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I N F O R M A

Nova versão do SEF trará maior controle 
para o fisco e simplificará o cumprimento das 

obrigações para o contribuinte
Mais uma vez, a Secretaria da Fazenda de Pernambu-

co dá um passo à frente. Hoje, no campo da escrituração 
fiscal, o fisco estadual desenvolveu e utiliza uma das mais 
importantes ferramentas da Sefaz, estando à frente, in-
clusive, do sistema adotado no país. O projeto SEF II, que 
abrange os aplicativos do Sistema de Escrituração Contá-
bil e Fiscal (SEF 2012) e do Sistema Emissor de Documen-
tos Fiscais (eDoc 2012), chega como um grande facilita-
dor ao contribuinte do regime normal, incluindo também 
uma parcela a ser definida daqueles cadastrados no Sim-
ples Nacional e do ISS de Fernando de Noronha. 

Idealizado e desenvolvido por técnicos da Secretaria 
da Fazenda de Pernambuco, o SEF 2012 simplifica o cum-
primento das obrigações para o contribuinte e facilita o 
processo de fiscalização de tributos. “O sistema represen-
ta um avanço considerável. O SEF é pioneiro e de referên-
cia no cenário nacional. Isso mostra o acerto de Pernam-
buco no desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema. 
O contribuinte entrega um único arquivo e cumpre todas 
as suas obrigações”, ressalta o diretor geral da Receita 
Tributária, Benedito Santos.

A geração de documentos digitais com a nova siste-
mática é feita em dois módulos: o Sistema Emissor de Do-
cumentos Fiscais (eDoc), para registrar informações rela-
tivas às operações fiscais; e o Sistema de Escrituração Fis-
cal, que irá recepcionar os dados de documentos fiscais 
em papel ou em mídia digital e registrá-los em livro, ma-
pa ou guia. “O mecanismo traz um incremento na quali-
dade do registro documental, respeitando o fluxo real da 
informação”, explica o gerente de Projetos e Sistemas Tri-
butários, Maurício Neves.

A nova modalidade, porém, amplia o alcance do SEF 
I, no que se refere a normas, ambiente operacional e ele-
mentos tecnológicos, sendo o eDoc 2012 a mais impor-
tante inovação, pois, a partir disto, a Sefaz pode exigir a 
emissão dos documentos fiscais em meio digital para to-
dos os contribuintes do Estado, em um processo seme-
lhante ao da Nota Fiscal Eletrônica. 

A versão atualizada traz acessibilidade e inclusão di-
gital para todos os contribuintes, com aplicativos gratui-
tos de geração de obrigações acessórias e baixo custo 
de adaptação; maior alcance, uma vez que traz um siste-

ma versátil para ISS (Fernando de Noronha), ICMS, IPI e o 
Simples Nacional; novos livros e guias; ambiente opera-
cional especializado para documentos fiscais, promoven-
do, quando necessário, ajustes evolutivos ao processo de 
geração do arquivo; leiaute integrado (notas, livros, guias, 
ISS, ICMS, IPI, SN-fiscal, contábil); versatilidade e flexibi-
lidade com documentos fiscais independentes e contro-
le de segurança (certificação digital, código de barra bidi-
mensional e carimbo de tempo).

As demais unidades da federação, incluindo a Recei-
ta Federal, utilizam o Sped para registrar sua escritura-
ção fiscal digital (Sped-EFD). No entanto, o SEF 2012 te-
rá, entre seus recursos, a funcionalidade de preparar o 
arquivo no formato do Sped-EFD, fazendo sua transmis-
são para a Receita Federal, proporcionado maior como-
didade ao contribuinte. Reuniões técnicas entre a RFB e 
a Sefaz já estão sendo realizadas com a proposta de efe-
tivar a opção.

O Projeto SEF II (eDoc 2012 e SEF 2012) é uma so-
lução tecnológica e ao mesmo tempo ecológica, por per-
mitir, de fato, a supressão da circulação desnecessária do 
papel. “Chega para ampliar, facilitar e baratear a geração, 
o uso e o acesso aos documentos fiscais digitais. Seus da-
dos reais e confiáveis propiciarão um salto de qualidade 
nas relações empresariais e nos resultados fiscais”, diz o 
AFTE Rodolfo Moreira, idealizador do projeto.

SAIBA MAIS
O uso do SEF foi instituído pela Lei estadu-

al nº 12.333/2003, que, no Artigo 5º, já previa a 
adoção de documentos fiscais - “Os documentos 
fiscais emitidos em papel que fundamentam a es-
crituração fiscal relativa a tributos estaduais po-
derão ser armazenados em meio digital, quando 
assegurada a exata reprodução do seu conteúdo 
e o imediato acesso do Fisco estadual aos arqui-
vos”. A regulamentação foi feita através da Porta-
ria SF nº 190, de 30.11.11, e anexos, com as mo-
dificações introduzidas pela Portaria SF nº 182, de 
28.09.12, publicada no Diário Oficial do Estado, 
em 29 de setembro. 
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O planejamento associado à integração vem sendo 
efetivamente implementado na Regional Caruaru, o que 
está garantindo um ano com bons resultados. Apesar da 
crise econômica e frustrações pontuais de receitas, a II Re-
gião Fiscal está na iminência de atingir a meta de arreca-
dação estabelecida para 2012 e vem, em parceria com as 
demais diretorias, executando com êxito suas ações fis-
cais. O diretor da Regional, José Francisco Duarte, expli-
cou que, no início do exercício, é traçado um plano de 
ação que é trabalhado de forma integrada entre as áreas 
de estabelecimentos, postos fiscais e AREs, além de contar 
com a participação efetiva de outros setores da Fazenda. 
“A cada bimestre fazemos uma avaliação e, quando ne-
cessário, fazemos os ajustes e as correções”, completou. 

