
A estratégia de investir na qualidade da 
ação fiscal foi primordial para ajudar a im-
pulsionar a arrecadação de Pernambuco e, 

mais ainda, estimular o trabalho dos auditores 
fiscais. A afirmação comprova-se em números: 
verifica-se um incremento do crédito tributário 
de 135,41% em relação ao ano anterior. Somado 
a isso, o novo formato do CPCAF promoveu uma 
maior integração entre as áreas e o alinhamento 
das estratégias da gestão. 

O moderno modelo adotado de Gerenciamen-
to Matricial da Receita (planejamento e execu-
ção) permitiu, de forma harmônica, a integração 
entre a Diretoria de Planejamento e Controle da 
Ação Fiscal (DPC) e as diretorias de Execução. 
“Buscamos, de forma conjunta, as diretrizes para 
um melhor desempenho das ações fiscais, bem 
como mecanismo de fiscalização e controle efe-
tivo das políticas tributárias adotadas”, ressalta a 
diretora da DPC Luciana Antunes.

É a DPC a responsável pelas diretrizes dos pla-
nos de trabalho, com 21 gerentes de segmentos 
acompanhando diariamente os contribuintes. 
“Nossa diretoria tem a missão de planejar e 
acompanhar os segmentos macroeconômicos 
de Pernambuco, definindo políticas tributárias, 
controle da arrecadação através dos contribuin-
tes estratégicos e fomentando a execução de 
diligências e fiscalizações com o foco na arre-
cadação”, explica Luciana. São esses recursos 
os responsáveis pela manutenção das políticas 
públicas do Estado, fato que demonstra a im-
portância do trabalho do auditor fiscal. “Através 
do papel desempenhado pelo auditor de campo, 
se faz presente o poder de polícia e a busca pela 
efetividade da legislação tributária”, completa.   

Nesse contexto, destaca Luciana, o primei-
ro ano de gestão foi traçado por uma busca 
exaustiva pela maior integração com as diver-
sas diretorias e assessorias da Sefaz. “Nenhuma 
força nesta equipe pode ser dispensada. Alguns 
trabalhos de êxito foram fruto dessa integração, 
tanto na execução das ações fiscais, quanto na 
qualificação de nossas bases de informações, 
avanços dos nossos sistemas e ajustes de legis-
lações variadas”, enfatizou.

De acordo com dados da diretoria, existe 

uma alta concentração da arrecadação, o que 
significa que 80% do montante do imposto 
recolhido aos cofres públicos estão focados em 
apenas 2.500 contribuintes ativos. “A ação fiscal 
é uma batalha diária com foco na arrecadação. 
Através dela, o fisco se faz presente junto ao 
contribuinte, promove a justiça tributária. E o 
bom desempenho dessas ações tem sido funda-
mental para o cumprimento de nossas metas”, 
ressalta o gerente de Planejamento da Ação 
Fiscal Flávio Mota. 

foCo nA QuAlIdAde rePerCute
nA melhorIA dos resultAdos

dAs AçÕes fIsCAIs 
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Luciana Antunes, diretora de Planejamento e Controle da Ação, destaca a integração e o
alinhamento das estratégias da gestão como primordiais para os bons resultados alcançados no ano. 
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I mplantar melhorias em um modelo que vem 
dando certo não é fácil. O mesmo pode-se 
dizer com os números da arrecadação quan-

do temos como comparação uma base alta. É por 
tudo isso que 2011 marca o início de um mode-
lo de gestão em que a ação fiscal é pensada de 
forma integrada entre Planejamento e Execução, 
dando um novo dinamismo para o CPCAF, que de-
sempenhou com sucesso o seu papel neste ano. 

Essa metodologia é primordial para desenvol-
vermos ações mais bem estruturadas, analisadas 
e com um escopo melhor definido. O investimen-
to na qualidade da ação possibilita que todos 
comemorem o fato de que os dois maiores autos 
de infração lavrados pela Sefaz fossem realizados 
nesta gestão. E motivos para comemorar não 
param por aí. Já ultrapassamos a marca de arre-
cadação de R$ 900 milhões em um mês, e agora 
caminhamos para novamente ocupar o primeiro 
lugar entre os estados que mais arrecadam, com 
expectativa de crescer 19% em relação a 2010.  

