminhões no pátio não existem. São
feitos inúmeros registros de caminhões que não param no posto e passam direto sem
serem fiscalizados. Os caminhoneiros reclamam que não tem condições de parar
porque os buracos quebram constantemente os caminhões (desculpa muito utilizada
por sonegadores).
No período chuvoso os buracos aumentam muito e no período de seca os colegas
auditores reclamam das nuvens de poeira que adentram a unidade, causando
problemas de saúde a todos que ali trabalham.
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Ressalte-se que durante o período da tarde o sol adentra na frente da sala de
atendimento causando insuportável calor, prejudicando o bom andamento do
trabalho e à saúde dos auditores.
Esta unidade fiscal foi assaltada por duas vezes, sendo que na última ocorrência os
auditores foram feito reféns e o alojamento do posto foi metralhado pelos bandidos.

Deficiências desta unidade
A)
O atendimento dos caminhoneiros não possui painel eletrônico para
chamada dos motoristas;
B)
Não existe controle da entrada e saída dos caminhões no pátio do posto
fiscal. Só para no posto fiscal quem quer e devido o grande fluxo, aproximadamente
3000 caminhões por dia, é praticamente impossível aos auditores a visualização e
monitoramento desta movimentação em frente à unidade;
C)
A balança que serve a unidade nunca funcionou depois da construção
do novo posto, ou seja, não funciona há vários anos. Houve um erro de engenharia
que necessita de reconstruí-la;
D)
A falta de iluminação interna e externa, a falta de manutenção nos arescondicionados, policiamento e segurança prejudicam e muito a eficácia do
desempenho das atividades de fiscalização, que já são precárias pela ausência de
condições de trabalho.
E)
buracos;

Pátio no período das chuvas fica quase intransitável com muitos
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4.3

Posto Fiscal Estreito

Esta unidade é a 2ª maior e mais importante unidade fixa de fiscalização do Estado. O
controle do trânsito de caminhões no pátio é praticamente inexistente. Este posto
fiscal tem uma movimentação de milhares de caminhões e veículos diariamente e tem
imprescindível importância para a arrecadação e fiscalização das mercadorias em
trânsito pelo Estado.
Deficiências desta unidade
A)
A falta de iluminação interna e externa, falta de manutenção nos arescondicionados, policiamento e segurança prejudicam e muito a eficácia do
desempenho das atividades de fiscalização, que já são precárias pela ausência de
condições de trabalho.
B)

A balança que serve a unidade necessita de reforma;

C)

Mobiliário muito velho, necessita de aquisição de móveis novos;

D)
Ausência de controle da movimentação de veículos no pátio para serem
abordados pela fiscalização;
E)
buracos;

Pátio no período das chuvas fica quase intransitável com muitos

F)
O atendimento dos caminhoneiros não possui painel eletrônico para
chamada dos motoristas;
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G)
Não possui posto fiscal de Saída, somente de entrada, o que ás vezes
confunde os auditores por não saberem se os caminhões estão entrando ou saindo do
Estado;
H)
4.4

O prédio necessita de reforma geral;

Posto fiscal Couto Magalhães

Está unidade fiscal é uma das 05 maiores do Estado e tem atualmente um grande
movimento de caminhões transportando mercadorias como soja, milho, abacaxi,
madeira, gado, dentre várias outras.
Deficiências desta unidade
A)
Este posto fiscal necessita de algumas reformas como 01 toldo e
película de proteção ao sol que bate em frente a unidade durante o dia;
B)
Não possui controle satisfatório dos caminhões no pátio para
abordagem pela fiscalização;
C)

Iluminação precária durante a noite;

D)

Falta policiamento;

E)

Precisa de disponibilidade de mais computadores;