Com foco permanente no combate aos depósitos 
clandestinos, duas ações realizadas em conjunto com 
postos fiscais e AREs, além de recolher montantes signi-
ficativos aos cofres públicos, também foram importantes 
para regulamentar os setores fiscalizados. Em uma delas, 
as equipes fecharam um depósito clandestino de móveis, 
no município de Arcoverde, gerando um crédito tributário 
de R$ 767,5 mil. A ação foi realizada pelos AFTEs de pos-
tos fiscais João de Paula Neto, Filipe Brito, Emanuel Ca-

valcanti, Luiz Dreschler e Marcelo 
Simões, e pelo AFTE Levi Ferreira, 
lotado na ARE Pesqueira.

Já a outra causou um grande 
impacto no mercado clandestino 
de cigarros, desarticulando ainda 
um esquema inédito de fabricação 
do produto, ação realizada em par-
ceira com a DFM, Polícia Rodoviá-
ria Federal e Polícia Civil. Em Ca-
ruaru foi descoberto um depósito, 
e, em Feira Nova, as equipes de-
sarticularam a fábrica clandestina 
de cigarros. O crédito tributário le-
vantado até agora já ultrapassa o 
montante de R$ 3 milhões.

Na equipe de fiscalização de estabelecimentos, des-
taque para uma auditoria contábil, referente ao exercício 
de 2008, realizada pelo AFTE Arnaldo Florêncio em uma 
companhia de bebidas. O auditor constatou uma omis-
são de saída, em decorrência de analítico de estoques 
nos principais produtos, além de falta de recolhimento do 
ICMS ST decorrente de utilização de descontos não am-

Trabalho integrado entre equipes 
garante sucesso das ações em Caruaru

parados pela legislação tributária e com en-
tendimento amplamente pacificado em de-
cisões do STJ. Como conseqüência, foi cons-
tituído um crédito tributário de R$ 5,8 mi-
lhões. 

Já um outra auditoria, desta vez fiscal, 
também referente à 2008, gerou um crédi-
to tributário de R$ 7,6 milhões. Ação foi re-
alizada pelo AFTE Marconildo Simões, em 
uma empresa de produtos agrícolas, que 
identificou uma presunção de omissão de 
saídas decorrente de suprimento irregular 
de caixa.

A Regional Caruaru e a DFM, em mais 
uma parceria, executaram ainda uma im-
portante ação para o fisco estadual, uti-

lizando uma prática inédita, que irá subsidiar fiscaliza-
ções futuras. “Pela primeira vez, a DFM realizou a leitu-
ra do banco de dados dos HD’s do contribuinte “in loco”, 
com o suporte de um analista da STI, fazendo a copiagem 
dos arquivos”, ressaltou José Francisco Duarte. O alvo foi 
uma distribuidora de bebidas em Gravatá, sendo a dili-
gência realizada pelo AFTE Arnaldo Florêncio. 

Operação Fronteiras Fechadas  
reforça o perfil estratégico da DFM

O ano que se encerra foi considerado estratégico pa-
ra a Diretoria Geral de Fiscalização Especial e Controle de 
Mercadorias (DFM). Isto porque o período consolidou o 
perfil e a missão da diretoria, que é a atividade de fisca-
lização em todo o estado e as ações de grande impacto. 
De caráter punitivo, tais ações têm ainda o efeito regu-
lador, uma vez que atingem não apenas os contribuintes 
diligenciados, mas os “vizinhos”. Estas firmaram a DFM 
como uma diretoria de operações estratégicas, servindo, 
principalmente, como um braço de apoio para as demais 
diretorias regionais. Com atuações também em parceria 
com outros órgãos, como Secretaria de Defesa Social, Mi-
nistério Público e a Receita Federal, a DFM vem dando 

uma importante contribuição na busca pela justiça fiscal.  
Em meio a tantas ações de sucesso, uma delas tradu-

ziu com exatidão a metodologia de trabalho da DFM: a 
Operação Fronteiras Fechadas que alcançou todo o Esta-
do, com o envolvimento total da área tributária. Conside-
rada a maior realizada em 2012, a iniciativa recolheu aos 
cofres públicos mais de R$ 18,5 milhões, que não esta-
vam sendo pagos pelos quase 11 mil contribuintes des-
credenciados, além de crédito tributário de mais R$ 7 mi-
lhões de mercadorias apreendidas como estivas, madei-
ra, tecido e cigarros.

Durante o mês de novembro, o Conselho de Diretores 
da Área Tributária identificou a necessidade e, em quinze 

dias, a DFM planejou a execução e reali-
zou a operação que possibilitou aos au-
ditores atuarem em três frentes de tra-
balho: a fiscalização das transportado-
ras, através da Gerência de Controle 
Operacional de Cargas; a fiscalização de 
500 contribuintes com débitos de ante-
cipação tributária, através da Central de 
Notas (GCAD) e, por fim, no controle de 
entrada de mercadorias nos principais 
postos fiscais (Xexéu, Ibó, Águas Belas, 
Bom Conselho e São Caetano) de contri-
buintes descredenciados. 

O trabalho nas fronteiras de entra-
da, corredores de acesso aos grandes 
centros comerciais e principais rotas al-
ternativas e de desvios dos postos fiscais 

contou com a participação de cerca de 300 auditores, 
100 policiais militares e 10 policiais civis. Já a intensifica-
ção da conferência das cargas nas principais transporta-
doras do Estado tinha como objetivo complementar a fis-
calização na fronteira, coibindo o desvio de mercadorias 
e a circulação destas desacompanhadas da nota fiscal. 