Editorial 

Para 2012, o desafio é consolidar o CPCAF 
por meio do investimento em sistemas de infor-
mática, que são fundamentais para o planeja-
mento e execução das ações fiscais. Além disso, 
continuaremos focados no trabalho em equipe 
e alinhados ao Planejamento Estratégico, bus-
cando com que a Sefaz cumpra com excelência 
a sua missão de prover e gerir os recursos finan-
ceiros necessários à implementação das polí-
ticas públicas de Estado. Agradeço a cada um 
pelo comprometimento, esforço e dedicação à 
função desempenhada, desejando um 2012 de 
muitas conquistas! 

Paulo Câmara
Secretário da Fazenda de Pernambuco

C hegamos ao final do primeiro ano de nos-
sa gestão com resultados significativos. 
Colocamos a  Secretaria da Fazenda de 

Pernambuco entre os raros exemplos de adminis-

Uma mudança de abordagem resultou em um auto 
de infração de R$ 213 milhões, lavrado pela I Região 
Fiscal Norte. A medida foi aplicada a um contribuinte 
de Energia e teve na inédita metodologia de traba-
lho dos auditores envolvidos na ação a garantia do 
sucesso. A irregularidade não havia sido constatada 
antes porque a empresa descumpriu a obrigação 
acessória, que permitiria ao Fisco averiguar a correta 
fruição do benefício da isenção, fato que causou im-
pacto negativo na arrecadação do setor. A GEAF 3, do 
gerente Jorge Neves, com a participação dos audito-
res Jorge Luiz Silva, Raiffe Jorge e Carlos Fernando 

Braga de Oliveira, foi responsável pela ação.  
Devido à importância econômica, o segmento de 

Energia é alvo de monitoramento constante, assim como 
Telecomunicações e Combustíveis. “Este procedimento 
tem como proposta acompanhar, verificar e corrigir 
irregularidades, tornando a empresa mais saudável do 
ponto de vista fiscal. Desde o início do acompanhamen-
to, a empresa já regularizou cerca de R$ 40 milhões de 
forma espontânea, referentes a procedimentos que não 

Ação CorrIge fAlhA nA APlICAção de Isenção
estavam sendo realizados de acordo com a legislação”, 
explica a diretora da I RF Norte Fátima Ledo. Além disso, 
foram constituídos créditos tributários de mais de R$ 300 
milhões, dos quais R$ 213 milhões referem-se a isenções 
indevidas, já sendo recolhidos 15% deste montante. 

A distorção que originou o auto foi decorrente de 
uma falha na aplicação de isenção concedida pelo 
Governo do Estado. “Existia um descompasso entre a 
matéria legal e a interpretação da empresa para apli-
cação do benefício. A partir do estudo aprofundado do 
contribuinte, realizado pelos auditores envolvidos no 
processo, houve a identificação da problemática e as 

Case de sucesso

tração pública tributária, realizando um trabalho 
dedicado onde o trato dispensado às ações fiscais, 
sejam elas preventivas ou punitivas, partem de 
uma análise paciente, acurada e competente por 
parte do planejador, resultando na prospecção de 
contribuintes para a ação fiscal. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, 
contamos com a expertise de um quadro de 
auditores altamente gabaritado, que inves-
tiga, confronta informações e, finalmente, 
consubstanciam, do alto do seu poder-dever, 
as ações planejadas em lançamentos tributá-
rios com o fim de corrigir desvios verificados 
no comportamento dos contribuintes. Perma-
necemos em primeiro lugar em crescimento 
da arrecadação dentre os dez maiores estados 
do Brasil, feito digno de muita comemoração. 
Parabéns à equipe!

