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OS 
ASSOCIADOS 
DA AFRESP  
E SEUS 
CAUSOS



No exercício de sua função, 
os agentes fiscais de rendas 

(AFRs) do estado de São 
Paulo às vezes passam por 

situações que fogem à 
rotina e ficam para sempre 

gravadas na lembrança.
Cômicas, assustadoras, 
emocionantes, tristes, 

elas trazem consigo lições 
importantes que merecem 

ser não só preservadas mas 
também transmitidas.

Para cumprir ambas as 
tarefas, a Associação dos 

Agentes Fiscais de Rendas 
do Estado de São Paulo 

(Afresp) recolheu entre seus 
associados, no primeiro 
semestre de 2020, uma 

série de entrevistas e 
depoimentos para, com 

base neles, contar algumas 
dessas histórias do ponto de 

vista de quem as viveu.





1
COMPANHEIROS

Os fiscais da Secretaria da Fazenda 
(Sefaz) do estado de São Paulo 

formam um grupo unido, em que a 
confiança mútua é fator essencial para 
o sucesso. As próximas páginas falam 
de alguns momentos memoráveis da 

convivência entre eles.



PODERES 
SOBRENATURAIS
1990

CARLOS ROQUE GOMES



Esse caso se passou no verão de 1990, num Posto 
Fiscal de Fronteira, às margens de um rio que separa os 
estados de São Paulo e do Paraná.

Do lado paulista, ficavam as instalações do Posto Fiscal 
de Fronteira, ao largo de uma rodovia que liga os dois 
estados. Bem em frente ao Posto Fiscal, do outro lado 
da estrada, havia um trigal já no ponto de colheita. 
Brilhava como ouro e, sob a força dos ventos, formava 
ondas que iam até o horizonte. O plantão daquele dia – 
uma jornada de 12 horas que começou às 9h – contava 
com uma equipe de 18 fiscais. 

Poucos veículos passavam pela rodovia. Naquele dia, 
durante todo o plantão, não passou nenhum. Nem 
mesmo o caminhão de melancia que, dia sim, dia 
não, ia carregado a caminho do Paraná. Sempre que 
se aproximava do posto, havia uma grande disputa 
entre os fiscais para saber quem se encarregaria dele. 
O felizardo sempre constatava que o caminhoneiro 
transportava duas ou três melancias mais do que o 
discriminado na Nota Fiscal – e vocês podem imaginar 
o que ocorria depois.

Enfim, passaram-se 12 horas sem sinal de movimento 
em nenhum sentido da rodovia. Ninguém ia para o 
Paraná; ninguém vinha para São Paulo. Com essa 
calmaria, num calor intenso de que nem os ventiladores 
davam conta, todos encontravam o que fazer: uns liam 
livros; outros, o Diário Oficial; os mais estudiosos se 
debruçavam sobre o regulamento do ICMS, que havia 
sido alterado pela Reforma Constitucional de 1988. 

Também havia quem apenas contemplasse o cenário 
da lavoura de trigo ou ficasse com o olhar distante, 
talvez pensando nas famílias, que estavam em outras 
cidades e que os fiscais não podiam visitar. 

Naquela equipe se destacavam dois fiscais que eram 
conhecidos pelo bom humor e que gostavam de passar 
o tempo entretendo os colegas. Conversavam entre si 
sobre um assunto curioso: o poder de adivinhação. 
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Falavam sobre os cursos que tinham realizado em 
certa escola, que lhes permitiram adquirir habilidades 
e desenvolver o poder da mente. Sua conversa acabou 
por despertar o interesse de alguns colegas que 
estavam por perto, inclusive de uma que se ocupava 
tricotando um cachecol de lã. 

Ela tricotava e, de vez em quando, dirigia o olhar 
curioso para os dois colegas, que conversavam 
animadamente, com riquezas de detalhes, sobre 
como e quando frequentaram os tais cursos. Citavam 
professores, livros, técnicas de exercício e outros 
detalhes que fizeram com que a colega perdesse de vez 
o interesse nas agulhas de tricô e no cachecol. 

