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I N F O R M A
Área Tributária é reestruturada e alinhada 

ao momento econômico do Estado
Nos últimos anos, o perfil econômico de Pernambu-

co mudou. A atração de grandes empreendimentos pa-
ra o Estado, articulada na gestão do governador Eduardo 
Campos, transformou o cenário, trazendo com isso uma 
expectativa de crescimento de receita. Diante desta no-
va realidade, a Secretaria da Fazenda buscou uma melhor 
organização para o cumprimento de sua missão institu-
cional, reestruturando a Área Tributária para atender às 
demandas geradas a partir deste novo momento.  

A nova estrutura começou a vigorar em 1º de janei-
ro, sendo regulamentada através do Decreto Nº 39.448, 
de 30 de Maio de 2013. O retorno positivo da mudança 
já pode ser sentido, graças ao recolhimento do ICMS que 
superou as metas de arrecadação até o momento. 

O Modelo de Gerenciamento Matricial da Receita 
tem suas bases firmadas sobre dois pilares: a vinculação 
do contribuinte a um segmento econômico em função da 
sua Classificação Nacional de Atividade Econômico-Fis-
cais (CNAE) e a sujeição deste mesmo contribuinte a uma 
Diretoria Regional em razão da sua localização geográfi-
ca. Segundo o secretário executivo da Receita Estadual, 
Oscar Victor Santos, da maneira como a área estava es-
truturada, levava a uma concentração artificial da arreca-
dação própria de segmentos estratégicos em uma Regio-
nal em detrimento de outra, gerando um desequilíbrio de 
forças e, consequentemente, distorcendo o potencial eco-
nômico da diretoria. “Com a nova formatação, podemos 
dedicar maior atenção ao grupo de empresas chamadas 

blue chips, liberando as Regionais para se dedicarem ex-
clusivamente ao seu potencial contributivo”, explica. 

Agora, os contribuintes de Energia, Telecomunica-
ções, Combustíveis e os Substitutos Tributários de outras 
unidades da Federação estão sendo acompanhados pela 
Diretoria de Fiscalização Estratégica (DFE). “48% da ar-
recadação da I Região Fiscal Sul era realizada apenas por 
uma única empresa de Combustível, e 32% da I Região 
Fiscal Norte por quatro empresas de Telefonia e uma de 
Energia. Com isso, as Regionais vão poder concentrar es-
forços na cadeia produtiva, buscando a arrecadação pul-
verizada”, ressalta Oscar. 

Outro aspecto de igual importância, e que também 
foi reestruturado, trata do relacionamento entre os siste-
mas corporativos e as áreas operacionais. A falta de inte-
gração entre as áreas fins e a de sistemas criava um de-
lay entre o que é necessário e o que era disponibilizado 
para as equipes fiscais. 

Assim, a Diretoria da Receita Tributária (DRT) deu 
lugar a Diretoria de Antecipação e Sistemas Tributários 
(DAS), alocando, por exemplo, todos os fluxos vincula-
dos a Antecipação Tributária. “A nova realidade do Es-
tado trouxe esta necessidade de adaptação, levando à 
criação da DAS. E o crescimento da arrecadação da An-
tecipação Tributária mostra que isto foi importante para 
o aperfeiçoamento e alcance das metas. Até agosto, foi 
recolhido neste código de receita um montante superior 
em 13,44% a tudo que foi arrecado pelo mesmo código 

em todo o ano de 2012”, ressaltou 
o secretário.  

Dando continuidade a refor-
ma, a Diretoria Geral de Fiscaliza-
ção Especial e Controle de Mer-
cadorias (DFM) passou a ser de-
nominada Diretoria de Operações 
Estratégicas (DOE), voltada para 
o combate ostensivo à sonega-
ção fiscal promovida pelo crime 
organizado, recebendo estrutura 
e treinamento condizente à sua 
nova especificidade. Por sua vez, 
a Diretoria de Benefícios Fiscais e 
Relações com Municípios (DBM), 
devido ao crescimento dos proje-
tos incentivados, teve deslocada 
de sua estrutura para a Coorde-
nadoria de Estudos Econômicos 
Tributários (CEET), a Gerência de 
Relações com os Municípios. Com 

isso, ela passou a ser denominada Diretoria de Controle e 
Acompanhamento de Benefícios Fiscais (DBF) que, além 
de assessorar quanto à matéria de política tributária e 
concessão de benefícios, controla e monitora os contri-
buintes beneficiados. 

Fechando a reforma estrutural, foi consolidada a Co-
ordenadoria do Conselho de Planejamento e Controle da 
Ação Fiscal (CCPCAF), onde são decididos os caminhos 
estratégicos da Área Tributária, com a participação de to-
dos os diretores da SRE e do Superintendente Jurídico da 
Fazenda. Com isso, ganhou estrutura física adequada e 
status de diretoria executiva, passando a ser denominada 
de Diretoria do Conselho de Planejamento e Controle da 
Ação Fiscal (DCPCAF).

Para Oscar Victor, estes ajustes permitiram uma alo-
cação adequada de recursos com vistas ao crescimento 
da arrecadação, advinda de segmentos estratégicos, além 
de modificações nas relações corporativas. “Ao tempo em 
que precisamos nos adequar a dinâmica dessa realidade, 
pesa sobre a Secretaria da Fazenda o compromisso com 
as metas institucionais, nos impelindo a uma perene ade-
quação e revisão estrutural”, finalizou.

Editorial 

O CPCAF In-
forma chega a 
sua 5º Edição 
abordando, co-
mo tema central, 
a reestruturação 
da Área Tributá-
ria. Nas maté-
rias, você saberá 
detalhes dos es-
tudos que norte-
aram esta iniciati-
va e os impactos, já percebidos, no trabalho das di-
retorias e na arrecadação do Estado. Este número 
também contempla um texto relatando o papel de 
Pernambuco nos temas federativos discutidos nacio-
nalmente, as ações fiscais que mais se destacaram 
no semestre e um balanço com o desempenho da 
área tributária neste primeiro semestre. Boa leitura! 