oscar Victor
Secretário Executivo da Receita Estadual 

Da esquerda para a direita: Jorge Luiz, Fátima Ledo, 
 Jorge Neves e Raiffe Jorge. 
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Com o emprego de técnicas de inteligência e inves-
tigação, a I Região Fiscal Sul realizou importante ação 
fiscal que resultou num embasado e significativo auto 
de infração. O alvo foi um contribuinte de Combustível, 
que havia alterado indevidamente o procedimento de 
tributação do ICMS desde outubro de 2007, gerando 
um crédito tributário de mais de R$ 376 milhões. “Tra-
ta-se do maior auto de infração da história da Sefaz”, 
ressalta o diretor da I RF Sul José Carlos Auto. 

A sistemática atual prevê a venda direta do pro-
duto da empresa localizada no estado produtor para 
a distribuidora, sem passar pelo estabelecimento da 
mesma em Pernambuco. Assim, o ICMS da operação 
ficava apenas com o estado de origem. “Havia um 
acréscimo médio de 130% entre o preço de custo 
da mercadoria e o valor de venda. Então, os 12% 
do imposto no estado de origem eram recolhidos 
sobre uma base de cálculo bem maior”, explica o 
diretor. Em 46 meses, Pernambuco perdeu cerca de 
R$ 117 milhões em imposto, o que representa mais de 
R$ 2,5 milhões por mês. 

A mudança no procedimento de tributação foi pro-
vocada pelo questionamento de um estado produtor 
com relação à “transferência interestadual entre esta-
belecimentos do mesmo titular, em detrimento das 
vendas interestaduais diretamente às distribuidoras”. 
“Diante disso, se alegou que naquela base, que deve-

regIonAl sul lAVrA mAIor Auto de InfrAção dA hIstórIA
ria ser o elo entre as partes, ocorria apenas mediação e 
entrega do produto. Baseada nessas informações, soli-
citou um parecer tributário que na ocasião referendou 
a tese de que os locais de entrega do produto não são 
estabelecimentos, não incidindo ICMS nas referidas 
operações”, completa José Carlos Auto. 

No entanto, após investigação in loco, os auditores 
responsáveis pela ação, Sílvio Romero Vilarim e Marcos 
Aurélio Aragão, verificaram que nos pontos de entrega 

do produto nesse estado ocorriam etapas que caracteri-
zavam industrialização, como filtragem e aquecimento. 
“A legislação é clara quando diz que o imposto incide 
sobre o produto submetido a qualquer operação que 
lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfei-
çoe para consumo. Fato que acontece nessa situação”, 
destaca. Nesse procedimento, que assegura o imposto 

“A legislação é clara quando diz que o imposto 
incide sobre o produto submetido a qualquer 
operação que lhe modifique a natureza ou a 

finalidade, ou o aperfeiçoe para consumo. 
Fato que acontece nesta situação”.

“O alvo foi um contribuinte de Combustível, 
que havia alterado indevidamente o 

procedimento de tributação do ICMS desde 
outubrode 2007, gerando um crédito 

tributário de mais de R$ 376 milhões”.

para o estado consumidor, no caso Pernambuco, o pro-
duto deve sair do estado produtor pelo preço de custo, 
via transferência, para a base nesse estado, e somente na 
fase seguinte de circulação da mercadoria, seguir para a 
distribuidora. Na primeira, incidirá os 12% de alíquota 
interestadual sobre o custo e na subsequente, já como 
operação interna, 17% sobre a venda.  

O desvio identificado, no entanto, não é um pro-
blema restrito a Pernambuco, atinge todas as unida-
des não produtoras. Por isso, a autuação realizada pela 
Sefaz deve repercutir nacionalmente e subsidiar os 
demais estados que também vêm perdendo arreca-
dação. Além do trabalho de inteligência, a equipe con-
tou com apoio da Procuradoria Geral do Estado (PGE), 
que forneceu o embasamento jurídico para a lavratura 
do auto. “Todos os questionamentos fiscais e jurídicos 
estão muito bem fundamentados e comprovados, 
garantindo o posicionamento e os direitos do nosso 
Estado”, concluiu José Carlos.    

