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Embora a função desempenhada pelo Fisco seja fundamental para que 

o Estado possa manter o funcionamento dos serviços públicos que de-

vem ser fornecidos à população, nem sempre os cidadãos conseguem 

perceber a importância desse trabalho.

Com o objetivo de evidenciar a atuação do Fisco Paulista e promover 

a conscientização sobre o cumprimento das obrigações tributárias, a 

Secretaria da Fazenda e o Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do 

Estado de São Paulo (Sinafresp) somaram forças para dar ampla divul-

gação a ações realizadas com o intuito de recuperar receitas para o Es-

tado, orientar contribuintes e coibir a sonegação de tributos.

 

O amplo trabalho junto a veículos de comunicação da grande impren-

sa contribui ainda para a prestação de contas do Estado para a socie-

dade. Os diversos resultados obtidos são destacados nas próximas 

páginas, mostrando como o Fisco Paulista e o Estado de São Paulo têm 

se esforçado por uma comunicação eficaz e transparente, em con-

sonância com os preceitos da administração pública e em benefício 

de toda a população. 
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Fisco Paulista em números

13 operações  
Durante quatro meses de trabalho conjunto, a Secretaria da Fazenda e o Sinafresp 
obtiveram a publicação de diversas reportagens em veículos de comunicação, 
informando a sociedade sobre ações orientativas e operações de fiscalização e 
mostrando como a atuação do Fisco Paulista inf luencia positivamente o cotidiano 
de empresas e cidadãos.

300 inserções no período de agosto a novembro de 2018

169 divulgações em veículos da grande Imprensa

Presença em noticiários de 1ª e 2ª edições de telejornais

+ de 28 minutos de cobertura em TV

+ de 19 minutos de cobertura em rádio
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Análise do número de inserções
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Alcance geográfico de inserções
Os contatos com a mídia foram focados em jornais, revistas, portais de notícias 
e emissoras de rádio e TV, com ênfase nos da capital e de regiões onde ocorreram 
as operações do Fisco Paulista. Contudo, o trabalho realizado junto a agências de 
notícias que distribuem conteúdo para todos os estados e até para outros países 
propiciou que as ações também tivessem boa repercussão para além das divisas 
do Estado. 

Publicações nos principais 

veículos de 12 estados do país e 

na capital federal.

Agências de notícias, como Agência Estado e 

Folha Press, alcançaram diversos jornalistas, 

fotógrafos e grupos de imprensa.

258

8 7 6 5

3 3
2 2 2 2 1 1

300 inserções
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Comparativo entre Grande Imprensa 
e Imprensa Regional/Especializados

300 inserções 
(Impresso, online, rádio e TV)

Grande Imprensa - 169

Regional/Especializados - 131

Agosto 2018

Agosto-Novembro 2018

Outubro 2018

Setembro 2018

Novembro 2018
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Mídias audiovisuais*

38 milhões de pessoas 
alcançadas 
Total R$ 6.370.000
em tempo conquistado

Mídias impressas e online*

27 milhões de pessoas 
alcançadas  
Total R$ 2.630.000
em espaço conquistado

*Alcance de público e valores estimados com base nos dados publicitários de tabela cheia dos 

veículos com alíquota publieditorial (valores diferenciados por considerarem emissão de opiniões). 

56 inserções de 30 segundos em TV - R$ 5.8 milhão. 38 inserções de 30 segundos em Rádio - R$ 570 mil. 

28 anúncios em jornais R$ 1.96 milhão e grandes portais totalizando R$ 670 mil.

Valoração das publicações e alcance

Volume total por mídia
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Destaques em grandes veículos 

Operação Placebo 
19 inserções

Operação Crédito Fértil 
10 inserções

Operação Tanque Seco
10 inserções

Operação Gato por Lebre 
6 inserções

Agosto 2018
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Empresas da RMC geram
rombo aos cofres públicos

“Os
estabelecimentos
podem ter se
equivocado ou
omitido a receita
propositalmente,
com intuito de
sonegar
impostos.”

Receita Federal
já emitiu as
notificações

SECRETARIA DA FAZENDA ||| FISCO

ALFREDO MARANCA

Presidente do Sinafresp

Daniel de Camargo
DA AGÊNCIA ANHANGUERA

daniel.camargo@rac.com.br

Cinquenta e cinco empresas
da Região Metropolitana de
Campinas podem ter gerado
prejuízo de quase R$ 30 mi-
lhões aos cofres públicos. O va-
lor corresponde ao não paga-
mento correto da alíquota do
Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS)
entre 2014 e 2017.

Segundo a Secretaria da Fa-
zenda do Estado de São Paulo,
esses contribuintes declara-
ram pouco mais de R$ 274 mi-
lhões como somatória das re-
ceitas brutas anuais no perío-
do. Porém, o Fisco paulista
apurou que o valor correto gi-
ra em torno de R$ 424 mi-
lhões, ou seja, os indícios
apontam que cerca de R$ 150
milhões de faturamento foram
omitidos.