“Toda a Sefaz estava empenhada nesta ação volta-
da a incrementar a arrecadação do ICMS na reta final do 
ano onde as empresas adquirem mais mercadorias ob-
jetivando a formação dos seus estoques para o mês de 
dezembro”, explica o diretor da DFM, Anderson Alencar, 
destacando ainda a participação na ação das Regionais, 
Postos Fiscais, Agências da Receita Estadual, Central de 
Cargas e Central de Notas.

OUTRAS FISCALIZAÇÕES

Ao longo do exercício, outras ações foram executa-
das, que atenderam, por exemplo, as demandas do Con-
selho de Planejamento e Controle da Ação Fiscal (CP-
CAF), como a Dia das Mães, Combustíveis e Natal; as 
operação realizadas em conjunto com outros órgãos - 
Oriente, Retalhos e Cigarros; e aquelas extraordinárias, 
propostas e/ou coordenadas pela própria diretoria, en-
tre elas a Cidades, Corredores e Fronteiras Fechadas. “A 
DFM tem uma característica própria, não concorre com as 
demais diretorias, complementa o trabalho das regionais, 
colaborando com a boa execução das atividades, comba-
tendo a sonegação com a presença do fisco em todo Es-
tado”, ressalta Anderson.
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Desempenho da economia  
e o seu reflexo na arrecadação é tema de estudo

O planejamento é necessário para o sucesso da exe-
cução e o bom desempenho da arrecadação. Parte des-
te planejamento corresponde à definição das metas, es-
tabelecidas previamente, com o objetivo de manter o rit-
mo de crescimento. No entanto, a arrecadação do ICMS 
sofre influência direta de diversas variantes da economia, 
que, certamente, vão impactar nas previsões. Devido aos 
desvios registrados entre a meta prevista e os valores re-
alizados de arrecadação, apesar de todos os esforços em 
prol do cumprimento das metas, a Coordenadoria de Es-
tudos Econômicos Tributários (CEET) realizou um traba-
lho comparando as previsões de crescimento da econo-
mia, realizadas nos final de 2011, pelo Banco Central e 
Ministério da Fazenda, com as metas de arrecadação pre-
vistas pela Sefaz, com a finalidade de detectar as razões 
para os desvios. 

O coordenador da CEET, Antônio Lima, explica que, 
pela previsão do crescimento da economia dos órgãos 
oficiais, no final de 2011, a estimativa do ICMS de Per-
nambuco deveria se situar entre R$ 11,57 bilhões e R$ 
11,20 bilhões, valores estes próximos aos previstos pe-
la Sefaz utilizando técnicas estatísticas de série tempo-
rais (R$ 11,29 bilhões). “Analisando o cenário atual, on-
de se estima que o crescimento da economia em 2012 
seja de 1,5%, avaliamos que esta desaceleração na eco-
nomia deverá impactar numa redução na arrecadação de 
ICMS em valores da ordem de 2,22%, o que corresponde 
uma frustração de receita de R$ 250 milhões”, explica. 

As metas apontavam para um crescimento do ICMS 
de 10,56% em 2012. No entanto, dados da arrecadação 
até outubro apontam um crescimento de 6,86%, o que 
representa uma frustração de 3,7% (R$ 374 milhões). 
“Pela análise do PIB, conforme comentado anteriormen-
te, deveríamos ter uma retração de cerca de R$ 250 mi-
lhões. Logo, o que mais estaria contribuindo para uma re-
dução maior do ICMS?”, questionou Antônio, destacan-
do que era preciso encontrar as razões para esta perda 
maior de arrecadação. 

Assim, os estudos realizados partiram deste pressu-
posto e identificaram fatores extra econômicos que in-
fluenciam diretamente a arrecadação do Estado. Entre 
eles, foram identificados as renúncias fiscais, através da 
concessão de créditos presumidos bem acima dos prati-
cados em anos anteriores, valores associados à créditos 
acumulados por alguns contribuintes, devido a implanta-
ção da Substituição Tributária de alguns produtos no final 
de 2010 e a Lei Complementar 184. “No caso da Lei, por 
exemplo, parcelamentos foram extintos por força de tran-
sação tributária, que gerariam arrecadação, mas que fo-
ram quitadas por terras. Diante de tudo isso, a meta pro-
jetada para 2012 seria de 6,65%, como podemos consta-
tar no primeiro gráfico”, ressalta, lembrando, ainda, que 
tais fatores não podem ser previstos no momento de de-
finição das metas. Além de Antônio, Lúcia Rejane e Mar-
ciano Marcolino também participaram dos trabalhos de-
senvolvidos pela Coordenadoria de Estudos Econômicos 
Tributários. 
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Sistema de Gerenciamento de Resultados e Metas 
impulsiona os resultados da Regional Sul

A I Região Fiscal Sul foi criada em janeiro de 2009 e, desde então, vem somando es-
forços significativos para o incremento da arrecadação do ICMS e consequente crescimen-
to de Pernambuco. Sob o crivo de sua fiscalização, estão 27.039 contribuintes de 24 mu-
nicípios, desde Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca até São Jo-
sé da Coroa Grande, Palmares e Xexéu. São três postos fiscais - Barreiros, Suape e Xexéu 
-, sendo este último o maior de Pernambuco em movimentação; e mais cinco Agências 
da Receita Estadual: Jaboatão, Cabo, Escada, Barreiros, Palmares, além das três gerências 
de fiscalização de estabelecimentos. Juntando experiência e inovação, a Regional Sul tem 
uma gestão voltada para atingir resultados e metas. Baseado neste princípio e buscando 
novos projetos e políticas de avaliação, a diretoria superou as metas de arrecadação no 
acumulado de janeiro a outubro de 2012. 