Da esquerda para a direita: Silvio Vilarim, José Carlos 
Auto, Edvaldo Pereira e Marcos Aurélio Aragão.

medidas necessárias foram adotadas”, ressalta Fátima. 
O processo foi iniciado com a primeira intimação 

enviada à empresa e durou até a entrega dos dados 
solicitados pela Sefaz. “Mudamos a forma de abor-
dagem para recebermos as informações, passando, 
então, a atuar de forma mais incisiva”, destaca. De 

posse do material, houve o tratamento criterioso dos 
arquivos para confirmar se os contemplados enqua-
dravam-se nos requisitos legais para obtenção do 
benefício de isenção plena do ICMS. 

O trabalho, de acordo com Fátima, exigiu um 
grande empenho dos auditores devido ao volume 

de informações a ser tratado, havendo, inclusive, ne-
cessidade de aquisição de softwares de auditoria que 
permitissem a realização da ação fiscal. “Tudo foi feito 
com muita sensibilidade, minuciosa e cuidadosamen-
te, expurgando todos os pontos que pudessem causar 
controvérsias, assegurando a justiça fiscal”, conclui.

Ação de sucesso
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Balanço 2011 

EVOLUÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
LEVANTAMENTO EM R$

388.992.815,23

2009

631.526.359,21

2010

1.901.356.165,58

2011

Dados extraídos do Sagent nos Data Marts GAF e Débitos Fiscais, em 05/12/2011
Dados comparativos ao mesmo período dos anos anteriores (jan/out).

Ações fiscais mais consistentes repercutiram positivamente em duas frentes: 
aumento percentual da constatação de indícios apontados no planejamento 

e a elevação da média do crédito tributário por ação fiscal. 

AUMENTO DA MÉDIA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO POR AÇÃO FISCAL

228.277,99

2009

329.262,96

2010

843.029,64

2011

44%

156%

Dados extraídos do Sagent nos Data Marts GAF e Débitos Fiscais, em 05/12/2011.

Aumento do percentual 
histórico da quantidade de ações fiscais 

com retorno efetivo.

% DE AÇÕES FISCAIS QUE RESULTARAM
EM LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO

17%

1.500

2.000

3.000

2009

18%

2010

32%

2011

Dados extraídos do Sagent nos Data Marts GAF e Débitos Fiscais, em 05/12/2011.

CresCImento de 200% do CrédIto 
trIbutárIo demonstrA ACerto de 
noVA metodologIA de trAbAlho 

Um ano de excelentes resultados graças aos investimentos empreendidos 
no aperfeiçoamento do planejamento da ação fiscal aliado à participação 
ativa das equipes de execução. A nova fórmula adotada culminou em uma 
curva de crescimento do volume de crédito tributário da ordem de 200%, em 
relação à base anterior (jan/out). Foi R$ 1,9 bilhão contra R$ 631 milhões em 
2010, ou seja, os valores triplicaram de um ano para o outro. 

“Temos números expressivos para comemorar. Muito notadamen-
te, nossos melhores resultados, neste primeiro ano de gestão, trazem 
a marca do trabalho em equipe e do esforço coordenado e harmônico 
entre as diversas áreas de atuação”, destaca a coordenadora do CPCAF, 
Gralênia Menezes. 

No comparativo dos valores pagos à vista sobre o total levantado 
houve uma variação positiva de 149%. “Comparando com o crescimento 
2010/2009 da ordem de 11%, podemos notar o quão representativo é esse 
número”, diz Gralênia. Outro destaque é o crescimento do percentual de 
ações fiscais com retorno efetivo em relação ao total de ações executadas, 
atingindo o patamar de 32%, haja vista a permanência histórica em 18% 
dos anos anteriores. 