A Sefaz-SP identificou que
essas companhias, possivel-
mente, estão se utilizando er-
roneamente da figura tributá-
ria do Simples Nacional, uma
vez que deveriam estar enqua-
dradas em outros modelos.

No caso, as empresas fatu-
ram acima de R$ 4,8 milhões,
limite permitido atualmente.
Empresas com receitas brutas
anuais superiores a este valor
devem optar pelo Lucro Presu-
mido ou Lucro Real. Em 2017,
a renda anual máxima estabe-
lecida era de R$ 3,6 milhões.

A ação é oriunda de uma
inovação alinhada à Lei da
Conformidade Tributária (Lei
Complementar nº 1.320/2018)
que chegou este mês aos con-
tribuintes paulistas optantes
pelo Simples Nacional.

O objetivo do Programa
Concorrência Leal do Simples
Nacional é mapear firmas em
desacordo com o cadastro e
promover a regularização das
mesmas. O reconhecimento
das empresas em condição ir-
regular se deu pelo cruzamen-
to eletrônico de dados. No ca-
so, entre os valores recebidos
em operações com cartões de
crédito ou débito informados
pelas administradoras dos car-
tões e os constantes nos docu-
mentos fiscais.

Notificações
Alfredo Maranca, auditor fis-
cal e presidente do Sindicato
dos Agentes Fiscais de Rendas
de São Paulo (Sinafresp), frisa
que “foram notificados somen-
te os estabelecimentos que ar-
recadam ICMS por meio do
Simples Nacional” e que as
empresas “têm até 10 de outu-

bro para se regularizar. Após
essa data, a Sefaz-SP abrirá
uma fiscalização. Se forem
constatadas irregularidades,
serão aplicadas as multas pre-
vistas na legislação, que po-
dem ultrapassar 100% do tribu-
to previsto”, explica.

A penalidade contempla
ainda o acréscimo de juros de
mora equivalentes à taxa Selic
do período.

Maranca comenta que, an-
teriormente à iniciativa, não
era dada a oportunidade de au-
torregularização. “A fiscaliza-
ção era realizada imediata-

mente à identificação da diver-
gência. O contribuinte perdia
a espontaneidade”, destaca, es-
clarecendo que agora, “após
tomar ciência do erro, são en-
viados avisos e orientações”,
detalha.

A penalidade só é aplicada
como última consequência.
“Essa ação é contínua. Ainda
serão feitas de duas a três var-
reduras até o fim do ano. E a
ideia é continuar em 2019”, en-
fatiza.

Desacordo
Vanessa Marques Batista, su-

pervisora fiscal do Simples Na-
cional da Sefaz-SP, por sua
vez, aponta que as empresas
em desacordo tributário são,
em sua maioria, do segmento
de mercadorias, entre elas as
dos ramos alimentício, calça-
dos, máquinas e derivados do
metal.

“Identificamos que 40%
das empresas optantes pelos
Simples Nacional (Empresas
de Pequeno Porte e Microem-
presas) possuem algum tipo
de divergência, não necessaria-
mente omissão de receita”,
ressalta, completando que fo-

ram identificados cerca de 60
mil contribuintes que pos-
suem desvios com sinais de so-
negação.

Vanessa esclarece ainda
que os contribuintes que não
concordarem com o aviso de
irregularidade não precisarão
agir após a notificação. “Para
todos que julgarem que ne-
nhuma providência deva ser
adotada, o contraditório será
assegurado após a abertura do
procedimento fiscal e a única
orientação é para que seja res-
guardada a documentação
comprovatória para apresenta-

ção no momento oportuno”,
observa.

Em nota publicada em seu
site oficial, a Sefaz-SP informa
que “(...) o ICMS é a maior fon-
te de recursos financeiros e,
para que o governo possa
atender adequadamente às ne-
cessidades da população, é im-
portante que o cidadão exija
sempre a nota fiscal ou o
cupom fiscal e que esteja aten-
to para defender o uso adequa-
do dos recursos públicos”.

Sugestões de pautas, críticas e elogios:
cidades@rac.com.br ou
pelos telefones 3772-8221 e 3772-8003

Atendimento ao assinante:
3736-3200 ou pelo
e-mail saa@rac.com.br

Editores: Carlãozinho Lemes, Hélio Paschoal, Marcelo Pereira e Marco Antonio Martins  Chefe de reportagem: Ricardo Fernandes  

R$30

700

R$ 1,6

Alfredo Maranca, auditor fiscal , frisa que há tempo para corrigir erro

MILHÕES
Éoprejuízo estimado
aos cofres públicos no
Estado de São Paulo

EMPRESAS
Foramnotificadas em
São Paulo na primeira
rodada do programa

Em tese, deixaramde ser
registrados como receitas,
segundo a Sefaz-SP

O ICMS é um imposto que cada
um dos Estados pode instituir,
conforme determinação da
Constituição Federal de 1988.
Para atuar em um ramo de
atividade contemplado pela
taxa, a pessoa (física ou
jurídica) deve se inscrever no
Cadastro de Contribuintes do
ICMS.
Também deve pagar o imposto
a pessoa não inscrita quando
importa mercadorias, mesmo
sem habitualidade ou fim
comercial. Na maior parte dos
casos, o ICMS, que é embutido
no preço, corresponde a
alíquota de 18%.
Contudo, para certos alimentos
básicos, como arroz e feijão, o
percentual cobrado é de 7%. Já
para produtos considerados
supérfluos, como cigarro, a
alíquota é de 25%.
O ICMS é um imposto não
cumulativo, compensando-se o
valor devido em cada operação
ou prestação como o montante
cobrado anteriormente. Sempre
deve haver emissão dos
documentos fiscais.