25

4.5

Posto fiscal Serra Geral

Essa unidade é uma importante divisa do Tocantins com a Bahia, situada em região
produtora e de grande escoamento de grãos. O prédio não pertence ao Estado do
Tocantins e tem condições péssimas de trabalho, apesar de ambiente harmonioso de
convivência, os auditores exercem suas atividades em conjunto com 02 (dois)
servidores da ADAB (Agencia de Defesa Agropecuária da Bahia) usando as mesmas
instalações, dividindo assim mesmo espaço físico para executarem suas atividades.
Essa parceria do Estado do Tocantins com a Bahia é através do acordo
“compartilhamento entre postos”
Nessa unidade é quase impossível realizar o devido controle de transito de
mercadorias, visto que falta manutenção no ar condicionado, e a internet banda larga,
que já é de baixa velocidade de navegação, ainda é dividida com servidores da Bahia. É
quase impossível fazer os registros de passagens no sistema de registro dos danfes de
todas notas fiscais eletrônicas.
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Deficiências desta unidade
A)
Não possui policiamento permanente o que dificulta e muito a
execução das atividades de fiscalização;
B)
A unidade funciona em regime de “compartilhamento entre postos
fiscais” com o Estado da Bahia, dividindo o espaço físico e operacional com os agentes
da ADAB (Agencia de Defesa Agropecuária da Bahia);
C)
Não possui controle satisfatório dos caminhões no pátio para
abordagem pela fiscalização;
D)
Em épocas de chuvas sempre cai a energia e queima muitos aparelhos
e computadores. Esta unidade possui um grande nobreak adquirido há mais de 01 ano
pela Sefaz, mas nunca foi realizado o serviço de instalação, o que resolveria
imediatamente o problema de queda de energia.

4.6

Demais Postos Fiscais

Todos os postos fiscais necessitam de investimentos, reparos e manutenção periódica,
a precariedade e sucateamento das unidades foram relatados no DOCUMENTÁRIO
SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO realizado pela ASFETO no mês de fevereiro do ano
de 2014.
As unidades Duas Cabeceiras, Jaú, Novo Alegre, Bezerra I, Duas Pontes, Levantado,
Xambioá, Araguanã, Porto Lemos, Araguacema, Caseara, Mateiros, Pau D’arco, Bela
Vista, Posto Fiscal da Balsa e Transamazônico necessitam urgentemente das seguintes
providências sugeridas pelo documentário:
A)

Aquisição de cones novos para a sinalização dos pátios;

B)
Instalação de nobreaks de médio porte em todas as unidades para
quando da falta de energia elétrica ou piques de energia não queime aparelhos e não
traga prejuízo ao trabalho de fiscalização;
C)
Revisão e trocas de lâmpadas queimadas dos postes de iluminação dos
pátios dos postos fiscais;
D)
Monitoramento, melhoria e solução definitiva para a internet (a
satelital apresenta velocidade com muita oscilação, precisa de ser contratada
velocidade em funcionamento ful-24 horas a mesma velocidade) que servem as
unidades, inclusive, os links de acesso para registros de passagens de danfes;
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E)
Inspecionar todos os postos fiscais com relação a lombadas,
construindo naquelas unidades que não possuem redutor de velocidade;
F)
Solucionar, em caráter de urgência, a questão da falta de policiamento
de todas as unidades;
G)

Aquisição de mobiliário novo para todos os postos fiscais;

H)

Aquisição de colchões novos;

I)
Solicitação, em caráter de urgência, de consertos de todas as balanças
do Estado para servir de ferramenta de controle dos pesos dos caminhões em trânsito
pelos postos fiscais, haja vista que várias unidades estão com as balanças com defeito;
J)
unidades;

Revisões elétricas e hidráulicas, pintura e reformas em todas as

L)
Construção do posto fiscal Serra Geral, visto que o atual está em
condições precárias e pertence ao Estado da Bahia;
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4.7

Comandos Volantes

Os comandos volantes são escassos nas delegacias regionais do Estado e deveriam ter
tratamento privilegiado devido ser a unidade que poderia realizar trabalho conjunto
com os postos fiscais, Delegacias e Secretaria da Fazenda, atuando de forma firme e
atuante no combate à sonegação e evasão fiscal nos diversos desvios e localidades que
possuem unidades de postos fiscais fechados auxiliando o controle do trânsito de
mercadorias que não transitam pelas unidades em funcionamento. Poucas são as
delegacias que possuem essas unidades ativas e que sua extinção está cada vez mais
frequente, somente no final do ano passado até a data atual foram DESATIVADAS mais
de 03 unidades.