Pouco mais de R$ 3,07 bilhões era a previsão, tendo a Regional alcançado a exce-
lente marca de R$ 3,11 bilhões. “Foi um ano difícil, principalmente pela crise econômica, 
mas estabelecemos metas e acompanhamos os resultados, melhorando nosso desempe-
nho”, analisou o diretor José Carlos Auto. Para isso, a Regional Sul passou a utilizar o Sis-
tema de Gerenciamento de Resultados e Metas (GRM), desenvolvido pelo gerente da Sul, 
Elias Júnior, que adapta, ainda, o modelo de gestão proposto pelo Governo à diretoria. A 
ferramenta otimiza o monitoramento do desempenho das atividades em execução, acom-
panhando os resultados e dando um panorama das unidades fiscais, inclusive, comparan-
do com o exercício anterior. 

A atualização dos dados é mensal e o resultado publicado nos quadros de Gestão à 
Vista de cada unidade fiscal. Os indicadores de avaliação e acompanhamento são: Crédi-
to Tributário Lavrado e Crédito Tributário Pago, utilizados pelas GEAFs e Postos Fiscais, e 
Diminuição no Tempo de Atendimento e Cobrança de Débitos nas AREs. “Através do GRM, 
monitoramos as atividades, buscamos o atingimento das metas de arrecadação do ICMS 
e melhoramos o atendimento ao cidadão”, acrescenta Elias. As reuniões realizadas a ca-
da bimestre com os gerentes garantem o sucesso da avaliação de desempenho, uma vez 
que, a partir disto, é possível propor ações preventivas e corretivas.

O diretor ressalta a participação e comprometimento dos 127 auditores que, com de-
dicação, asseguram o bom andamento das atividades. Quando o ponto é inovação, José 
Carlos relembra que a regional foi a primeira a capacitar 30 auditores, selecionados atra-
vés de processo seletivo simplificado, para realizar auditorias de estabelecimentos, “con-
tribuindo definitivamente para a consolidação da carreira única na Sefaz”. Os valores al-
cançados por todas as áreas da Regional traduzem a eficácia da metodologia adotada, 
com uma política de acompanhamento constante de resultados. 

FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS
O Crédito Tributário Apurado das equipes de fiscalização de estabelecimentos alcan-

çou um incremento de 67,3% de janeiro a outubro, comparado com o mesmo período 
do ano passado. Isso significa R$ 497,2 milhões em 2012, contra R$ 297,2 milhões em 
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NOVOS PROJETOS

Em 2013, a Regional Sul, dando continuidade a sua política de gestão, vai ganhar for-
ças, a partir da construção da nova ARE Palmares, do novo Posto Fiscal de Xexéu, e com a 
implantação do Sistema de Fiscalização por Exclusão no Posto Fiscal de Suape.  

O novo sistema de fiscalização por exclusão é o embrião do novo modelo de funcio-
namento dos postos fiscais que vem sendo implantado pela atual gestão, sob a coorde-
nação da DFM. Com isso, será feito o credenciamento de contribuintes, evitando a para-
da regulamentar nos postos fiscais. O sistema monitora o veículo transportador a partir 
da pesagem da carga em movimento, além de cruzar os dados com os declarados na No-
ta Fiscal Eletrônica. Os contribuintes que apresentarem distorções serão descredenciados 
e obrigados a parar no posto. “Com o novo sistema, contribuiremos para diminuir o Cus-
to Brasil, além de intensificar a fiscalização nos contribuintes com maior risco para a ar-
recadação”, finalizou o diretor.

Obs: “O método de levantamento de resultados adotado pelo Conselho de Planejamento 
e Controle da Ação Fiscal segue o regime de competência das propostas de ações fiscais. 
Os números apresentados na matéria utilizam o regime de caixa”.

2011. O Recuperado cresceu 25,9%, atingindo R$ 19,6 milhões contra R$ 15,5 milhões 
do exercício passado, ambos de janeiro a outubro. 

POSTOS FISCAIS 
Os postos fiscais registraram um incremento de mais de 450%, com relação ao Crédi-

to Tributário Lavrado, no acumulado de janeiro a outubro. O montante foi alavancado de 
R$ 1,1 milhão para R$ 6,2 milhões. O Crédito Tributário Recuperado ficou no mesmo pa-
tamar de crescimento: quase 400%, ou seja, cerca de R$ 2 milhões em 2012, contra R$ 
418 mil no ano passado.  

ARES

A Regional também vem trabalhando forte visando à melhoria do atendimento ao 
contribuinte. Para isso, vem diminuindo significativamente o tempo de análise dos proces-
sos de Cadastramento Inicial e Alteração Cadastral nas AREs, passando de 3,75 para 1,78 
dia útil, uma redução de 53%, no período de janeiro a outubro 2012, comparado com o 
mesmo período de 2011. 

“Trabalhamos para superar o nosso principal desafio que é a meta de arrecadação do 
ICMS. Para isso, contamos com o comprometimento da equipe da Regional Sul, seja atra-
vés do Napa na prestação de serviços administrativos e financeiros, seja com a UNF Sul 
na programação e suporte às operações fiscais e no registro e análise de processos diver-
sos. Todos contribuindo direta ou indiretamente para melhoria do nosso desempenho, em 
todas as áreas de atuação: AREs, Postos Fiscais e Fiscalização de Estabelecimentos”, en-
fatizou José Carlos. 