Gralênia Melo | Diretora do Conselho de Planejamento e 
Controle da Ação Fiscal (DCPCAF). 
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Principais temas federativos são discutidos 
por Pernambuco em fóruns nacionais  

O ano de 2013 destaca-se pela 
intensa discussão no cenário nacional 
sobre os principais temas federativos 
e seus impactos na economia dos Es-
tados. Apenas no primeiro semestre, 
Pernambuco já esteve no centro do 
debate em duas importantes ocasi-
ões, tendo o secretário da Fazenda, 
Paulo Câmara, defendido os interes-
ses do Estado e da Região Nordeste. 

Na primeira delas, Paulo repre-
sentou o Nordeste em audiência pú-
blica na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) do Senado para ins-
trução do projeto de Resolução nº 
1/2013 e da Medida Provisória nº 
599/2012, que tratam da unificação 
das alíquotas do ICMS e da criação 
dos Fundos de Compensação e de 
Desenvolvimento Regional. Depois, 
foi a vez de Pernambuco sediar a 
149ª Reunião do Conselho Nacional de Política Fazendá-
ria (Confaz), após um intervalo de mais de dez anos sem 
receber o evento. Reunindo secretários de Fazenda de to-
dos os estados e do Distrito Federal, além do secretário 
executivo do Ministério da Fazenda, estiveram em pauta 
os temas citados e questões como a mudança do inde-
xador da dívida, o novo cálculo do Fundo de Participação 
dos Estados (FPE) e do comércio eletrônico. 

A preocupação com a perda da autonomia dos es-
tados nos últimos anos e o enfraquecimento da Federa-

ção, foram pontos elencados pelo secretário. “Em 1994, 
os impostos representavam 7,97% do PIB nacional, ten-
do diminuído para 7,65% em 2010. Por outro lado, as 
contribuições - que não entram no rateio federativo - 
passaram de 8,95% para 12,94% no mesmo período. 
Isso demonstra a grande concentração de recursos pe-
la União, enfraquecendo os estados”, ressaltou. Também 
foi reafirmada a posição de apoio à Medida Provisória 
nº 599/2012, desde que dentro de um prazo de transi-
ção de 10 anos e que se respeite a assimetria das alíquo-

tas. “Pernambuco e o Nordeste sem-
pre defenderam o conceito de destino 
puro, com todo o imposto sendo devi-
do ao destino, mas já tínhamos admi-
tido as alíquotas de 7% e 2%. A pro-
posta de 7% e 4% apresentada pe-
lo Senado foi o máximo de concessão 
possível”, destacou Paulo.    

Os Fundos de Compensação e de 
Desenvolvimento Regional também 
são considerados fundamentais no 
processo, uma vez que os estados que 
perdem em  arrecadação precisam fi-
car assegurados. “Defendemos que o 
Fundo de Compensação não se limi-
te aos R$ 8 bilhões previstos na pro-
posta da União e que as perdas se-
jam corrigidas, ano a ano, para garan-
tir uma compensação justa. Defende-
mos, também, que o Fundo de De-
senvolvimento Regional seja compos-

to inicialmente por 75% de recursos da União. Sem um 
Fundo de Desenvolvimento que garanta recursos para os 
Estados mais pobres, ficaremos presos a um PIB per ca-
pita nordestino sempre inferior a 50% do PIB per capi-
ta nacional, como acontece há mais de 40 anos”, pon-
tuou Paulo.   

As discussões deverão continuar ao longo desse ano, 
e a Secretaria da Fazenda ficará atenta às negociações, 
objetivando garantir que os interesses dos estados em 
desenvolvimento, como Pernambuco, sejam atendidos.

Petrolina intensifica fiscalização 
no setor atacadista e de materiais de construção

A Diretoria Geral da III Região Fiscal Petrolina vem in-
tensificando os trabalhos de fiscalização nos segmentos 
Atacado de Alimentos, Material de Construção e na co-
brança ostensiva do ICMS Fronteiras (058-2), alcançando 
resultados animadores neste primeiro semestre. Para se 
ter uma ideia, o dois primeiros setores somam, aproxima-
damente, 38% de toda a arrecadação da Regional, en-
quanto o ICMS Fronteiras representa quase 52% do total 
recolhido pela diretoria.  

“Com a intensificação dos trabalhos, já foram regis-
trados nesse ano R$ 13,4 milhões em autuações contra 
empresas de Atacado de Alimentos e R$ 3,88 milhões 
contra empresas do segmento de Material de Constru-
ção”, detalha o diretor da Regional, Ricardo Milano. Tam-
bém merece destaque o segmento de Veículos, com o to-
tal de R$ 2,5 milhões em autuações, o que representa 
cerca de 5% da arrecadação.

Todo esse trabalho também tem um reflexo bastan-
te positivo quando se observa o crescimento na arrecada-
ção de 13,38%, considerando o acumulado do primeiro 
semestre, além do crescimento médio de 18% no ICMS 
Fronteiras.

“Tais resultados são considerados ótimos pela Dire-
toria, ressaltadas as condições difíceis da região em fun-
ção da forte seca que assola todo o Estado, em especial 

o Sertão. Isso repercute diretamente no consumo e, por 
consequência, na arrecadação. Porém estamos atraves-
sando esta fase com bons resultados”, ressalta Ricardo.   
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Estudos econômicos embasam  
novo modelo da Área Tributária

A constante necessidade de aprimoramento do pla-
nejamento das ações fiscais objetivando uma excelen-
te eficiência arrecadatória, aliada à busca por uma me-
lhor estrutura de avaliação e estabelecimento das me-
tas de arrecadação, motivou a Coordenadoria de Estudos 
Econômicos Tributários (CEET) a desenvolver estudos pa-
ra determinar índices capazes de aferir o potencial contri-
butivo das empresas em suas regionais. O resultado obti-
do por estes estudos, alinhado ao atual contexto econô-
mico do Estado, corroborou com os estudos que estavam 
sendo desenvolvidos na reformulação da estrutura geren-
cial da Área Tributária.

De acordo com o coordenador Antônio Lima, vários 
indicadores foram estudados e analisados para definição 
do Índice de Desempenho, sendo considerado aquele que 
correlaciona a arrecadação de ICMS e a evolução do PIB 
de Pernambuco, dentro dos municípios pertencentes às 
Regiões Fiscais. “Nossa avaliação mostrou que a utiliza-
ção desse índice resgata, de certa forma, o desempenho 
da estrutura arrecadatória do Estado dentro do campo 
da abrangência de sua atuação econômica, com relação 
à tributação do ICMS”, explica. 