05 - CONCLUSÃO
O Estado do Tocantins tem como característica básica ser um ente federativo
consumidor em que sua economia principal é a pecuária e a agricultura, por isso devese traçar um perfil econômico entre a geografia e a malha viária, bem como considerar
fatores que o classificam como “corredor de mercadorias”. A Secretaria da Fazenda
deve fazer investimentos e apresentar soluções para a integralização do controle das
mercadorias em trânsito, em especial, os comandos volantes para inibir a evasão fiscal
que é muito grande no Estado (principalmente nas saídas de gado e grãos) e gestão
inteligente de operações especiais nos postos fiscais, investindo e tornando-os mais
modernos e com condições mais humanas de trabalho.
Este plano de trabalho deve ser focado em investimentos na modernização dos postos
fiscais e comandos volantes, desenvolvendo suas atividades em sintonia com a
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Secretaria da Fazenda e Delegacias Tributárias, com aplicação de auditoria contábil na
fiscalização de mercadorias, selecionando, copilando, registrando, cruzando dados,
intimando e lavrando autos de infrações com banco de dados para controle e
auditoria das principais empresas que estão fraudando, sonegando e/ou entrando ou
saindo do Estado em desacordo com a legislação fiscal, iniciando todo o trabalho nos
postos fiscais de entrada e saídas, utilizando nos comandos volantes equipamentos
modernos de coletores de danfes 3G ou 4G para consultas e registros de passagens e
rádios comunicadores, seguindo como exemplo o fisco do RS que já utiliza destas
ferramentas que são de baixo custo.
Sugere-se que cada regional tenha no mínimo um comando volante disponível,
trabalhando em sintonia e comunicação com os postos, sendo que na regional de
Alvorada teria no mínimo 03 comandos, nas cidades de Alvorada, Araguaçu e
Palmeirópolis em razão de haver mais de 30 desvios que dão ao acesso ao Estado em
estradas vicinais. Dessa forma reativaria estas unidades móveis para que trabalhem
monitorando estas entradas e os postos que foram fechados, onde além do controle
estratégico com central em Palmas para o controlar via SISTEMA OCR
(Reconhecimento Ótico de Caracteres) de leituras de placas em pontos estratégicos e
seguros das entradas e saídas de municípios limítrofes em localidades que tiverem
postos fiscais fechados para o efetivo controle do trânsito de caminhões com cargas.
Os grãos das principais regiões produtoras de nosso Estado carecem de um sistema
moderno de controle como o projeto de Geoprocessamento e sensoriamento remoto
que poderia controlar via satélite nossas lavouras, além disso, ser um sistema que já é
realidade e está em plena operação no vizinho Estado de Goiás, com baixo custo de
investimento. Este projeto foi apresentado duas vezes para a SEFAZ-TO no ano de
2011 e 2012 aos técnicos da Secretaria da Fazenda que informaram que iriam incluir
no PROFISCO-Projeto de Modernização da Administração Fiscal.
O governo mineiro adotando visão míope de modernização da máquina fiscal com
ideia de fechamento de postos fiscais provocou mobilização do fisco de Minas Gerais
que realizou o maior WORKSHOP sobre a importância e a estrutura ideal das
Administrações Tributárias Estaduais e dos Postos de Fiscalização. O evento contou
com os maiores especialistas em administração tributária do país dos Estados do RJ,
CE, RN, BA, MS, RN, MG e outros, onde tratou de assuntos específicos técnicos e
contemplou espaço destinado ao debate de cinco temas específicos: Auditoria
eletrônica – novas técnicas e tendências; O papel do Posto Fiscal na prospecção e
fiscalização dos tributos estaduais; O limite do combate à sonegação com o avanço da
tecnologia; A importância dos Postos Fiscais no controle da substituição tributária; e