A média de crédito tributário constituído por ação fiscal, obtida a 
partir da relação direta entre o volume total de crédito apurado e o total 
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Balanço 2011 

PARTICIPAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR DIRETORIA EXECUTIVA

979.813.060,40804.750.454,46

39.807.746,14
28.120.810,48

47.616.041,81

DFM

DRR - I REF NORTE

DRR - I REF SUL

DRR II

DRR III

Dados extraídos do Sagent nos Data Marts GAF e Débitos Fiscais, em 05/12/2011.

Adotamos na gestão das Ações Fiscais, o que podemos chamar 
de “Planejamento Inteligente”.  Ao passo que reduzimos em 

14% a quantidade de ações executadas, triplicamos o crédito 
tributário lançado, possibilitando à Sefaz obter maior retorno com 

menor aplicação de recursos.

AÇÕES FISCAIS
EXECUTADAS
JAN/OUT

8.650

2009

10.824

2010

9.255

2011

25% -14%

de ações com retorno financeiro, apresentou 156% de crescimento, pas-
sando de R$ 329 mil para R$ 843 mil reais. Na rubrica de débitos fiscais 
em processos pagos sob o código 998-0, no consolidado até outubro, 
ocorreu uma alta de 86% em relação ao mesmo período do ano passa-
do, contabilizando R$ 462 milhões, contra R$ 247,4 milhões. “Este é um 
dado muito expressivo visto que reflete o esforço direto do trabalho dos 
auditores”, ressalta Gralênia. 

A coordenadora enfatizou ainda os esforços na busca pelo aperfeiçoa-
mento da gestão da ação fiscal desde seu planejamento, passando pela exe-
cução até a avaliação dos resultados, com foco no PDCA, num processo con-
tínuo voltado à otimização do material humano. “Queremos resgatar a visão 
da importância da correção dos desvios negativos, trabalho que somente é 
possível com a efetiva participação de todos na construção do melhor ca-
minho de atuação”, explica. Para isso, há uma integração entre as áreas em 
reuniões gerenciais voltadas ao ajuste das ações que, eventualmente, não 

estão dando o retorno esperado. Medidas corretivas adotadas nas ações fis-
cais com escopo em contribuintes do Simples Nacional, Malha Fina e SEF são 
exemplos desta iniciativa.

Assim, próximo ao encerramento do exercício financeiro, o sentimento é 
de missão cumprida, com um trabalho realizado em parceria. “Em resumo, os 
números espelham o envolvimento de uma equipe coesa e articulada, que 
não mediu esforços em dar o melhor de si”, conclui Gralênia.

Os dados levantados têm como período de referência os meses de janeiro 
a outubro. Experimentamos uma alta de 86% em relação ao mesmo 

período do ano passado na rubrica de pagamentos em débitos fiscais.  

VALORES PAGOS EM
DÉBITOS FISCAIS NO
CÓDIGO 9980

462.048.094,20

248.266.375,44
195.648.334,27

148.061.664,52
139.315.780,98

2007 2008 2009 2010 2011

Dados extraídos do Sagent nos Data Marts GAF e Débitos Fiscais, em 05/12/2011.

Equipe CCPCAF: Gralênia Menezes, Mirtes Mariano, 
Cristina Barros e Bruno Borges.
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Destaques das diretorias

dPC
AÇÃO EM DESTAQUE GERÊNCIA DE 

SEGMENTO GERENTE DE PLANEJAMENTO GERENTE DE 
EXECUÇÃO AUDITOR RESPONSÁVEL DETALHES E RESULTADOS

Ação Telesefaz Débitos Fiscais José Oscar Luzimar Martins Equipe DRT e Telesefaz
Ação de telemarketing de cobrança de débitos fi scais, abrangendo 

1.005 registros que somam o total de R$ 17,4 milhões. Recuperação 
de R$ 6,2 milhões, 40% do montante sob cobrança 

Ações do Estaleiro
Indústria, Atacado 
Geral e Material de 

Construção

Franklin Azoubel, João 
Bartholomeu e José Carlos 

Ramos

Edir Carneiro e 
Edvaldo Pereira 

da Silva

Sérgio Manço Filho, José 
Luiz Correa Júnior, Antônio 

Umbelino Fernandes e 
Adilson Barbosa

Realizado levantamento das empresas de incompleta ou 
ausente concessão do benefício, mapeando as suas operações 

não-tributadas com os empreendimentos citados, em 
discordância com a legislação. Crédito tributário de