Entretanto, com os valores crescentes de investimen-
tos em infraestrutura e a atração de novas empresas in-
centivadas, surgiu a preocupação com o descompasso 
entre o crescimento do PIB das regiões onde há maio-
res investimentos e a sua capacidade de gerar arrecada-
ção de ICMS. “Neste aspecto, a busca de uma maior efi-
ciência na arrecadação pode ser o contraponto para evi-
tar que esse índice venha a ser reduzido pelo maior cres-
cimento do PIB em relação ao ICMS”, detalha o coorde-
nador. 

A reestruturação da Área Tributária correlacionou, 
então, o conjunto de contribuintes, dentro de sua área 
geográfica de atuação, com o PIB dos municípios de sua 
responsabilidade. Para isso, foi necessário agrupar em 
uma determinada diretoria, os contribuintes e receitas 
cujas arrecadações de ICMS tivessem origem em opera-
ções que permeassem todo o Estado. A medida, enfatizou 
Antônio Lima, eliminou as distorções nos índices (ICMS/
PIB), tornando compatível a comparação com as demais, 
desde que a arrecadação dessa nova diretoria fosse cor-
relacionada com o PIB do Estado.

A análise econômica indicou, ainda, que o efeito da 
arrecadação de ICMS dos segmentos de Energia, Com-
bustível e Telecomunicação, cujos fatos geradores não 
foram oriundos em uma DRR específica, apontava para 
uma maior eficiência arrecadatória da antiga I DRR Sul 
(maior relação ICMS/PIB). Este fato era devido a consi-
deração que o ICMS desses segmentos estaria concen-
trado na DRR onde se localiza a sede das empresas, e 
não no município onde ocorreu o fato gerador. “Com 
a criação da DFE, onde se concentrou a arrecadação 
oriunda dos segmentos de Combustível, Energia e Tele-
comunicação, eliminou-se a distorção existente no índi-
ce relativo as Regionais Norte e Sul, tornando-se mais 
coerentes as análises comparativas para avaliação do 
potencial contributivo das diretorias”, concluiu Antô-
nio Lima. 
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Figura 1 | Comportamento do Índice ICMS/PIB no agrupamento de contribuintes na estrutura antiga das DRR.
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Diretoria de Fiscalização Estratégica  
- DFE

Os segmentos de Combustível, Energia, Telecomunicações (Grupo A) e os contri-
buintes substitutos sediados em outras Unidades da Federação (Grupo B) correspondem 
a aproximadamente 48% da arrecadação do ICMS do Estado. Este expressivo percen-
tual traz para o Fisco Estadual a necessidade de um monitoramento permanente, com 
ações direcionadas de combate à evasão fiscal. Para atender a esta demanda, na nova 
estrutura da Área Tributária foi criada a Diretoria de Fiscalização Estratégica (DFE). Se-
gundo o seu diretor, José Carlos Auto, “a DFE tem a missão de maximizar a arrecada-
ção potencial dos contribuintes em questão, além de orientar e padronizar os procedi-
mentos das ARE’s e do TELESEFAZ, prestando um atendimento de qualidade ao contri-
buinte cidadão”.

Para José Carlos, a nova diretoria representa uma mudança de visão, garantindo 
uma gestão mais eficiente para a ação fiscal, que busca o incremento da arrecadação 
sem o aumento de carga tributária. “Isso vai permitir a realização de um trabalho mais 
especializado e focado nos grandes contribuintes. Para se ter uma ideia, em 2012 a ar-
recadação deste grupo foi de R$ 5,214 bilhões e 88,6% desse montante ficou concen-
trado em apenas 25 empresas”, colocou. 

O novo modelo, inclusive, já vem dando resultados. Para 2013, a meta de arrecada-
ção da DFE é de 6,79%. Mas o percentual já foi superado neste primeiro semestre, atin-
gindo 9,13%, representando um acréscimo de R$ 233,8 milhões em relação ao mesmo 
semestre de 2012. O segmento de Combustível representou 43,5% da arrecadação glo-
bal da DFE e teve um acréscimo de 25,9%, ou seja, R$ 250,2 milhões a mais nos cofres 
públicos que o mesmo período anterior, superando, inclusive, o acumulado da diretoria. 
Já com relação a Substituição Tributária de outros Estados, os segmentos de Veículos e 
Indústria de Alimentos alcançaram 18% e 31,6%, respectivamente, somando R$ 44,3 
milhões de incremento no período. O comparativo foi feito com relação aos valores ar-

Diretoria de Operações Estratégicas  
- DOE 

A Diretoria Geral de Fiscalização Especial e Controle de Mercadorias (DFM) deixou 
de existir, dando lugar a Diretoria de Operações Estratégicas (DOE), que vem quebrando 
a barreira de um modelo antigo e, consequentemente, trazendo uma mudança de para-
digma. A DOE tem como foco o combate ostensivo à sonegação fiscal, com dedicação 
exclusiva à atividade de fiscalização. “Esta diretoria surge a partir da necessidade não 
apenas de resgatar, mas, principalmente, de extrair ao máximo o potencial fiscalizador e 
investigativo do auditor”, destaca o diretor Anderson Alencar. Com um perfil diferencia-
do das ações consideradas rotineiras, o trabalho da DOE, além da constituição do crédi-

recadados no primeiro semestre de 2012.   
Nesse primeiro semestre ainda foram lavrados autos de infração e constituídos cré-

ditos tributários significativos, superiores a R$ 510 milhões, com as ações fiscais reali-
zadas pelos auditores da DFE. 

Entre as suas atribuições, a diretoria executa ações de fiscalização através de duas 
Gerências de Ações Fiscais (GEAF’s 1 e 2); padroniza e orienta as ARE’s e o TELESEFAZ 
por intermédio da Gerência de Atendimento e Suporte Técnico às Agências da Receita 
Estadual (GSTA); e presta serviços de orientação e cobrança  aos contribuintes cidadãos 
na Unidade de Atendimento Digital - TELESEFAZ (UADI).

to tributário, está desarticulando as quadrilhas que atuam nesta modalidade criminosa. 
Nesse contexto, a integração com a Diretoria de Inteligência Fiscal (DIF) e com a Di-

retoria de Planejamento da Ação Fiscal (DPC) tem sido estratégica, assim como a par-
ceira com outros órgão. Entre as ações, destacam-se as operações Curto-circuito, desen-
cadeada a partir de um trabalho investigativo excepcional da DIF, que envolveu em sua 
execução a Procuradoria Geral do Estado, além da Alcatrão e Oriente II, com participa-
ção da Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária (Deccot), Polícia Militar e outros 
órgãos fiscalizadores e reguladores. 