Sistema de Gerenciamento de Resultados e Metas 
impulsiona os resultados da Regional Sul
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tribuinte.  Entre as obras, destacam-se a reforma da ARE 
Araripina; a reforma do prédio do posto fiscal também de 
Araripina; e a conclusão do projeto para construção do 
Posto Fiscal do Ibó, que será um dos mais modernos de 
Pernambuco. To-
do o processo es-
tá sendo executa-
do com o apoio 
da Superinten-
dência Adminis-
trativo Financeira 
(SAFI), através da 
Unidade de En-
genharia. A ARE 
de Araripina deve 
ser entregue ain-
da esta ano, es-
tando as demais 
em fase de lici-
tação.

Resultados positivos na arrecadação e melhorias 
administrativas são destaques em Regional  

tária pelas Saídas Internas evoluiu 18,9%  e a Antecipa-
ção Tributária - Fronteiras registrou alta de 9,8%. Willa-
ms comemora os resultados, destacando o comprometi-
mento dos servidores para o sucesso de Petrolina. “Sem 
a dedicação e o empenho de todos os funcionários (audi-
tores, administrativos e terceirizados) lotados na III RF e 
o apoio dos demais setores da Sefaz, não seria possível a 
obtenção de bons resultados”, diz. 

Durante todo o ano, em parceria com a Escola Fazen-
dária (Esafaz), foram realizados diversos cursos, palestras 
e seminários, voltados para o aperfeiçoamento dos audi-
tores, com o grande diferencial de terem sido ministrados 
na sede da Regional. Com esta medida, houve otimização 
de tempo e de recursos de forma muito inteligente, uma 
vez que se evitou o deslocamento dos participantes até a 
capital. A iniciativa segue a política de valorização do ser-
vidor adotada pelo fisco estadual. 

A infraestutura das áreas de trabalho também está 
sendo modificada, com o objetivo de proporcionar me-
lhores condições de trabalho e de atendimento ao con-

“O ano de 2012 foi de grandes conquistas para a III 
Região Fiscal - Petrolina”, afirma o diretor Willams Ro-
cha, ao avaliar o desempenho da Regional. No entanto, 
ainda de acordo com o diretor, os avanços não se restrin-
gem apenas aos números da arrecadação, uma vez que 
a área administrativa também chega ao final do exercício 
com resultados positivos. Essas melhorias, em todos os 
setores da diretoria, impulsionaram o crescimento da Re-
gional Petrolina. Apesar da crise econômica, a arrecada-
ção registrou um incremento, em média, de mais de 15% 
até o mês de outubro, comparado com o mesmo período 
de 2011. O percentual pode ser atribuído tanto à políti-
ca tributária adotada, que vem com a intensificação nas 
fiscalizações e na cobrança a contribuintes inadimplen-
tes, quanto aos investimentos em estrutura física e valo-
rização do servidor.

De janeiro a outubro deste ano, a arrecadação total 
do ICMS cresceu 15,80% na Regional. Analisando por 
código de receita, a Substituição Tributária do Frete al-
cançou um incremento de 1.380%, a Substituição Tribu-

Ação inovadora fiscaliza segmento de mercado de luxo
A capacidade de ousar, alcançando novas fatias do 

mercado na busca pela justiça fiscal, é uma das premis-
sas da atual gestão da Secretaria da Fazenda para o de-
sempenho de suas atividades. Na Regional Norte, o ge-
rente da Geafs I, Pedro Paulo Santos, e o auditor Gilson 
Neves, numa parceria com o gerente do Segmento de Ve-
ículos da DPC, Paulo Bezerra, identificaram um forte es-
quema de sonegação fiscal praticado por uma empresa 
de fabricação de embarcações de recreio, especializada 

em lancha. A auditoria envolveu um segmento inédito, 
sendo considerada inovadora para o fisco estadual, uma 
vez que passa a atingir outro contingente, o mercado de 
bens de luxo. “É a busca pela promoção da justiça fiscal, 
já que todos os bens considerados de primeira necessida-
de são tributados na fonte”, destacou a diretora da I Re-
gião Fiscal Norte, Fátima Ledo. 

O contribuinte, que jamais recolheu o ICMS Normal, 
era proprietário de oito estabelecimentos, mas apenas 
dois estavam passíveis de fiscalização. Mesmo assim, as 
empresas não possuíam a documentação fiscal exigida e 
necessária para a realização da auditoria. “O contribuin-
te não tinha livro contábil e a escrituração fiscal estava 
atrasada. Quando foi intimado a comparecer, apresentou 
apenas notas fiscais de entrada e saída e livro de ocorrên-
cia”, explica Pedro Paulo. 

Notícias publicadas em jornais de grande circulação 
no período da ação foram utilizadas como elemento pa-
ra nortear o processo. Isso porque as notas apresentadas 
estavam, subfaturadas, ou seja, enquanto o valor das em-
barcações orçado nos documentos figurava, por exem-

plo, em R$ 70 mil, as informações publicadas para a so-
ciedade davam conta de que a lancha mais barata era de 
R$ 1,7 milhão. 

Mesmo com material escasso, o auditor conseguiu re-
alizar o levantamento analítico do estoque, de três exer-
cícios fiscais, tendo como peça fundamental o cruzamen-
to de dados da Nota Fiscal Eletrônica e do Fronteiras. As 
irregularidades geraram um crédito tributário de mais de 
R$ 18 milhões. “No processo de auditoria, nós buscamos 
provas para elucidar o ilícito tributário. A Fazenda está 
se estruturando. Não adianta o contribuinte se esconder. 
Hoje, temos os sistemas interligados com, por exemplo, 
acesso à Junta Comercial, aos cartórios e outros órgão. 
Ele desvia de um lado, mas acaba aplicando os recursos 
de outro. Aí, encontramos elementos para provar o des-
vio”, ressaltou Gilvan.