 R$ 2.788.961,31

Homologação de 
Escrita - Baixo Índice 

de Recolhimento
Varejo João Cruz Elcy Lima

Otávio Morais Sobrinho, 
Luciano Minssen, 

Leopoldina Wanderley

Ação em contribuinte do ramo de joias que identifi cou a 
falta de recolhimento de ICMS nas vendas para estrangeiros, 

resultando em crédito tributário de 
R$ 2.437.315,16

IntegrAção e esforços dAs dIretorIAs 
ContrIbuem PArA CresCImento de PernAmbuCo

Um ano de aperfeiçoamento e muito traba-
lho, mas com resultados bastante recompensa-
dores. As ações traduzem a missão da Secretaria 
da Fazenda de Pernambuco e a contribuição 
desta para o desenvolvimento social e econô-
mico do Estado. Um cenário tão positivo e com 
metodologias inovadoras não seria alcançado 

sem a integração e os esforços de todos os 
que fazem as diretorias, acompanhados pela 
Coordenação do Conselho de Planejamento e 
Controle da Ação Fiscal (CCPCAF). Ao longo do 
ano, a Sefaz se fez presente em todo o Estado e 
em todos os segmentos econômicos com o ob-
jetivo de acompanhar a aplicação da legislação 

tributária, regulando o setor, conscientizando 
o contribuinte para a importância do cumpri-
mento de suas obrigações e impedindo, ainda, 
a concorrência desleal. Assim, as tabelas abaixo 
trazem os detalhes e resultados das três princi-
pais ações apontadas em cada diretoria, com os 
seus respectivos responsáveis:

I regIão fIsCAl norte 
AÇÃO

GERENTE DE 
PLANEJAMENTO

GERENTE DE 
EXECUÇÃO

AUDITOR RESPONSÁVEL DETALHES E RESULTADOS

Descaracterização do 
Simples Nacional

João Cruz Elcy Lima

Antônio Genu, Paulo Andrade, 
Leopoldina Wanderley, Eduardo 
Piquet, Ronald Campos e Cícera 

Sabóia

Divergência entre os valores declarados e os informados pelas operadoras 
de cartões de crédito. Os contribuintes, além de omitir receitas, estavam 

indevidamente enquadrados no Simples Nacional. Autuação de 
R$ 3.907.397,08 

Atacado de 
Alimentos

Jarise Cavalcanti
Edir Carneiro Leão 

Júnior
Sérgio Manço Filho

Constatada omissão de saída, com auto de infração de R$ 27.408.754,93. Além 
disso, verifi cado o registro a menor ou não registro no livro de saídas do ICMS 

destacado nas notas fi scais, resultando em outro auto de
R$ 14.429.614,02 

Ações de Cobrança José Oscar e Abílio Xavier
Paula Belém e 
Suzana Freire

Eliana Lins, Gilvanete Ferraz, 
Izabel Patrícia Lubambo, Jaciara 

Santos, Luiz Alain Pereira

Efetuada ação de cobrança a contribuintes inadimplentes do ICMS 058-2, sendo 
arrecadado cerca de R$ 500.000,00 e autuado

R$ 2.447.327,20, num universo de 60 empresas abordadas 

I regIão fIsCAl sul 
AÇÃO

GERENTE DE 
PLANEJAMENTO

GERENTE DE 
EXECUÇÃO

AUDITOR RESPONSÁVEL DETALHES E RESULTADOS

Auditoria Fiscal 01 Astride Rafael Edvaldo Silva Davi Souza
Utilização de crédito fi scal inexistente que resultou 

na lavratura de auto de infração de
 R$ 91.198.655,87

Auditoria Fiscal e 
Contábil 1

Marcelo Mendes Marconi Costa José Fernando Filho
Utilização de crédito fi scal inexistente proveniente de aquisições internas de milho 

em grão (diferimento), resultando em crédito tributário de R$ 56.996.756,86

Refazimento de 
Ação Fiscal

Rinaldo Freitas
Mayerber Loureiro 

Júnior
Israel Menezes

Análise minuciosa da utilização das deduções do Prodepe, sendo constatado o uso 
indevido de benefícios fi scais que resultaram em recolhimento a menor. Crédito 

tributário de R$ 45.910.078,89
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Destaques das diretorias