“A consolidação de um modelo de operações estratégicas na GEAFE mais integra-
do com a DIF e com a DPC permitiu a intensificação das ações, com mais qualidade e 
com impacto direto na arrecadação”, ressalta Anderson, destacando, também, a impor-
tância da parceira com os demais órgãos. “A desarticulação destes grupos criados pa-
ra promover práticas delituosas em série (falsificação, contrabando, pirataria), que ele-
vam exponencialmente os patamares da sonegação fiscal e da concorrência desleal, é 
muito importante pois atingem de forma silenciosa, mas extremamente maléfica, a so-
ciedade”, diz. 

Fazem parte também da estrutura, a Gerência de Controle Operacional de Cargas 
(GCOC) e a Gerência Técnica de Postos e Terminais Fiscais (GTPTF). Na GCOC, foi recria-
da a Equipe de Transportadoras, transformando a unidade em um núcleo investigativo, 
fiscalizador e coercitivo, uma vez que trabalha a análise da informação e a fiscalização 
de maneira simultânea. Com isso, o número de transportadoras fiscalizadas no bimestre 
foi de cerca de 250. A gerência já é modelo em termos de eficiência e agilidade na libe-
ração de cargas. Já nos postos fiscais, estão sendo implantados os Núcleos Integrados 
de Fiscalização (inicialmente em Goiana e no Aeroporto, em parceria com a I Região Fis-
cal Norte), ampliando o leque de ações destas unidades e o número das propostas pe-
lo CPCAF, aproximando as fronteiras da Gestão Matricial.      

Conheça as Diretorias | páginas 4, 5 e 6
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Diretoria Geral da Receita Tributária 
I Região Fiscal Norte 

A Diretoria Geral da Receita I Região Fiscal Norte sediava os principais contribuintes 
dos segmentos de Energia e Telecomunicações, que respondiam, em conjunto, por cerca 
de 15% da arrecadação do Estado. Com isso, a participação da Regional no geral dos 
recolhimentos era de cerca de 40%. A reestruturação proporcionou um direcionamen-
to de trabalho, com foco nas empresas do Grupo B. Com esta nova configuração, a Nor-
te superou a meta estabelecida em 2,47%, com uma arrecadação de cerca de R$ 2,05 
bilhões ao longo desses oito meses.  A arrecadação de Débitos Fiscais, somente com o 
que foi pago do crédito lavrado nos três primeiros bimestres, proporcionou um recolhi-
mento extra, superior ao excedente da meta obtida. 

O incremento percentual de crédito lavrado sobre contribuintes do Grupo B, únicos 
hoje cuidados pela Regional, foi de 49% com relação à média dos últimos três anos no 
comparativo com o primeiro semestre. Já a variação do crédito tributário pago alcançou, 
no primeiro semestre de 2013, um acréscimo percentual da ordem de 122% em rela-
ção à média dos três anos anteriores, para autos lavrados sobre contribuintes do Grupo 
B. “A DRR Norte responde por mais de 45% da arrecadação dos segmentos de Bebidas, 
Indústria, Medicamentos, Supermercados, Tecidos, Transportes e Varejo, levando, então, 
a necessidade de parceria bastante 
estreita com a DPC para o atingi-
mento das metas”, ressalta o novo 
diretor da área, Flávio Mota.  

A partir da reestruturação, fo-
ram feitas modificações organiza-
cionais e funcionais, o que contri-
buiu positivamente para o bom de-
sempenho da diretoria. Nas ARE’s, 
houve uma mudança do foco das 
ações de visitas fiscais aos contri-
buintes, deixando de serem reati-
vas. “As ações nas nossas quatro 
circunscrições de ARE’s, no entan-
to, não se limitam a esta nobre fun-

Diretoria Geral da Receita Tributária  
I Região Fiscal Sul 

Para o diretor Geral da Receita Tributária I Região Fiscal Sul, Francisco Duarte, “a 
criação da nova estrutura ocasionou um redimensionamento na Regional e, como con-
sequência, um grande desafio para atingir as metas num cenário de mudanças”. Ain-
da de acordo com Francisco, esta mudança abriu espaço para um trabalho direcionado 
e mais minucioso junto às empresas de médio e pequeno porte, e aos polos industriais, 
como o PQS - Complexo Industrial Químico-
Têxtil e o Metalmecânico. “Estamos poten-
cializando os recursos disponíveis, aperfeiço-
ando a escolha das ações. Para isso, utiliza-
mos recursos tecnológicos e  estamos traba-
lhando cada vez mais integrados, inclusive 
com outros órgãos”, explica.   

A partir desta integração, a Regional Sul 
ampliou as ações fiscais aprovadas no CPA-
CF, com o envolvimento das Agências da Re-
ceita Estadual (ARE’s) e postos, levando es-
tas unidades a desenvolver um trabalho 
mais proativo. A iniciativa contemplou vá-
rios segmentos, tais como Substituição Tri-
butária, Simples Nacional, Malha Fina, Dé-
bitos Fiscais, depuração cadastral em contri-

ção, de depuração cadastral, evi-
tando que empresas-filtro prospe-
rem. Cobrança de débitos fiscais 
em processos ou inadimplência, 
extensão à atividade do Malha Fi-
na, verificações cadastrais especí-
ficas: tudo isso também tem sido 
mote de ações fiscais planejadas e 
executadas”, explica Flávio.  

Além da implantação dos Nú-
cleos Integrados de Fiscalização 
nos postos fiscais, está em curso 
o projeto de ocupação da margem 
direita da BR 101 - Norte, na fronteira com a Paraíba. Já nas GEAF’s o objetivo é conver-
ter a ação fiscal em arrecadação efetiva. “As medidas envolvem um ciclo de cobrança do 
auto de infração desde o nascedouro, sendo o auditor executante o primeiro agente, jun-
to ao contribuinte, defendendo o trabalho feito, evitando futuro retrabalho representado 
pela defesa interposta, por exemplo”, completou. 