O trabalho em cima deste contribuinte, comentou Pe-
dro Paulo, ainda está sendo realizado, tendo em vista, 
principalmente, as dificuldades encontradas. “Por isso, 
vários setores da Sefaz trabalharam de forma conjunta 
na produção de elementos probatórios”, concluiu.
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Diretorias destacam ações  
mais relevantes do semestre 

Diretoria Título da Ação Gerente de 
Planejamento 

Gerente de 
Execução Auditor Responsável Resumo da Ação Crédito 

Constituído R$

Valores 
Pagos ou 

Parcelados R$

DPC

Indústria - Homologação de 
Escrita - DRR I RF SUL

Franklin Azoubel  I RF SUL Marcos Aurelio Malheiros 
Honorio De Melo

Ação Fiscal planejada para contribuintes pertencentes aos grupos de arrecadação G1, G2 (estraté-
gicos) e G3 que apresentam exercícios em aberto e a prescrever: a) Contribuintes do Regime Nor-
mal;  b) Ativos;  c) com Lacunas de Valor Agregado ou Lacunas de  Índice de Recolhimento pelas 
Entradas ou Lacunas de Índice de Recolhimento pela média das  Entradas e Saídas;  d) Exercícios 
de 2007 e 2008.

4.675.016,96  Aguardando 
regularização 

Veículos  G1 - Estaleiro - DRR 
I RF NORTE

Paulo Bezerra I RF NORTE Gilvan Nunes Neves Filho Homologação de escrita fiscal exercícios 2007 a 2012. Ação destinada à verificação das saídas 
de reposição de peças em garantia sem destaque de ICMS; indício de utilização de crédito irre-
gular na entrada (005-1 a menor); falta de recolhimento de 058-2; análise das operações realiza-
das com armazém geral em produtos sujeitos à Substituição Tributária; identificação dos adminis-
tradores da empresa.    

11.511.300,00  Aguardando 
regularização 

Supermercados - Glosa De 
Crédito De Energia Elétri-
ca - DRR III

Reinaldo Miranda III DRR Luis Henrique Andrade Pires \ 
Rogerio De Correia Mendes \ 
Clayton Costa Carvalho

Ação Fiscal proposta com objetivo de verificar a irregularidade dos créditos fiscais lançados, refe-
rente ao valor do ICMS que onera as aquisições de energia elétrica utilizados na panificação e con-
gelamento de produtos perecíveis no supermercado

1.445.207,22 26.528,25

Transporte - Homologação 
- II DRR

Luiz Alberto II DRR Octacio Alves de Santanna Filho Homologação de escrita, onde foi detectado que o contribuinte acima qualificado deixou de reco-
lher ICMS normal no valor original de R$ 168.965,14 , em decorrência da utilização de crédito fis-
cal irregular.

403.053,45  Aguardando 
regularização 

DFM

Operacão Móvel - Fronteiras 
Fechadas

Abílio Xavier De Almei-
da Neto

Fernando 
Castilhos 
Calsavara

Equipes Da DFM Fechamento das fronterias, combate às empresas filtros que não passam em nossos postos fiscais. 
Cobertura das principais vias de entrada de cargas no estado; corredores de acesso aos grandes 
centros comerciais e principais rotas alternativas e de desvios dos Postos Fiscais. 5.839 contribuin-
tes descrendenciados na primeira etapa e 4.761 na segunda fase da operação.

 R$ 4.809.484,83 (Débitos Fiscais) e R$ 
13.614.311,23 (Antecipação e Substitução 
Tributária), total R$ 18.423.795,56 em va-
lores recolhidos aos cofres do Estado. 

Diligências - Operação Reta-
lho - DFM 

Demanda Extraordiná-
ria Da Sre.

Todas as GEAFES "Operação realizada conjuntamente com a SDS/PE. Cumprimento de 05 mandados de prisão preventiva e 05 mandados de condução coerciti-
va nas cidades de Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Camocim do São Félix, Carpina e Recife; 02 mandado de prisão em em São Paulo e Mi-
nas Gerais, seguidos de 03 mandados de busca e apreensão. Foram alvo contadores, representantes e transportadores, que funcionavam como 
""balcão de negócios"", responsáveis pela internalização de R$ 250 milhões em mercadorias(tecidos). Contou com a mobilização de 60 Audi-
tores e 172 policiais (120 policiais civis e 52 policiais militares)."

Fiscalização - Pedreira - Dif 
E Deccot

DFM José Vicente Monitoramento da atividade do contribuinte. Flagrante de saída de mercadorias desacompanhadas 
de documentos fiscais, justificando a execução de Busca e preensão Administrativa. Aprensão de 
documentos parafiscais e CPU's. Copiagem e criptografagem dos arquivos magnéticos. A DECCOT/
SDS participou no dia da abordagem. 02 contribuintes abordados.

3.262.461,51 Aguardando 
regularização

Veículos - Contagem De Es-
toque - Estaleiros

Paulo Bezerra Paulo Macedo / Eraldo Ildefon-
so / Luiz Abreu / João Pinto / Do-
mingos Sávio / Éder Coutinho

Subsidiar outras fiscalizações (analítico de estoque) e coletar informações a respeito do funciona-
mento, verificar a existência de lanchas prontas em estoque e a relação entre as empresas estabe-
lecidas no local. 04 contribuintes abordados.