Pacto federativo/Reforma Tributária – tendência e o papel do trânsito.
A ASFETO, depois que os diretores realizaram pesquisas e mantiveram contatos com
outros Estados como Goiás, Minas Gerais, Pernambuco e Bahia copilaram informações
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a respeito deste grande e revolucionário evento na defesa dos postos fiscais, ocasião
em que oficiou, através do oficio nº 006/2014, de 06 de maio de 2014, o Ex-secretário
da Fazenda, que autorizou e informou que havia recursos do PROFISCO para realização
deste workshop em nosso Estado para o debate e discussão destes temas.
Diversos Estados brasileiros investem e reabrem postos fiscais como é o caso do Rio de
Janeiro que reabriu e fortaleceu os postos fiscais e comandos volantes criando o
projeto “barreira fiscal” em 2010 e que em 02 anos arrecadou com este modelo de
combate a sonegação mais de 2 bilhões de reais e acabou com o déficit de 200 milhões
de reais por mês que deixavam de serem arrecadados. Esta experiência demonstrou
que investir em postos fiscais significa aumento de receita e não despesas.
O Sindicato do fisco de Minas Gerais provou através de levantamentos e estatísticas
para o governo mineiro que fechamento de postos fiscais é trabalhar na contramão da
modernização das administrações tributárias, investindo em novas técnicas e
tendências com inteligência fiscal, o resultado foi aumento da arrecadação,
enfatizando que a conferência física e o confronto das notas fiscais eletrônicas com as
mercadorias realizadas pelos auditores fiscais não são substituíveis por nenhuma
tecnologia.
Não foi diferente no Estado do Ceará e em Rondônia que ao participarem deste
workshop na defesa das unidades fixas em Minas Gerais debateram “a importância
dos postos fiscais na era da nota fiscal eletrônica” onde explanaram com muita
consistência o trabalho de auditoria em parceria com os postos fiscais e diversos temas
valorizando a priorização destas unidades. Ressaltaram ainda que a percepção do risco
pelo contribuinte diminui a sonegação fiscal e o desejo de tentar burlar ou fraudar o
fisco.
Por fim, investir em melhor adequação de nossas unidades fiscais é, ao mesmo tempo,
proteger o cidadão da violência, reduzir os gastos do Estado com medidas paliativas de
segurança e desafogar o sistema público de saúde que são gastos milhões de reais por
ano para cuidar das vítimas da violência e da dependência de drogas ilícitas, além de
dotar o Estado de melhoria na receita para resolver o quadro crítico em que se
encontra e desta forma ter uma Secretaria da Fazenda, através de seus auditores,
contribuindo com melhor potencial na produtividade e aumento da arrecadação. A
morosidade e engessamento da reforma tributária no congresso favorece o cenário da
guerra fiscal como política de sobrevivência dos Estados mais pobres, portanto,
modernizar e investir em postos fiscais para manter o nível crescente da arrecadação
faz parte do plano de todo governo moderno, participativo e com foco no crescimento
sustentável.
Afinal, a fragilidade, sucateamento, abandono e precariedade em que se encontram
nossos postos fiscais e comandos volantes proporciona atualmente um quadro de
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defasagem e lacunas sem a presença do fisco nas regiões fronteiriças de nosso Estado.
A negligência está trazendo sérios prejuízos à arrecadação estadual, sendo necessárias
implementação, em CARÁTER DE URGÊNCIA, de investimentos em treinamentos,
infraestrutura, logística, tecnologia e soluções inteligentes para o controle do trânsito
de mercadorias. Além disso, a insegurança, a insalubridade, a periculosidade e risco de
vida dos auditores no cumprimento das atividades de fiscalização aliada a falta de
condições de trabalho dificulta a ação do fisco frente aos sonegadores.