Cidades

As empresa da RMC que,
supostamente, não pagaram os
valores corretos referentes ao
ICMS, estão situadas em
Americana (3), Artur Nogueira (1),
Campinas (16), Cosmópolis (1),

Engenheiro Coelho (1), Hortolândia
(3), Indaiatuba (3), Itatiba (1),
Jaguariúna (3), Nova Odessa (3),
Paulínia (1), Pedreira (5), Santa
Bárbara d’Oeste (2), Sumaré (4),
Valinhos (2) e Vinhedo (6).

Prejuízo seria resultado de aplicação incorreta da alíquota de ICMS

iStock/Banco de imagens

Divulgação

BILHÃO

Companhias podem
estar utilizando o
Simples erroneamente

AReceita Federal
informou na última
terça-feira, que foram

notificadas quase 717 mil
empresas, com dívidas que
totalizam R$ 19,5 bilhões.
As companhias que não
regularizarem a situação
serão excluídas do Simples
Nacional a partir de janeiro
de 2019, segundo o Fisco.
O órgão informa ainda que
as notificações foram feitas
entre os dias 10 e 12 de
setembro, em atos
declaratórios executivos
(ADEs) e envolvem débitos
previdenciários e não
previdenciários com a
Receita Federal e
Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).
O teor do ADE de exclusão
pode ser acessado pelo link:
http://www8.receita.fazenda
.gov.br/simplesnacional/ ou
https://cav.receita.fazenda.g
ov.br/autenticacao/login. O
prazo para consultar os
dados é de 45 dias a partir
de sua disponibilização no
Domicílio Tributário
Eletrônico do Simples
Nacional. (DC/AAN)

SAIBA MAIS

Onde estão as empresas na RMC

A4 CORREIO POPULARA4
Campinas, terça-feira, 25 de setembro de 2018

Operação Happy Hour  
80 inserções

Operação Desvio de Rota  
67 inserções

Concorrência Leal do 
Simples Nacional
19 inserções

Educação Fiscal 
6 inserções

Setembro 2018
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Operação 4x4 
23 inserções

Operação Manus Lux 
15 inserções

Concorrência Leal do Simples 
Nacional – nova etapa 
5 inserções

Sistema de Classificação de 
Contribuintes 
5 inserções

Operação Postos Varejistas 
5 inserções

Outubro 2018

Novembro 2018
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Tempo de cobertura em TV 
Uma das mídias tradicionais de maior alcance e penetração junto à população, a televisão 

é o veículo em que há maior grau de dificuldade para obter repercussões. Contudo, o 

trabalho conjunto da Secretaria da Fazenda e do Sinafresp obteve 28 minutos de conteúdo 

relacionado ao trabalho do Fisco Paulista, com destaque para uma transmissão ao vivo 

da GloboNews de mais de sete minutos, tempo superior ao triplo da duração média de 

reportagens de emissoras, que é de aproximadamente dois minutos. 

*Podem existir mais resultados de matérias em TV que não foram divulgadas nos sites oficiais 
das emissoras

Emissora Duração

GloboNews – ao vivo às 10h 2min23seg

GloboNews – 18h 2min12seg

TV Globo – Jornal Hoje 1min09seg

TV Band – Jornal da Band 1min40seg

TV TEM – Globo de Sorocaba e Jundiaí 47seg

TV TEM – Globo de Bauru e Marília 1min59seg

Record – ao vivo às 9h40 3min

Record – Fala Brasil 3min39seg

Record – ao vivo 2min

EPTV Campinas 1ª Edição 30seg

Record Litoral 1min37seg

GloboNews ao vivo 7min50seg

Record 2min

Total: 28 minutos*

13 inserções
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Tempo de cobertura em rádio 
Com oito inserções e 19 minutos de conteúdo divulgados, as repercussões em rádio 

alcançam tanto os ouvintes quantos os internautas que acessam os sites dessas emissoras 

de notícias e de variedades.

*Podem existir mais resultados de rádios referentes a conteúdos que não foram divulgados nos 

sites oficiais.

Emissora Duração

Rádio CBN São Paulo 1min45seg

Rádio Bandeirantes 3min30seg

Rádio CBN  São Paulo 2min7seg

Rádio CBN Campinas 2min17seg

Rádio Jovem Pan 1min12seg

Rádio USP 1min5seg

Rádio CBN Ribeirão Preto 3min49seg

Rádio CBN Ribeirão Preto 3min19seg

Total: 19 minutos*

8 inserções