158.625,29 Aguardando 
regularização

III RF

Fiscalização Jarize Holanda

Wilson 
Rolim dos 
Santos

Sócrates Donato Vieira SUPRIMENTOS DE CAIXA COM ORIGEM NÃO COMPROVADA através do uso de simulações de 
operações de transferências de mercadorias entre matriz e empresas filiais, não declaração de ope-
rações de vendas de mercadorias a prazo.

37.052.778,54 Parte regularizado e 
parte sob defesa

Bebidas Monitorização Pe-
trolina

Rinaldo Barbosa Luís Henrique Andrade Pires Contribuinte do PRODEPE utilizando crédito irregular de ICMS. Deixou de recolher o ICMS normal; 
ausência de recolhimento de taxa da AD/DIPER; utilização de crédito fiscal inexistente; falta de es-
crituração do livro RUDFTO. 

2.184.114,91 Sob Defesa

Varejo- Homol. de Escrita - 
Cartão de Crédiito de Gran-
des Restaurantes

Edson Lustosa Marcos dos Santos Cruz  Contribuinte excluído do SIMPLES NACIONAL, falta de cumprimento das obrigações decorren-
tes do regime de pagamento normal, incorrendo em não escrituração fiscal e omissões de saídas.                      

524.872,55 Parcelado 

Fiscalização de Atacado de 
Aimentos

Jarize Holanda José Trajano de Arruda Júnior "Utilização irregular de crédito de ICMS, falta de recolhimento do ICMS normal, suprimento irregu-
lar de caixa, falta de recolhimento de ICMS de operações  com emissões de notas fiscais, ingresso 
irregular de recursos no caixa da empresa."

1.094.524,76 Regularização/  Defe-
sa ADM

II RF

Auditoria Fiscal - Monitoriza-
ção Indústria

Franklin Azoubel

Daniel 
Aquino

Marconildo Candeia Simoes Auditoria Fiscal exercíco 2008. Autuação por Presunção de Omissão de Saídas, decorrente de Supri-
mento Irregular de Caixa. Artfício contábil usando conta de Resultado (recuperação de custos) em 
contra-partida com Contas a Receber de Clientes e Caixa.

7.602.817,91 4.938.888,15

Auditoria Fiscal e Contábil Marcelo Mendes Octacio Alves de Santanna Filho  Auditoria Fiscal. Autuação por Presunção de Omissão de Saídas: Emissão de Notas Fiscais de Entra-
da e Saída sem o devido lançamento. O SEF estava zerado e com saldo credor irregular.

1.541.276,23 982.723,94

Auditoria Contábil Rinaldo Freitas Arnaldo Barboza Florencio Auditoria Contábil exercício 2008. Omissão de saídas ICMS 005-1, identificada através de um Ana-
lítico de Estoques, realizada em 10 produtos, dos 50  mais relevantes em omissões. Falta de Re-
colhimento do ICMS ST (011-6), decorrente diferença na base cálculo ST, utilização de Pauta Fis-
cal com desconto não permitido para produtos com ST. Crédito inexistente, decorrente da diferen-
ça de outros créditos lançados no SEF a menor do que foi registrado no Livro de Controle de ICMS 
do Ativo Permanente - CIAP.  

5.454.779,26 Aguardando 
regularização. 

Depósito de Móveis DRR II RF - Posto Fiscal Filipe Brito Marcelo Candea Identificação de depósito clandestino. 765.000,00

I RF 
Sul

Atacado -  Fiscalização -  ho-
mologação de escrita

João Bartolomeu

Marconi 
Costa

Aloisio Teti O contribuinte deixou de recolher o ICMS - Normal referente aos exercícios de 2007 e 2008 no va-
lor de R$ 16.395.781,25, pela falta do estorno proporcional dos créditos oriundos da aquisição de 
mercadorias industrializadas e comercializadas para a Zona Franca.

 40.061.087,17 Sob Defesa

Supermercados - Fiscaliza-
ção - homologação de escrita 
Central de Distribuição

Reinaldo Miranda Jorge de Sá / Fernando Malta Fiscalização que resultou na lavratura de 04 Autos de Infração por ausência de recolhimento de 
saídas sem destaque ou destaque a menor do ICMS e transferência irregular de saldo credor R$ 
17.647.083,51; por deixar de recolher o ICMS 058-2.

 39.755.492,75 Prazo de Defesa

Material de Construção - Fis-
calização -homolomogação 
de escrita

José Carlos Ramos Mayerber 
Carvalho

Israel Menezes Ultilização de redução irregular da base de cálculo, valor inferior ao custo efetivo, no período de 
2008 e 2009 nas saídas de mercadorias com diferimento na entrada via importação por contribuin-
te beneficiário do PRODEPE modalidade Importador Atacadista.

 5.906.073,56 Pat sob Defesa

Indústria - Diligência - uso 
excessivo de crédito do pro-
depe 

Franklin Azoubel Edvaldo 
Pereira

Givaldo Macedo Contribuintes incentivados pelo PRODEPE com benefício fiscal de utilização de crédito presumido 
de 5% do valor total das saídas interestaduais que destinem os produtos incentivados às demais 
regiões geográficas do País, que utilizaram indevidamente o crédito presumido em operações com 
contribuintes situados no Nordeste.