Palmas, 02 de março de 2015.

Wanderley Nunes Noleto
Diretor Social e de Comunicação

Caio França de Oliveira
Diretor presidente
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ANEXOS
LOCALIZAÇÃO
PRINCIPAIS
DESVIOS
COLABORADORES NA CONFECÇÃO DOS MAPAS:
ANTÔNIO DA SILVA
REGINALDO F. DO AMARAL
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PRINCIPAIS DESVIOS E ESTRADAS PARA O ESTADO DE GOIAS NA REGIONAL DE
ALVORADA - TO

ARAGUAÇU
-01 ANTIGO FRIGORÍFICO (TO-181) > ACESSO VIA GO-244 (ENTRE NOVO PLANALTO E
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA)
-02 TO 181 > ACESSO A CIDADE DE NOVO PLANALTO - TINHA POSTO FISCAL E FOI
DESATIVADO.
-03 MARCO GIL > PERMITE O ACESSO A DA TO 181 A GO ENTRE NOVO PLANALTO E
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA (GO-244).
-04 RIO ESCURO > PERMITE O ACESSO DA TO 373 VIA RIO ESCURO/IGREJINHA/PAU
SECO AO ENTROCAMENTO DA BR 153 KM35 NO MUNICIPIO DE PORANGATU.
-05 POVOADO TATAIRA > ACESSO DO POVOADO FEIJÃO QUEIMADO AO POVOADO DE
TATAIRA (GO-164) NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL.
-06 SANTA MARTA > ACESSO DA FAZ. SANTA MARTA NAS LIMITAÇÕES DA DIVISA COM
O ESTADO DE GOIAS (GO-164) NO MUN. DE SÃO MIGUEL.
-07 PANAMÁ > ACESSO DA FAZ. PANAMA (TO) ATRAVÉS DE ESTRADA MUNICIPAL A
FAZ. PANAMÁ (GO) NAS PROXIMIDADES DA FAZ. DO VAGNER CANHEDO.
-08 SANTA TEREZA > DA ACESSO DA FAZENDA SANTA TEREZA (TO) A FAZ. SANTA
TEREZA (GO).

TALISMÃ
-09 BR 153 (FISC PESAGEM DO DNIT GO) > PASSA NOS FUNDOS DO POSTO FISCAL
TALISMÃ (500 METROS A FRENTE)
-10 SAIDA TO QUE LIGA JAU/TALISMÃ DANDO ACESSO A GOIAS VIA FAZENDA SANTA
FELICIDADE G0-353.

JAÚ
-11 LOURENÇO BORGES > SAI DA TO QUE LIGA JAU/TALISMÃ PELA ESTRADA
MUNICIPAL AO POVOADO DE LOURENÇO BORGES PRÓXIMO A DIVISA COM GOIAS
(BR-153).

PALMEIRÓPOLIS
-12 RODOVIA TO > ACESSO A GOIAS NA DIVISA COM O MUNICIPIO DE MINAÇU (GO132).
-13 MUCAMBÃO > ESTRADA MUN DE PALMEIRÓPOLIS QUE ACESSA AO MUNICIPIO DE
MINAÇU (TINHA POSTO FISCAL E FOI DESATIVADO).
ANTONIO DA SILVA MAT 528544-5
REGINALDO F. DO AMARAL MAT 696250-5
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1-

POSTOS FISCAIS ATIVOS (EM FUNCIONAMENTO)

A) CENÁRIO ATUAL
Atualmente, a fiscalização de mercadorias em trânsito é focada na
arrecadação e conferência manual e física das mercadorias e notas fiscais, realizadas
por postos fiscais sem condições de trabalho e nem ferramentas que torne o resultado
mais eficiente e produtivo;
Nos Postos Fiscais são capturadas as Notas Fiscais e realizados serviços
burocráticos mediante a análise dos documentos ( Dare’s, Danfes, Cte’s, etc), ficando a
efetiva fiscalização em segundo plano, pois são raras as situações de abertura e
pesagem de veículos, devido às más condições oferecidas nos postos fiscais, onde 70 %
das unidades tem deficiência nas balanças, como é o caso do nosso principal posto
fiscal, Talismã, que a balança teve quando de sua construção um erro de engenharia e
que há mais de 05 anos não funciona.
A velocidade da internet’s satelitais servidas nos postos fiscais não
rodam satisfatoriamente em caráter permanente, a quantidade contratada e o link do
registro de passagem de danfes no portal do auditor na intranet da página da SEFAZ
cai muito e fica muito tempo fora do ar durante o dia;
As operações impactam e exige grande demanda de tempo de espera
dos condutores de veículos de carga, o que contribui de maneira significativa para o
aumento do chamado “Custo Brasil”.