Outros colegas que prestavam atenção à conversa 
agora escutavam, também, a participação ativa da 
recém-chegada, que começou a fazer perguntas sobre 
os cursos. Chegou até a manifestar desejo de ser aluna e 
pediu indicação de leituras para se inteirar melhor dos 
poderes da mente. A conversa entre os três se estendeu 
por horas. O tricô ficou esquecido sobre uma mesa.

Intrigada, a colega perguntou aos outros dois se 
aplicavam as técnicas a veículos de transporte de 
cargas, como caminhões cobertos com lonas ou de baú 
fechado. A resposta foi afirmativa, e os dois explicaram 
que a técnica podia ser muito útil para saber o que era a 
carga oculta.

Um dos dois comentou que, certa vez, soube sem nem 
ter aberto a porta do baú o que havia num caminhão 
que parou no Posto Fiscal. Afirmou, sem pestanejar, que 
era uma mudança de residência indo de São Paulo para 
o Paraná. 

Só não acrescentou que qualquer pessoa, sem nenhum 
poder de adivinhação, chegaria à mesma conclusão: 
bastava olhar para o que estava escrito no caminhão. 
Mas, como o episódio tinha acontecido muito tempo 
antes, ninguém mais se lembrava dos detalhes do caso.
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O segundo piadista também contou um caso parecido que 
ele mesmo protagonizara. Percebendo o deslumbramento 
da colega, os dois disseram que fariam uma demonstração 
prática das técnicas que tão bem dominavam.

Os três (digamos que seus nomes fossem Pedro, João 
e Madalena), junto com outros colegas que queriam 
ver até onde iria a conversa, foram para os fundos do 
prédio do Posto Fiscal. Pedro vendou os olhos de João, 
que seria o fazer as primeiras adivinhações. Enquanto 
amarrava a venda, aproveitou para sussurrar:

– Será o terceiro objeto.
E começaram a apresentação: Pedro pegou uma vassoura 

e disse que segurava uma caneta. João respondeu que não, 
não era uma caneta. Madalena observava, boquiaberta. 
Os dois continuaram: Pedro pegou um copo e disse que 
segurava um prato. João, com toda a sua habilidade 
mental, respondeu que não era um prato. Por fim, Pedro 
pegou uma garrafa e afirmou que segurava uma garrafa. E 
João respondeu: 

– Sim, você está segurando uma garrafa.
Madalena ficou perplexa.
A apresentação não parou por aí: os dois inverteram 

os papéis. Antes de terem se distanciado novamente, 
João sussurrou para Pedro:

– Desta vez será o segundo objeto.
E Pedro passou demonstrar as mesmas e incríveis 

habilidades. João pegou uma faca e disse que era uma 
xícara. E Pedro: 

– João, não é uma xícara.
João pegou uma colher e disse: 
– Pedro, estou segurando uma colher. 
– Sim, é isso mesmo.
Madalena permanecia estática, observando, absorta, os 

detalhes daquele grande espetáculo. Ficou convencida 
de que os colegas eram realmente capazes de grandes 
feitos de adivinhação. Depois disso, os dois sempre 
sustentaram a história. Nunca revelaram a verdade, nem 
os truques que utilizaram.
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LEVANDO A 
VIDA NA GAITA 
2009

IVAN SENÇO



Em determinada época, um colega nosso desenvolveu 
paixão pelas gaitas. Estudou para aprender a tocar 
o instrumento e comprou gaitas dos mais variados 
tipos e tamanhos, uma coleção completa. Virava 
e mexia, aparecia com uma nova aquisição, que 
mostrava, orgulhoso, a quem encontrasse pela 
frente, descrevendo longamente a ficha técnica e as 
peculiaridades de cada modelo.

