
ATA DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA – 

GTFAZ-ES REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 26 DE MAIO DE 2022. 
Local: videoconferência. 

Início: 10h 
Coordenação: Carla Cristina Tasso. 
 

Presenças: Secretária Carla Cristina Tasso (CRCES), Danielle Cristina Ramos Rodrigues 

(CRCES), Mário Zan Barros (SESCON-ES), Julio Cesar Morosky Filho (ACAPS), Luiz Cláudio 

Allemand (IBEF), Presidente da Comissão Especial de Direito Cooperativo da OAB/ES 

Arlan Taufner, Elizabeth Barcelos (OCB-ES), Alexandre Buzato Fiorot (SINCADES), 

Henrique Gasparini (Sistema OCB-ES), Victor Lima (OCB-ES), Leonardo Nunes Marques 

(IBEF), José Francisco P. Costa (SINCODIVES), Diana Toledo Sarmento (CRC-ES), Jayr 

Scalzer (FECOMERCIO-ES), Cezar Wagner Pinto (SINCADES), Aurélio Cardoso da Fonseca 

(SINVEPES), Emerson Maciel Claudino Corrêa Santos, e os convidados, 

Samir Furtado Nemer, Raquel Veiga e Gustavo Fonseca. 

Expediente: 1) Análise das pautas: A Secretária Carla Cristina Tasso, informou que 

foram apresentadas duas pautas a serem discutidas na reunião, ressaltou também que 

as atas das reuniões anteriores se encontram no site do CRCES. A primeira pauta 

encaminhada pelo representante da SINCODIVES, trata-se da NCM (Nomenclatura 

Comum do Mercado), que fala da inclusão dos novos códigos de veículos no 

regulamento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 

de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação). Foi mostrado um 

quadro a proposta apresentada, pelo Sr. José Francisco, muito bem explicado, em que 

ele mostra que a nova tabela do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) classifica 

os produtos produzidos no país e fora do Brasil com alíquotas diferentes, a exemplo do 

carro elétrico. Ele reforça que está sendo feito um trabalho para que seja incentivado a 

comercialização, por isso é preciso incluir no regulamento do ICMS do estado, para que 

possa entrar nessa alíquota de 12%, pois temos a menor alíquota, mais no ICMS é 

possível o incentivo. Porém, é necessário o envolvimento do CONFAZ (O Conselho 

Nacional de Política Fazendária) para incluir esses novos veículos, como tratores, carros 

elétricos, reboques, motocicletas e novos lançamentos nessa alíquota de 12%. A 

próxima pauta que foi encaminhada pelo representante da FECOMÉRCIO, Jayr Scalzer, 

que no momento da reunião solicitou que ela fosse retirada para melhor avaliação. Com 

oportunidade de fala, a representante do CRCES, Diana Sarmento destacou mais essa 

alteração muito significativa, que foi a base dupla do ICMS, no cálculo de diferencial de 

alíquotas aqui no Espírito Santo. É um assunto muito interessante, por isso, ela pede a 

possibilidade de incluir esse tópico nas discussões dos eventos, e tem dois importantes 

dentro do tema, que é a data de início de cobrança do DIFAL, que estávamos em dúvida, 

que o Estado não tinha se manifestado ainda, e a alteração da base de cálculo na 

cobrança do DIFAL. A Secretária Carla Cristina Tasso destacou que já está em produção 

o material de divulgação sobre a data do primeiro seminário do GTFAZ/ES, programado 

para o dia 9 de junho, que é realizado por todas as entidades e pela Secretaria da 
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Fazenda. O seminário vai ter início às 8h, com o Welcome Coffee. Às 9h começa o painel 

“ICMS monofásico sobre os combustíveis”, ás 10h30, uma discussão sobre “O controle 

de legalidade e a inconstitucionalidade judicial e administrativa”. Logo depois, o tema 

será “A aplicabilidade dos procedentes judiciais – ICMS”, que irá até ás 12h, após o 

almoço, das 14h até ás 15h30, debate sobre “O contencioso administrativo tributário e 

o lançamento – ICMS. Para finalizar, até ás 17h terá a discussão sobre “A 

autorregularização, históricos, consequências e conflitos de entendimento – ICMS, e o 

encerramento do seminário será com o Secretário da Fazenda, Marcelo Altoé.  

Encerramento: A Secretária Carla Cristina Tasso, frisou sobre só ter uma única pauta, 

considerando as pautas anteriores que estão sendo tratadas pela SEFAZ/ES, nada mais havendo 

a tratar, a reunião foi encerrada às 11h45min e vai ser assinada pela Secretária do GTFAZ, Sra 

Carla Cristina Tasso. ............................................................................................ ......... 

 
 

 
 
 

 
 

Carla Cristina Tasso 

Secretária do GTFAZ-ES 

 