B) MOTIVAÇÃO PARA MUDANÇAS
As unidades fixas (postos) não adotam medidas já utilizadas em vários
Estados que visam dar mobilidade e efetividade à fiscalização, identificando
irregularidades e alimentando o trabalho de auditoria;
Cenário de crescimento econômico atual, com um fluxo de veículos
cada vez maior transitando pelas rodovias do Estado e a falta de controle do trânsito
de caminhões nos pátios dos principais e mais movimentados postos fiscais do Estado;
Necessidade de utilização de recursos tecnológicos, a fim de
desenvolver ações de fiscalização pautadas pelo uso inteligente da informação,
otimizando a alocação de recursos humanos e materiais;
A fragilização e precariedade em que se encontra a fiscalização nos
postos fiscais e comandos volantes necessitando de modernização;
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C) OBJETIVOS GERAIS

“Implantação de um Sistema de Apoio à Fiscalização Tributária de
Mercadorias em Circulação, em que o Estado de Tocantins pode pretender, por meio
do uso intensivo das tecnologias de informação, além de reduzir a evasão tributária,
exercer maior controle fiscal, monitorando e controlando o trânsito de cargas e
veículos transportadores”.
Pré-seleção dos veículos a serem fiscalizados, com previsão de
chegada destes ao Posto Fiscal, e com o respectivo peso das mercadorias conhecido;
Registro da entrada e saída dos veículos com carga no Estado,
evitando fugas destes veículos como se estivessem vazios;
Rápida localização dos veículos no pátio, otimizando processos
internos de logística nos Postos Fiscais;
-

Emissão de Relatórios Gerenciais;

-

Diminuir o tempo de espera dos motoristas e contribuintes nos Postos

Fiscais.
D) EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
PESAGEM EM
MOVIMENTO

Pesagem em Movimento

Centro
CENTROde
DEControle
CONTROLE DE
OPERAÇÕES

Equipamento de OCR

EQUIPAMENTO DE OCR

de Operações

Circuito Fechado de TV

CIRCUITO FECHADO DE TV

Painel de Mensagem

PAINEL DE MENSAGEM
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E) METODOLOGIA DE TRABALHO

E-1)

Pesagem em movimento de todos os veículos de carga que trafegam pela

Rodovia.
SIWIM

E-2)

Leitura das placas de todos os veículos de carga que trafegam pela Rodovia,

através do Sistema de Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR).
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OCR

E-3)

A integração entre estes sistemas (Peso + Placa) permite a pré-seleção dos

veículos a serem fiscalizados, e a comunicação com os motoristas é feita através de
painel de mensagem variável.
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E-4)

Monitoramento dos pátios dos Postos Fiscais em tempo real, através de

Circuito Fechado de TV.

CFTV
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F) CENTRO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES:
Tem como objetivo antecipar todos os procedimentos de análise cadastral e fiscal,
mediante consulta na base de dados.

CCO
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G) INTELIGÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO
Criação de uma base de dados que armazena informações extraídas dos
diversos universos existentes, além de abrigar ações fiscais já realizadas para um
contribuinte, veículo, etc., visando, também, a implementação do Projeto BRASIL-ID.

BASE DE DADOS

FISCALIZAÇÃO EM
TRANSITO

FISCALIZAÇÃO
ESTABELECIMENTO

BRASIL ID
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H) A BASE DE INTELIGÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO SERÁ CONSTRUÍDA, INICIALMENTE, A
PARTIR DA INTEGRAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇAO E DO TERMO DE APREENSÃO, COM O
SISTEMA ELETRÔNICO DE APOIO À FISCALIZAÇÃO, INSTALADO NOS PRINCIPAIS
POSTOS FISCAIS, ACESSÍVEL POR QUALQUER DE SUAS UNIDADES DE FISCALIZAÇÃO,
QUE ALERTARÁ O AUDITOR FISCAL DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO FISCAL ANTERIOR PARA
UM DETERMINADO VEÍCULO.

CONSULTAS
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I) FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTADORAS

Eliminar o processo de abertura de cargas de transportadoras de carga
fracionada nos postos fiscais;
fiscalização.

Utilizar o espaço físico e mão-de-obra das transportadoras em prol da

J) INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS
Painel de
mensagens
variavel
OCR
CFTV

BANCO DE
DADOS DA
SEFAZ

CONVERGÊNCIA DE
SISTEMAS

Pesagem
dinâmica

CCO

CTE
NFE

AUTOR (Este Projeto sofreu pequenas modificações para adequação à realidade do
Tocantins, autorizado pelo autor-proprietário em visita pessoal dos diretores da
ASFETO na SEFAZ-GO):
LEONARDO OLIVEIRA MENESES
- Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás;
- Gerência de Arrecadação e Fiscalização;
- Coordenação de Fiscalização de Trânsito e Fronteiras.
leonardo-om@sefaz.go.gov.br