Uma das suas aquisições mais pitorescas foi não uma 
gaita, mas uma flauta de Pã, instrumento assemelhado, 
comprado diretamente de um índio que se apresentava 
na Rua XV de Novembro, em São Paulo. Fez o artista 
parar o show para perguntar se tinha um instrumento 
sobrando para vender. O rapaz respondeu que não, mas 
que poderia vender aquela. O colega pechinchou um 
pouco e saiu de lá orgulhoso, com a gaita debaixo do 
braço, deixando a plateia perplexa com o brusco final 
da apresentação.

Para aprender mais rápido, ele costumava treinar 
enquanto dirigia e acabou multado por “falar ao celular 
ao volante”. Ficou indignado com o guarda, que não 
soube distinguir de um mísero celular a sofisticada 
gaita que usava naquele momento!
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LUGAR DE 
MULHER?
1987

ELIANA MARIA PESSOA 
FERREIRA DE OLIVEIRA



Posto Fiscal de 
Fronteira de 
Ourinhos

Recém-ingressada na Fazenda, meu 
primeiro lugar de trabalho foi um posto na 
cidade de Ourinhos, divisa com o Paraná. 
Na reunião que tive com o pessoal no 
primeiro plantão, meu chefe, um colega 
mais velho, disse:

– Olhe, estamos sem faxineiro. O contrato 
da limpeza terminou e não renovaram. 
Então, Eliana, você pode manter a limpeza 
aqui do Posto Fiscal?

Fiquei chocada. Imaginava dez 
homens usando e sujando o 
banheiro e eu tendo que limpar 
aquilo tudo. Ele achava, mesmo, 
que mulher era para fazer faxina. 
Mas os outros colegas vieram em 
minha defesa.

– Não, cada um de nós vai fazer 
um pouco!

No fim, deu tudo certo. Fiquei 
responsável pelo café, que eu 
fazia bem e gostava de fazer, 
e os homens se revezavam na 
limpeza do banheiro.
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DESASTRE  
COM O BONSAI
1997

IVAN SENÇO



Na Escola Fazendária de São Paulo (Fazesp)*, 
realizávamos periodicamente Semanas de 
Planejamento. Durante uma delas, o diretor da 
instituição presenteou a escola com um maravilhoso 
bonsai com cerca de metro e meio de altura, seu tronco 
moldado por anos de dedicação, técnica e paciência.

Na ocasião, o diretor fez um belo discurso, traçando 
um paralelo entre o cultivo daquele tronco e a formação 
profissional dos servidores, ambos resultado de 
um processo criterioso e ininterrupto. A árvore em 
miniatura, segundo ele, precisara de oito anos para 
adquirir sua forma e, dali por diante, caberia à equipe 
da escola dar continuidade à sua formação.

Certo dia, umas duas semanas depois da cerimônia de 
doação, tudo corria tranquilamente até que uma das 
persianas da sala onde estava o bonsai se desprendeu 
da parede e caiu no chão, atrás de um colega, com 
tremendo estrondo.

Assustado, ele deu um pulo e atropelou justamente 
o inocente bonsai! A planta se partiu ao meio, bem 
no ponto mais trabalhado de seu tronco. Imagine só 
o desespero do colega ao se dar conta do desastre 
causado. Devem ter sido momentos de angústia, 
pensando em como dar aquela notícia trágica aos 
colegas da Fazesp e, pior, ao seu diretor.

Ao ser informado do acidente, o diretor – muito 
diplomaticamente – disse que tudo bem, que essas 
coisas acontecem e que ele levaria o bonsai para um 
novo tratamento. Nunca mais tivemos notícia da planta. 

*  Ver Glossário (p. 140 e 141).
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CIDADANIA 
ITALIANA
2007

IVAN SENÇO



Pouco depois que comecei a trabalhar na Fiscalização 
Direta de Tributos (FDT)*, um colega mostrou um 
álbum de fotos. Eram de uma festa realizada em seu 
sítio, no interior: fotos e bandeiras da Itália, decoração 
verde, vermelha e branca em tudo, até no bolo, e velas 
assinalando a passagem de 11 anos. Perguntei o que 
significava aquilo tudo, e ele explicou, resignado:

– Foi uma comemoração de 11 anos passados desde 
que dei entrada no pedido de cidadania italiana.