Outra diretriz implantada é a cobrança de qualquer processo fiscal, dentro do pra-
zo de 30 dias. “Invertemos a lógi-
ca da cobrança, em parceria com a 
Gerência de Débitos Fiscais, partin-
do de nós a informação e utilizando 
as forças de cobrança presentes na 
casa, como o TELESEFAZ, agências, 
GSEDEFIS. O resultado desta ação 
se comprova pelos exitosos núme-
ros. “Isso levou a um índice de re-
gularização do crédito tributário na 
ordem de 63% dos processos, o 
que representa cerca de R$ 60 mi-
lhões em ICMS pago, ou seja,  mais 
de R$ 110 milhões em débitos re-
gularizados”, conclui Flávio. 

buintes de diversos segmentos com foco nas empresas filtros. “Realizamos, também, di-
versas ações em parceria com o Posto de Xexéu, principal porta de entrada de mercado-
rias do Estado, contribuindo com bons resultados na arrecadação da Regional e de ou-
tras diretorias”, completou Francisco. 

Além disso, as ações consideradas prioritárias estão sendo diretamente acompa-
nhadas pela diretoria e gerentes das GEAF’s, de forma a garantir o retorno efetivo do 
crédito tributário lavrado. “Elegemos as dez ações mais importantes e fazemos o mo-
nitoramento passo a passo, até o pagamento do auto. Estamos trabalhando ainda com 

o objetivo de garantir a qualidade da ação”, 
destaca o diretor. 

No combate à sonegação, a diretoria 
conta também com o apoio da Receita Fede-
ral, principalmente com a Alfândega do Por-
to de Suape. O órgão utiliza, na fiscalização 
das mercadorias em desembaraço, um scan-
ner, e estas imagens têm sido compartilha-
das com a Regional Sul, auxiliando também 
no trabalho do Fisco Estadual.

Para o bom andamento das ações, Fran-
cisco ressalta a necessidade de comprome-
timento dos auditores e que isto vem sendo 
estimulado através de workshops, nos quais 
são apresentadas práticas e metodologias 
bem sucedidas da Sefaz.   

Conheça as Diretorias | páginas 4, 5 e 6



CPCAF INFORMA | Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco | Conselho de Planejamento e Controle da Ação Fiscal | Nº 5 | Setembro 20136

Na composição da DAS estão ainda a Gerência da Receita Tributária (GERT), a Ge-
rência de Projetos e Sistemas Tributários (GPST), a Gerência de Suporte aos Sistemas Tri-
butários (GSST) e a Gerência de Processos Fiscais (GPRO). “A DAS serve como suporte 
às diretorias de execução e de Planejamento da Ação Fiscal (DPC). O novo formato me-
lhorou a integração entre as áreas de sistemas e operacionais, corrigindo distorções e 
prestando um serviço de melhor qualidade”, concluiu Willams. 

Diretoria de Antecipação e Sistemas Tributários  
- DAS  

Com a competência de gerir os sistemas tributários, concentrando esforços no aper-
feiçoamento de processos e auxiliando no alcance das metas, a Diretoria de Antecipa-
ção e Sistemas Tributários (DAS) substituiu a Diretoria da Receita Tributária (DRT). O no-
vo formato concentra, em um mesmo ambiente, sistemas fundamentais para a Área Tri-
butária, alinhando-os com o operacional. 

Com a mudança, um dos principais sistemas do Fisco Estadual, o da Antecipação Tri-
butária (058-2), passa a ter todo o seu trâmite alocado na DAS. E o resultado disso foi 
o crescimento de mais de 13% nesta arrecadação, de janeiro a agosto, comparado ao 
mesmo período do ano passado. A Gerência de Controle e Análises de Documentos Fis-
cais (GCAD) trabalha agora desde a parametrização, passando pelo cálculo, até a pos-
sível contestação da cobrança. O 058-2 responde por mais de 15% da arrecadação do 
Estado. Antes, os esforços eram divididos entre as extintas DRT e DFM. 

“Essa aproximação entre as áreas faz com que o trabalho seja realizado com mais 
precisão, além de identificar e atender melhor as necessidades, incrementando, conse-
quentemente, a arrecadação”, destaca o novo diretor da área, Willams Rocha. Com is-
so, de março até agosto, houve uma redução de 20% no número de processo de con-
testação do 058-2. “Porém, apesar desta importante incorporação e dos ótimos resul-
tados, não podemos esquecer que o carro chefe da DAS continua a ser a gestão dos Sis-
temas Tributários e, nesta nova estrutura, nossa missão é melhorar cada vez mais esse 
gerenciamento”, destaca Willams.     

CONTINUAÇÃO DAS PÁGINAS 4 E 5

O engajamento dos 
servidores foi determi-
nante para que a Dire-
toria da II Região Fis-
cal alcançasse excelen-
tes resultados no primei-
ro semestre, marcado por 
grandes desafios: redu-
ção da atividade econô-
mica na região, notada-
mente em decorrência da 
grave seca; suspensão de 
investimentos privados 
de grande porte, a exemplo da fábrica de caminhões chi-
neses e da paralização de grandes obras federais. 

Graças ao envolvimento proativo de todos, a Direto-
ria vem executando com êxito suas ações fiscais e com-
batendo a sonegação no Agreste, além de propiciar me-
lhoria no atendimento ao contribuinte. Com um trabalho 
articulado e integrado, principalmente entre as Agências 
da Receita Estadual (ARE’s), Postos Fiscais e GEAF, a Re-
gional tem focado cada vez mais no contribuinte de mé-
dio porte, como forma de obter ingresso imediato dos 
créditos tributários lançados, resultantes das ações fiscais 
executadas, sem esquecer o levantamento de crédito tri-
butário permanente nos grandes contribuintes que apre-
sentam desvios negativos de arrecadação. O reflexo des-
te trabalho pode ser sentido na arrecadação que superou 
a meta estabelecida para o primeiro semestre.

O quantitativo de ações executadas é outro termô-
metro do momento vivenciado na Regional. “Com o es-
forço extraordinário da GEAF, ARE’s e Postos Fiscais, con-
seguimos aumentar a nossa capacidade de execução de 
ações fiscais em mais de 100%, em relação ao que fo-

ra executado no mes-
mo período do ano an-
terior”, ressalta o dire-
tor Benedito Santos. Co-
mo resultado direto das 
ações fiscais, ainda é 
motivo de destaque o in-
cremento de 36,8% nos 
autos de infrações lavra-
dos e de 138% no lança-
mento de crédito tributá-
rio no período.  