III regIão fIsCAl – PetrolInA 
AÇÃO

GERENTE DE 
PLANEJAMENTO

GERENTE DE 
EXECUÇÃO

AUDITOR 
RESPONSÁVEL

DETALHES E RESULTADOS

Homologação de 
Escrita - Material de 

Construção
Luiz Carlos Ramos Wilson Santos Luís Henrique Pires

Destaca-se o volume de crédito tributário de
R$ 1.184.008,80 e pelo objeto do levantamento do mesmo que foi o

creditamento irregular de ICMS de energia elétrica 

Homologação de 
Escrita - Material de 

Construção
Luiz Carlos Ramos Wilson Santos Sócrates Donato

Ação de verifi cação de creditamento irregular de ICMS de energia elétrica, resultando em 
um crédito tributário no valor de R$ 350.859,63 

Homologação de 
Escrita - Atacado de 

Alimentos
Jarise Cavalcanti Wilson Santos Carlos Costa

Ação marcada pelo esforço investigativo e convencimento do contribuinte a iniciar o 
pagamento do volume de crédito levantado de R$ 429.014,44

dfm
AÇÃO GERENTE DE 

PLANEJAMENTO
GERENTE DE 
EXECUÇÃO AUDITOR RESPONSÁVEL DETALHES E RESULTADOS

Combustíveis Daniel Moura Domingos Ferreira Equipe de Combustíveis

Fiscalizados uma média de 80 postos por bimestre, acrescidas das 
ações de campo nos principais corredores de entrada de Etanol da 

RMR procedentes das usinas. Como resultado, destaca-se a interdição 
de diversos estabelecimentos, dentre eles o cancelamento por cinco 
anos da inscrição estadual de posto no Recife e a interdição por um 

ano de posto em Abreu e Lima  

Atacado de Alimentos Jarise Cavalcanti Astréia Oliveira
Equipes de Operações Gerais e 

Fronteiras

Realizadas operações móveis nos principais corredores dos municípios e centros 
comerciais envolvidos, além da contagem de estoque nos reais adquirentes das 

mercadorias, com diligências simultâneas nas empresas fornecedoras. 
Crédito tributário gerado de 

R$ 12.048.725,70

Supermercados e ECF
João Cruz e 

Reinaldo Miranda
Eduardo Assunção Equipe ECF

Ações com foco na apreensão  de equipamentos Emissores de Cupom Fiscal 
irregulares e interdição de POS. Como resultado, crédito tributário de

R$ 1.599.632,48

II regIão fIsCAl – CAruAru 
AÇÃO

GERENTE DE 
PLANEJAMENTO

GERENTE DE EXECUÇÃO AUDITOR RESPONSÁVEL DETALHES E RESULTADOS

Homologação de 
Escrita

Marcelo Mendes Daniel Aquino Lúcio Flávio e José Vagner
Auditoria de  Custos de Produtos Isentos, com base no mercado, a fi m 
de constatar se de fato o benefício não foi repassado ao consumidor. 