Impressionado com a demora, perguntei:
– Nossa, levou tanto tempo assim para sair?
– Não, ainda não saiu. É só o aniversário do pedido!
E o pior é que até hoje o pedido não foi deferido. Ele 

se cansou da brincadeira: não teve motivação para 
fazer a festa de debutante, nem para marcar os 18 
anos completos, nem mesmo para, em 2017, celebrar a 
maioridade dos 21 anos.

Esse colega é simplesmente fanático por tudo o que 
faça referência à Itália. Fica indignado, por exemplo, 
com o fato de a colônia de oriundi ser tão grande no 
Brasil e quase ninguém conhecer o hino italiano, que 
ele mesmo frequentemente cantava com devoção e 
reverência, distribuindo cópias da letra para que outros 
acompanhassem.

Mas ninguém acompanhava.

*  Ver Glossário (p. 140 e 141).
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2
APRENDENDO 

O CAMINHO 
DAS PEDRAS

Os casos deste capítulo narram 
episódios que ilustram o trabalho 

de agentes fiscais recém-admitidos 
ao serviço público – e algumas das 

maneiras pelas quais o dia a dia 
na carreira lhes ensinou a melhor 

forma de proceder.



CUIDADOS 
ESSENCIAIS
década de 1980

ALCEU ALARCON



Numa bela manhã ensolarada de sábado, num bairro 
de subúrbio, os AFRs José e João cumpriam serviços 
de volante* em atendimento à escala de plantão 
daquele dia, quando avistaram um caminhão frigorífico 
estacionado à sombra de uma árvore, aguardando 
para descarregar no açougue de um supermercado 
próximo. Os dois perceberam que os eixos traseiros 
estavam arriados, sinal de que o caminhão estava cheio. 
Entreolharam-se e decidiram conferir a carga.

Estacionaram o veículo (sem identificação, porque 
às vezes era mais fácil trabalhar com o carro próprio, 
em vez de usar viatura) e se dirigiram ao motorista, 
solicitando as Notas Fiscais e os canhotos de quaisquer 
mercadorias que já tivessem sido entregues.

Surpreso e meio desconfiado, o motorista – que 
nunca tinha visto fiscalização aos sábados – entregou 
os documentos pedidos. E deve ter pensado: “Fiscais 
engravatados trabalhando aos sábados? Que estranho!”.

Em seguida os fiscais mandaram o motorista abrir 
o baú para que pudessem contar a carga: traseiros, 
dianteiros, pontas de agulha, miúdos diversos. 
Entraram no baú e deram início à tarefa. Munidos de 
pranchetas, papel e canetas, começaram a tomar notas. 
Um contava, o outro escrevia.

Quando percebeu que os dois estavam bem distraídos 
com a contagem, o motorista rapidamente fechou e 
travou a porta do baú frigorífico – que só abria pelo 
lado de fora. Deu a partida no caminhão e saiu em 
disparada para a Delegacia de Polícia mais próxima. 
A dupla não ficou muito feliz, é claro: com as curvas e 
solavancos, e eles presos no baú entre cortes de carne 
de todos os tipos, arrependeram-se amargamente da 
decisão que tinham tomado.

*   Ver Glossário (p. 140 e 141).
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Chegando à delegacia, o motorista chamou a 
autoridade de plantão. Deu queixa de que tinha sido 
vítima de uma tentativa de furto e de que os dois 
ladrões estavam trancados junto com a carga que 
pretendiam surrupiar. O delegado chamou seu auxiliar 
e mandou abrir a porta do baú para constatar o que 
estava acontecendo.