Algumas operações 
realizadas no semestre foram consideradas de impacto e 
merecem destaque: uma ação inédita, com foco nas la-
vanderias; outra de fiscalização das mercadorias em trân-
sito no Polo de Confecções do Agreste que vem aconte-
cendo de forma continuada; e, para completar, um cerco 
às empresas emitentes de notas fiscais eletrônicas frau-
dulentas para acobertamento de operações simuladas e 
inexistentes, do ramo de Tecidos e Confecções. Todas es-
tas ações têm forçado este setor a buscar a necessária re-
gularização junto ao Fisco. Nestes casos, a Regional con-
tou com a importante colaboração da Diretoria de Ope-
rações Estratégicas (DOE) e da Diretoria de Planejamento 
da Ação Fiscal (DPC).  

A Diretoria Regional, através das ARE’s, também vem 
intensificando a cobrança sistemática do ICMS Fronteiras, 
do Malha Fina, da inadimplência dos parcelamentos e do 
Simples Nacional, além do acompanhamento de empre-
sas recém cadastradas para evitar os “laranjas”, subsi-
diando a DPC na proposição de ações fiscais específicas. 

Já nos Postos Fiscais, de acordo com Benedito San-
tos, houve um “realinhamento do enfoque, passando es-

Comprometimento da equipe garante ótimos 
resultados na Regional Caruaru

tes também a acompanhar mais de perto os contribuin-
tes, além de realizar o máximo possível de conferência 
das cargas, não ficando apenas no trabalho cartorial”. 
Para dinamizar ainda mais este trabalho, deve ser implan-
tado em breve o Núcleo de Fiscalização no Posto Fiscal 
de São Caetano. 

Para Benedito, o engajamento de todos tem sido o 
diferencial para os bons resultados. “Integramos as equi-
pes neste novo projeto de administração. Estamos dando 
continuidade ao que vinha transcorrendo positivamente, 
porém agregando novas metodologias. Nosso objetivo é 
constituir o crédito com fidelidade, buscando o ingresso 
imediato de recursos”, completou. Ainda segundo Bene-
dito, as ações estão sendo ampliadas, tentando abranger 
o máximo de contribuintes de médio e pequeno porte, vi-
sando minimizar a dependência arrecadatória dos contri-
buintes de grande porte, ou seja, buscando a horizontali-
zação da arrecadação da Regional. 

TABELAS

VOLUME DE AÇÕES FISCAIS EXECUTADAS
UNIDADE 2012 2013 INCREMENTO %

ARE’s 86 254 195,35
POSTOS FISCAIS 0 41 -
GEAF 224 333 48,66
TOTAL 310 628 102,58

ANO PROCESSOS 
LAVRADOS

CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO

2012 171 44.932.673,52
2013 234 107.350.446,32
Variação % 36,84 138,91
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Mudanças organizacional e física 
refletem positivamente no trabalho da DPC 

A nova estrutura organiza-
cional não impactou diretamen-
te a Diretoria de Planejamen-
to da Ação Fiscal (DPC), mas a 
iniciativa, somada ao reordena-
mento do espaço físico, garan-
tiu um novo fôlego nas ativida-
des desenvolvidas pela DPC nes-
te primeiro semestre. Tais ações 
proporcionaram, entre outros 
aspectos, uma maior integra-
ção, seja na própria diretoria ou 
com as demais, sendo esta con-
siderada um fator essencial pa-
ra o sucesso do trabalho desen-
volvido pelo Fisco Estadual nes-
ta gestão. 

Para a diretora Luciana An-
tunes, a nova estrutura deu uma 
maior efetividade as ações dos 
segmentos considerados estra-

tégicos (Combustíveis, Energia 
e Telecomunicações), uma vez 
que concentrou o chamado Gru-
po A em uma única diretoria. As-
sim, ainda segundo Luciana, as 
regionais ganharam a oportuni-
dade de direcionar as fiscaliza-
ções para o Grupo B. “Tivemos 
um ganho significativo na qua-
lidade da ação fiscal, sobretudo 
naquelas do Grupo B, além de 
intensificar a aproximação entre 
as áreas na busca de um objeti-
vo único, que é o crescimento da 
arrecadação e o combate à so-
negação fiscal. Podemos consta-
tar isso através do desempenho 
dos demais segmentos econômi-
cos”, comentou.

A importância do trabalho 
desempenhado pela agora Dire-

Ações de Destaque do Semestre

Gerente de 
Planejamento

Gerente de 
Execução Auditor Responsável RESUMO DA AÇÃO FISCAL Crédito 

Constituído R$

Valores Pagos 
ou Parcelados 
na Ação R$

Sílvio Marques Edvaldo 
Pereira

Sílvio Vilarim Autuação no valor de R$ 206.735.996,06 por falta de recolhimento do ICMS normal decorrente de vendas de Querosene de Aviação - 
QAV sem destaque do imposto. Ação Fiscal que vem gerando outras autuações significativas de glosas de créditos fiscais nas Distribui-
doras de Combustíveis.

206.735.996,06 Sob Defesa Ad-
ministrativa 

Henrique Sales Davi Santos Adilson Barbosa Contribuinte destacou o ICMS ST 042-6 a menor nas operações de vendas de automóveis, em virtude da utilização de base de cál-
culo inferior às estabelecidas nos Convênios, resultando em autuação no valor de R$ 2.747.562,83. Foi detectada a redução indevi-
da do ICMS ST 042-6 a recolher referente a devoluções de veículos, que  de fato não se efetivaram, gerando autuação no valor de R$ 
446.256,36.