(62) 3269-2161

46

2-

POSTOS FISCAIS INATIVOS (DESATIVADOS)

2.1
Leitura das placas de todos os veículos de carga que trafegam pelas Rodovias
ou entradas de munícipios, através do Sistema de Reconhecimento Ótico de
Caracteres (OCR).
Contratação de solução completa para o monitoramento de veículos por
meio de equipamentos fixos e móveis detentores de tecnologia de Reconhecimento
Óptico de Caracteres (OCR- Reconhecimento Ótico de Caracteres), para leitura
automática de placas, compatível com sistemas corporativos. O equipamento de OCR
com câmeras de alta resolução seriam instalados em locais seguros nas saídas para os
postos fiscais desativados onde seriam monitorados por equipes da central de controle
instaladas na secretaria da fazenda, em Palmas. O sistema identificaria os caminhões
que estão transitando por estes locais e informariam as unidades de fiscalização
móveis de cada localidade com dados de placas e características dos caminhões para
que estas unidades possam fazer as devidas abordagens.
Este sistema foi implantado no Estado de Goiás e é considerado de
baixo custo, pois é contratado através de locação dos equipamentos e serviços.

3-

COMANDOS VOLANTES

Aquisição e instalação de equipamentos coletores de notas fiscais
eletrônicas para evitar utilização da mesma nota para diversas cargas e até mesmo o
uso de notas canceladas. Equipamento muito útil e que está sendo utilizados pelo
Estado do Rio Grande do Sul.
Instalação de rádios comunicadores com centrais nas delegacias e/ou
Sefaz. As maiorias das viaturas já estão pré-adaptadas com rádios faltando apenas à
complementação de aquisições de equipamentos, onde se acredita que os
investimentos seriam de baixo custo diante do ganho que esse sistema de
comunicação pode trazer para a fiscalização móvel.

4) CONCLUSÃO

A contratação de solução completa para o monitoramento de veículos
por meio de equipamentos fixos e móveis detentores de tecnologia de
Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR- Reconhecimento Ótico de Caracteres),
para leitura automática de placas, compatível com sistemas corporativos sem ou com
pesagem de todos os caminhões na entrada do Estado coletando dados, controlaria
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desta forma a movimentação de caminhões nos pátios dos postos fiscais e, aplicando
esta inteligente solução de gestão de tráfego de caminhões as unidades fixas teriam
uma maior segurança evitando evasões e fugas de cargas irregulares;
Através da Integração do Sistema torna-se possível a realização do
registro de passagem automatizado, uma vez que as soluções devem convergir de
forma a permitir antever as situações de risco e detectar evasões, fraudes e
simulações, por meio de uma ampla cadeia de informações entre os entes federados e
que a percepção do risco pelos sonegadores por si só com a implantação do sistema
supramencionado já é fator de aumento de arrecadação;
O investimento considerado de custo de nível médio com esse sistema
traz a possibilidade de contratação de empresas que interessam fazerem projetos com
pagamentos através de locações, que é o caso do Estado de Goiás;
Nenhuma solução pode ou deve impactar os processos dos
contribuintes/transportadores, levando estes a retardarem seus processos produtivos,
de logística ou de faturamento;
A integração entre os postos fiscais, delegacias, secretaria da fazenda e
comandos volantes irá revolucionar a sintonia e o trabalho com inteligência fiscal,
utilizando as unidades fixas para o cadastro, registro, controle e seleção de
contribuintes para serem fiscalizados nos estabelecimentos, que com banco de dados
integrados irão iniciar o processo de auditoria no próprio posto fiscal daqueles
contribuintes que fraudam, praticam crimes tributários e não estão cumprindo com
suas obrigações acessórias e principais, desobedecendo ao que é previsto no
regulamento do ICMS.
Palmas, 02 de março de 2015.

Wanderley Nunes Noleto
Diretor Social e de Comunicação

Caio França de Oliveira
Diretor Presidente
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ANEXOS
MAPAS
LOCALIZAÇÃO
POSTOS
FISCAIS
COLABORADORES NA CONFECÇÃO DOS MAPAS:
ANTÔNIO DA SILVA
REGINALDO F. DO AMARAL
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