Créditos tributários de R$ 3.247.654,05 e de R$ 1.589.356,77 

Auditoria Fiscal e 
Contábil 1

Jarise Cavalcanti, Marcelo 
Mendes e Reinaldo 

Miranda
Daniel Aquino Lúcio Flávio e José Vagner

Ação em quatro estabelecimentos, com solicitação de 
Autorização para Arbitramento do Estorno do Crédito Presumido 

relativo à Sistemática de Tributação Especial. Medida tomada 
pela falta de escrituração no SEF dos Registros de Inventário, bem 

como dos dados relativos aos Itens de Mercadorias ou Produtos 
Comercializados 

Homologação de 
Escrita

Luiz Carlos Ramos Daniel Aquino Marconildo Simões 

Identifi cada Presunção de Omissão de Saídas - Faturamento sem 
comprovação de origem e omissão de receita no caixa, 

gerando crédito tributário de
 R$ 2.250.724,32
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Autos regIstrAm CrédIto trIbutárIo reCorde
O maior patrimônio e, sem dúvidas, o 

principal agente realizador das ações é o 
auditor fiscal.  Planejamento e Execução me-
lhoram o retorno da ação fiscal. Mas é com 

o empenho pessoal que se faz o resultado e, 
num ano de tantas mudanças significativas, 
isto foi fundamental. O montante recorde de 
crédito tributário registrado em 2011 serve 

como reflexo do papel e da atuação proativa 
do auditor. Abaixo, confira a relação daqueles 
que constituíram crédito tributário que con-
tabilizaram valores acima de R$ 10 milhões: 

NOME DO AUDITOR CRÉDITO TRIBUTÁRIO
QUANTIDADE DE AÇÕES 

FISCAIS EXECUTADAS
QUANTIDADE DE AÇÕES COM 
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO

QUANTIDADE DE PROCESSOS 
FISCAIS LAVRADOS

SÍLVIO ROMERO DE ARAÚJO VILARIM 385.673.221,37 9 6 16

RAIFFE JORGE REINALDO DE SOUZA 238.704.405,39 17 6 6

DAVI SANTOS DE SOUZA 92.074.786,62 14 3 4

ANA CRISTINA BEZERRA COSTA 78.940.709,43 22 7 7

JOSÉ FERNANDO MALTA FILHO 77.164.126,48 38 23 41

MARIA DO CARMO FRANCA DOS SANTOS 67.745.123,21 9 4 7

ISRAEL FARIAS DE MENEZES 67.626.168,62 29 19 27

SÉRGIO MANCO FILHO 51.857.147,82 29 15 19

BRUNO BATISTA DA SILVA 47.159.472,28 9 3 6

AMADEU ALFAIA DOS SANTOS JÚNIOR 43.571.256,29 24 12 19

FÁBIO GONCALVES CASTELO BRANCO 33.428.241,17 5 3 3

EGIVALDO JORDÃO DE VASCONCELOS 33.343.559,42 15 4 7

ALEXANDRE EMÍDIO DE OLIVEIRA 30.070.268,63 23 4 7

EDMILSON SOARES DO VALE 29.835.975,43 9 2 3

ELSO DE LACERDA SILVA 29.657.124,61 34 17 20

VERA LÚCIA DE SA MARINHO ARAUJO 25.307.368,39 38 13 21

ARNALDO BARBOZA FLORÊNCIO 25.160.371,40 30 13 20

SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA DA ROCHA 21.241.728,90 26 21 41

MARCOS AURÉLIO MALHEIROS HONÓRIO DE MELO 18.382.313,65 29 8 20

GIOVANIA LUCINDA AZEVEDO NEVES CAVALCANTI 17.017.040,07 5 5 8

JOSÉ JOAQUIM ALMEIDA DE MAGALHÃES 16.653.491,55 25 12 13

ELIANE CARVALHO MENEZES 16.589.493,96 15 2 2

CARLOS ALBERTO PIMENTEL GUERRA 14.963.347,12 22 7 12

CARLOS FERNANDO BRAGA DE OLIVEIRA 13.265.707,08 32 8 19

ANTÔNIO JOSE MARANHÃO DE CARVALHO 12.753.829,83 29 18 19

ADERISMAR ABRANTES DE SOUZA 12.087.046,28 30 11 14

GINALDO BEZERRA DA SILVA 11.460.630,71 30 19 23

ROBERTO GUSTAVO PAASHAUS 10.403.200,98 36 10 11

Sefaz em destaque
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