3.193.819,19 1.022.546,00

Pedro Freitas Edir Carneiro 
Leão e Jorge 
Neves

Margarida Alencar, Carlos 
Guerra e Rogério Mariano

Trabalho realizado em três estabelecimentos de grande contribuinte do segmento de supermercados, no âmbito das GEAF´s  2 e 3, ten-
do como foco a análise de créditos fiscais, especialmente os utilizados nas colunas "outros créditos", originados de recolhimentos do 
058-2. Análise da pertinência desses créditos e da regularidade da cobrança pelos sistemas. Ferramentas utilizadas - AFS, IDEA, EXCEL

25.727.073,58 15.346.954,52

Marcos Mariano Elcy Lima Antônio de Pádua, Aurélio, Be-
lúcio, Cícera, Eduardo Piquet, 
José Carlos De Barros, José Re-
bello e Luciano  Minssen

Foram diligenciados quinze contribuintes do Simples Nacional, onde se verificou a origem e aplicação dos recursos, havendo muito 
mais despesa do que receita e o cruzamento entre as vendas com cartão de crédito e o declarado pelo contribuinte. A proposta abar-
cou 114 empresas, com fator de efetividade da ação próximo a setenta percentuais, com taxa de regularização entre os autuados pró-
xima a oitenta por cento.

5.368.814,14 340.769,97

Reinaldo Marconi Costa Aderismar Abrantes De Souza Fiscalização em contribuinte do Segmento de Indústria. Não destaque de ICMS nas Operações para Zona Franca de Manaus. Encontra-
se em fase de finalização  a lavratura de AI por utilização irregular do PRODEPE (previsão de 6 milhões de CT).

3.315.187,03 1.548.419,07

Rinaldo Barbosa Mayerber Jr Amadeu Alfaia Jr Fiscalização exercício 2009 contribuinte do Segmento de Bebidas. Foram lavrados 07 Autos de Infração: Por utilização de crédito irre-
gular de uso e consumo; Saídas de mercadorias tributadas sem destaque do ICMS; Uso indevido de crédito fiscal de energia elétrica; 
Crédito irregular de insumos na apuração não incentivada oriundo de devolução de mercadorias incentivadas e omissão de saídas de 
mercadorias tributadas, constatata através do levantamento analítico de estoques em alguns produtos. 

2.531.692,18 1.178.448,38

Rinaldo Freitas José Márcio Arnaldo Florêncio Esta ação, cujo alvo foi um grande produtor de aguardente de Vitória de Santo Antão,  além da excelente qualidade da execução e do 
expressivo  volume de crédito constituído,  ainda que sob defesa, se destaca também pela  experiência do AFTE que percebeu que o 
contribuinte não vinha recolhendo, na qualidade de substituto pela saída, do ICMS  sobre o frete , sob o código 108-1.

3.229.696,29

José Carlos 
Ramos

José Márcio Marcos Arruda Esta ação, que abordou em diligência um grande fornecedor de areia (Segmento de Material de Construção) para o complexo de Su-
ape, da cidade de Pombos, se destaca pela grande habilidade da execução em criar as condições para o contribuinte regularizar o dé-
bito.

3.173.953,58 À vista  R$ 
667.395,62 e 
parcelado  
R$ 1.793.559,38

Paulo Bezerra Wilson Rolim Marcos Cruz Fiscalização no Segmento de Veícluos. Verificada operações de venda de veículos (caminhões) e com utilização de NF "calçada". A 
ação foi exitosa devido à constatação do artifício utilizado pelo contribuinte quando a venda dos veículos era feita a Pessoa Natural, 
mediante verificação de ausência do registro do veículo no DETRAN através do Cód do RENAVAN. Destacamos que houve o reconheci-
mento por parte do contribuinte com o parcelamento integral do débito durante o prazo de defesa.

2.200.255,35 1.352.986,59

José Carlos 
Ramos

Wilson Rolim  Pablo  Feitosa Sucesso no levantamento do crédito tributário, e efetivo reconhecimento por parte do autuado, com o parcelamento do débito no pra-
zo de defesa.

158.818,22 180.100,81

Evento Proposto 
Pela DOE

Fernando De 
Castilhos

Gustavo  Ferreira, Marcelo 
Belém E Mário Mateus

Apreensão e análise de ECFs Irregulares. 13.282.285,60

Evento Proposto 
pela DOE

Fernando De 
Castilhos

Equipe Da DOE Operação com foco no setor de eletrodomésticos e eletônicos. 2.970.708,74

Produtos  Equipe 
da DAS

Produto 
SERASA

Leny Albuquerque Disponibilização pela Sefaz de forma automática e por meio eletrônico das informações relativas aos créditos tributários inscritos na dívida ativa da Fazenda Pública Estadual, 
para constarem no banco de dados da SERASA EXPERIAN. A adoção deste procedimento deverá a curto prazo acarretar um aumento na arrecadação de débitos fiscais.

Contestação 
Eletrônica

Thereza Moraes Disponibilização através do e-Fisco/Sistema CMT, da possibilidade do contribuinte efetuar a contestação dos valores calculados de ICMS Antecipado, código de receita 058-2, 
decorrente de operações de entrada, provenientes de outras unidades da federação. Este procedimento acarretará uma diminuição expressiva do número de processos físicos, 
agilizará o atendimento ao contribuinte e reduzirá o custo operacional de todo o processo para a Sefaz.

Integrador 
Regional

Ana Paula Francisca Sistemática integrada com a JUCEPE que viabiliza a geração automática da inscrição estadual para os contribuintes que possuem CNAE de interesse para o ICMS. Num segundo 
momento, talvez ainda em setembro/2013, esta sistemática alcançará também, as alterações cadastrais dos contribuinte já inscritos. Este processo diminuiu sobremaneira o nú-
mero de atendimentos presenciais nas nossas agências da receita, bem como, possibilitou a utilização dos nossos Auditores para outras atividades.

COFIMP Verônica Chiappeta Sistemática de comunicação fiscal eletrônica ao Ministério Público, de determinadas espécies de processos de débitos fiscais inscritos em dívida ativa. Além do ganho na agilida-
de da comunicação, haverá uma simplificação no procedimento feito pelo autuante, inclusive, elimando a necessidade da efetivção das cópias de todo o processo.

toria do Conselho e Planejamento e Controle da Ação 
Fiscal (DCPCAF) também foi destacado por Luciana. “A 
DCPCAP vem se aprofundando nas ações fiscais e, co-
mo resultado, estamos tendo a padronização destas 
ações e a busca de novas diretrizes. Isso vem contribuin-
do fortemente para a qualidade do trabalho”, ressaltou.   