 5.477.027,75  2.244.363,40 

I RF 
Norte

Homologação de Escrita

Rinaldo Freitas

Elcy Cabral

Raiffe Jorge Reinaldo De Souza Trata-se de glosa de crédito utilizado acintosamente pelo contribuinte( unidade atacadista da maior 
industria de bebidas do pais), em desrespeito à legislação, sob o pretexto de "fruição extemporâ-
nea" de benefício fiscal não aproveitado no momento oportuno.

 23.646.555,66 Prazo de Defesa

Homologação de Escrita Raiffe Jorge Reinaldo De Souza O contribuinte, que é uma das maiores cervejarias do pais, foi autuado em razão da constatação 
de diferença de estoque do malte utilizado como matéria prima e também pela utlização irregu-
lar  de crédito decorrente da aquisição deste produto em operações incentivadas pelo PRODEPE.

 27.516.197,82 Prazo de Defesa

Homologação de Escrita

Pedro Freitas

Rogério Carlos Carvalho Mariano 
e Salathiel Medeiros de Farias

Esta ação destaca-se principalmente pela atitude diferenciada dos auditores, calcada em entendi-
mento originado em discussão com os outros membros da equipe, que não admitiram a fruição de 
benefício fiscal do contribuinte (um dos maiores distribuidores de medicamentos do pais) quando 
da constatação de irregularidade do contribuinte que deixou de cumprir requisitos previstos em lei.

 16.459.937,80 Liquidação de seis 
autos de infração 
totalizando R$ 
239.311,08 Defesa 
ADM para os demais 

Diligência para averiguação 
de Utilização de Benefício Fis-
cal Inexistente

Franklin Azoubel
Edir 
Carneiro 
Leão

Jose Luiz Correa de Oliveira 
Junior

Confirmando os indícios apontados pela gerência de segmento, o auditor constatou que o contri-
buinte reduzia drasticamente o ICMS a recolher utilizando dedução do imposto como se fosse be-
neficiado pelo PRODEPE.

 6.692.000,86  Sob Defesa 
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Evolução do modelo de gerenciamento  
garante um ano de superação 

Superar a crise econômica, mantendo o crescimento 
da arrecadação do ICMS, foi um dos maiores desafios en-
frentado pelo fisco estadual no ano de 2012. No entanto, 
as mudanças  implantadas através do Conselho de Pla-
nejamento e Controle da Ação Fiscal (CPCAF), somada ao 
trabalho de cada um dos fazendários, foram indispensá-
veis para superar as dificuldades, alcançando, no mês de 
novembro, a 2ª maior arrecadação da história: ultrapas-
sar a marca do R$ 1 bilhão. O crescimento foi de 10,66%, 
comparado com o mesmo período do ano passado, per-
centual que aponta para uma recuperação da receita pa-
ra o próximo ano. “Este resultado é fruto do esforço e 
empenho dos fazendários. Isso demonstra o comprome-
timento de todos com o crescimento da economia do Es-
tado”, ressalta o Secretário da Fazenda, Paulo Câmara. 

Segundo o Secretário Executivo da Receita Estadu-
al, Oscar Victor, fruto da reunião do CPCAF Extraordinário 
realizada em agosto, algumas 
alterações foram feitas no 
planejamento das ações, vi-
sando garantir o crescimen-
to da receita. “Essas ações 
resultaram na recuperação 
das receitas, no mês de no-
vembro, do montante de R$ 
18,5 milhões, possibilitando 
a segunda maior arrecada-
ção da história da Sefaz, em 
termos nominais”, ressalta. 

A evolução do modelo 
de gerenciamento matricial 
das ações fiscais, que traz 
na sua essência o combate 
à sonegação fiscal e o estí-
mulo ao cumprimento das 
obrigações tributárias, redu-
zindo os movimentos de su-

tre planejamento, execução fiscal e áreas meio.

Desde a implantação do novo modelo adotado em 
março de 2011, foram realizados investimentos consis-
tentes no gerenciamento das ações fiscais, desde o mo-
mento da propositura até sua conclusão. “Ferramentas 
de acompanhamento dos resultados e reuniões de avalia-
ção têm se mostrado instrumentos de alta relevância pa-
ra obtenção de melhorias significativas, graças à partici-
pação ativa dos nossos gerentes de planejamento e exe-
cução”, explica a coordenadora do CPCAF, Gralênia Me-
nezes. 

Diante do desafio posto, neste primeiro biênio da no-
va gestão, o trabalho foi desenvolvido com exemplar afin-
co na melhoria do aspecto qualitativo da ação fiscal, ten-
do que equilibrar, por vezes, o difícil binômio qualidade 
versus quantidade, de modo que o máximo de contribuin-
tes fossem abordados, sem abrir mão da qualidade das 

informações e indícios levan-
tados. “A melhoria dos me-
canismos de controle qua-
litativo do processo é uma 
característica própria do 
modelo de gestão da ação 
fiscal que implementamos” 
afirma Gralênia. Logo, a si-
nergia e comprometimento 
resultante da atuação das 
várias áreas ligadas ao tra-
to da ação fiscal têm levado 
a uma análise crítica do pro-
cesso, onde é possível veri-
ficar distorções e implemen-
tar, em tempo hábil, as de-
vidas correções. “Assim, foi 
possível superar os grandes 
desafios em 2012”, conclui 
Gralênia. 
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“A melhoria dos 
mecanismos de 

controle qualitativo 
do processo é uma 

característica própria 
do modelo de gestão 

da ação fiscal que 
implementamos”

pressão de recursos ao erário, também foi fundamental 
no processo. Se, por exemplo, os créditos tributários cons-
tituídos ou pagos, derivados das ações fiscais, não apre-
sentaram um crescimento nominal como o registrado em 
2011, houve, porém, uma evidente maior integração en-