No entanto, uma outra mudança pode ser conside-
rada fundamental para a vitalidade da DPC: a reestru-
turação física. Com a reforma do Edifício San Rafael, 
a diretoria, que conta com 23 gerências, agora ocupa 
dois andares do prédio e teve os segmentos acomoda-
dos de acordo com a similaridade, facilitando a troca 
de informações a nível gerencial. “Além de trazer um 
maior conforto, essa aproximação física facilitiou a tro-
ca de informação e, consequentemente, o planejamen-
to da ação fiscal”, comentou, lembrando ainda que a 
iniciativa trouxe uma grande motivação para os audito-
res. “A DPC se sente privilegiada por ter sido a primei-
ra a ser contemplada dentro desta reestruturação. Tive-
mos a nossa importância e o nosso trabalho reconheci-
do com isso”, concluiu.
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A adequação da estrutura organizacional da Secreta-
ria da Fazenda, particularmente, da Área Tributária, sur-
giu da necessidade de mudanças que proporcionassem 
o pleno atingimento da missão institucional. A iniciati-
va promoveu alterações que abrangeram a modernização 
da gestão, a correção de distorções históricas na apro-
priação de códigos de receita, a forma de monitoramen-
to dos contribuintes e ajustes nas relações corporativas. 

Nesse contexto, a criação de novas diretorias e o re-
desenho de outras, gerou um novo cenário não somen-
te na alocação da arrecadação advinda de segmentos es-
tratégicos, mas tocou, de forma intencional, na racionali-
zação da ação fiscal, trazendo um novo relevo às aborda-
gens fiscais, tanto de forma quanto de conteúdo. “A mo-
derna gestão pública não pode prescindir de uma visão 
estratégica, entendida aqui como a capacidade de iden-
tificar possíveis distorções e promover as devidas corre-
ções, numa ação contínua, sistêmica e permanente, des-
tinada ao atingimento de metas e melhoria de resulta-
dos”, destaca a diretora da Diretoria do Conselho e Pla-
nejamento e Controle da Ação Fiscal (DCPCAF), Gralê-
nia Melo. 

Com isso, o panorama de atuação das Diretorias Exe-
cutivas foi substancialmente modificado, trazendo uma 
necessária adaptação nos moldes, até então adotados, 
para o gerenciamento das ações fiscais. “Com o moni-
toramento de contribuintes do Grupo A concentrado em 
uma única diretoria, aguçamos o cuidado dispensado ao 
universo inserido no Grupo B, intensificando as ações fis-
cais nesse estrato de contribuintes”, explica.  

Ainda segundo Gralênia, houve uma significativa am-
pliação das ações de Varejo, cuja gerência de segmento 
foi responsável pela propositura de 10% do volume to-
tal de ações fiscais no semestre e que foram destinadas, 
em sua grande maioria, à I Região Fiscal Norte e à Dire-
toria de Operações Especiais, acentuando o olhar sobre 
um segmento com alto índice de desvios de arrecadação.

o primeiro semestre de 2013 com re-
sultados muito satisfatórios”, diz Gra-
lênia.   

O volume acumulado de crédi-
to tributário constituído nos anos de 
2011 e 2012 é da ordem de R$ 3,85 
bilhões. Esse valor representa um cres-
cimento de 205% em relação ao acu-
mulado 2009/2010. Nesse mesmo pe-
ríodo (2011/2012), o crescimento do 
crédito tributário recolhido foi da or-
dem de 156%, tendo ingressado nos 
cofres estaduais a cifra de R$ 311 mi-
lhões sob esta rubrica, representando 

um percentual de liquidação dos valores 
constituídos versus valores efetivamente pagos, da or-
dem de 8%. 

Mais uma vez, Gralênia evidenciou o esforço conjun-
to das diversas áreas para os bons resultados. “Com um 
trabalho coordenado e harmônico, superamos as metas 
propostas e provamos excelente capacidade de respos-
ta aos desafios que se apresentam, com vistas ao cum-
primento de nossa missão primordial, qual seja, o acom-
panhamento e controle dos níveis de arrecadação e do 
comportamento dos contribuintes a fim de, não somente, 
combater a evasão fiscal, mas, sobretudo, agir de forma 
preditiva incentivando o cumprimento voluntário da con-
tribuição tributária”, finalizou. 
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Também foram 
feitos investimentos 
no planejamento de 
ações fiscais voltadas 
à recuperação de dé-
bitos fiscais, cobrança 
de valores não recolhi-
dos sob o código 058-
2 e depuração cadas-
tral, contando com a 
atuação de audito-
res de ARE’s e Postos 
Fiscais, que passaram 
a executar deman-
das fiscais nos moldes 
do CPCAF, tendo sido 
responsáveis por um 
incremento da ordem 
de 25% no volume de 
abordagens empreen-
didas no período. Fo-
ram 1.726 ações fis-
cais, que resultaram 
em R$ 3,5 milhões em recuperação de 
débitos do ICMS Fronteiras (058-2); R$ 
9 milhões de recuperação nos demais 
códigos de receita; R$ 6 milhões em va-
lores confessados, dos quais R$ 1,2 mi-
lhão foram pagos; e mais R$ 3,5 mi-
lhões de débitos regularizados com R$ 
1,1 milhão pagos à vista.

O índice de efetividade da ação fis-
cal, ou seja, o grau de consistência dos 
indícios levantados pelo planejador da 
ação e a concretização deste mesmo in-
dício com o lançamento tributário, tem 
sido um indicativo do acerto do modelo 

adotado. “Temos mantido, 
desde 2011, o patamar de 38% que or-
bitava em torno de 23% nos anos ante-
riores”, completou a diretora. 

Analisando o crédito tributário cons-
tituído em favor do Estado no mesmo pe-
ríodo do ano passado, o superávit é da 
ordem de 36%, quando a meta desenha-
da no Planejamento Estratégico para o 
ano é de 8,5%. “Nominalmente o cres-
cimento foi R$ 306 milhões, saindo de 
R$ 846 milhões no primeiro semestre de 
2012 para R$ 1,153 bilhão. Com o sen-
timento de missão cumprida, encerramos 

Resultados obtidos demostram acerto  
na reestruturação da Área Tributária

 

Temos mantido, 
desde 2011, 

o patamar de 
efetividade das 
ações fiscais em 

38%, que orbitava 
em torno de 23% 

nos anos anteriores.