Imaginem o estado em que se encontravam os fiscais. 
Eram manchas de sangue para todo lado, para nem falar 
do frio e do medo que sentiam, sem saber ao certo o 
que estava acontecendo – até ali, não tinham a menor 
ideia de para onde estavam sendo levados!

O delegado mandou lavrar o Boletim de Ocorrência, 
onde tudo ficou esclarecido: os fiscais não eram ladrões 
e estavam, de fato, a serviço; e o motorista apenas 
quis honrar a responsabilidade que tinha pela carga 
transportada.

É um exemplo claro das lições que só o tempo ensina. 
Primeiramente, não costuma ser necessário entrar no 
baú frigorífico para contar a carga. E, nos casos em que 
isso seja indispensável, o certo é levar o motorista junto 
para informar as quantidades, enquanto um fiscal toma 
nota para depois conferir com a documentação. Por fim, 
um dos fiscais deve sempre, por segurança, ficar do lado 
de fora.

30



“AUTO FALANTE”
1986

JOSÉ ROBERTO ROSA



Tive um colega muito querido que era engenheiro 
por formação. Chegou ao Posto Fiscal de Itu em 
1986 e, como a maioria de nós que não vínhamos de 
carreiras jurídicas, não sentiu muita alegria quando 
eu, que estava na chefia, lhe entreguei o primeiro 
Auto de Infração que ele lavrara, para que fizesse a 
manifestação fiscal sobre a longa defesa do advogado 
da empresa autuada.

O colega foi muito rápido: em apenas um dia ou dois, 
já devolveu a manifestação concluída. Mas, quando fui 
olhar, vi que ele resumira todo o caso em poucas linhas. 
Conversei com ele e expliquei que era importante 
rebater cada um dos muitos pontos levantados pela 
defesa, ainda que aos nossos olhos isso pudesse parecer 
uma tarefa enormemente monótona. Ele respondeu 
que o advogado “enchia linguiça”, repetia-se muito, dava 
voltas sem enfrentar o fulcro da questão.

E concluiu:
– Além do mais, o meu auto fala por si mesmo!
Concordei com ele, que era bom fiscal e alguém muito 

responsável. Mas consegui convencê-lo a desenvolver 
um pouco mais a sua manifestação.

Alguns anos depois, quando eu estava na Fazesp*, um 
colega complementou muito bem a história.

– Você devia ter dito a ele: “O auto que fala por si 
mesmo não é o Auto de Infração; é o alto-falante, aquele 
do auditório, da quermesse…”.

*   Ver Glossário (p. 140 e 141).
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ENGANO DE 
INICIANTE
1987

ELIANA MARIA PESSOA 
FERREIRA DE OLIVEIRA



Eu nunca tinha morado no interior. Depois de ter 
começado como fiscal e trabalhado num posto de 
fronteira por quatro meses, finalmente fui designada 
para o posto numa cidade. Era Piraju, onde morava a 
família do meu marido. Uma colega que ficou minha 
amiga até hoje estava trabalhando na cidade vizinha, 
Santa Cruz do Rio Pardo, e saiu comigo para me 
treinar – afinal, eu não tinha experiência nenhuma. 
Só estávamos autorizadas a fazer alguns serviços 
simples, como fiscalizar açougues: o ICMS sobre a 
carne neles encontrada tinha que ter sido recolhido na 
ocasião do abate do animal. Em todo estabelecimento, 
precisávamos exigir a prova, a Guia de Recolhimento 
referente a cada boi ou porco.

Certa vez, o proprietário de um açougue não tinha 
a guia para mostrar, e tivemos que lavrar o Auto de 
Infração e aplicar multa. Naquele dia, a colega que me 
treinava deu uma dica:

– O mais garantido é contar partes como pés ou 
miúdos. Com isso dá para saber se o contribuinte não 
pagou imposto por uma vaca quando, na verdade, tem o 
equivalente a duas para vender.

Depois de um tempo, minha colega veio fazer um curso 
na capital, e passei a realizar as fiscalizações sozinha. 
Entrei num açougue que só vendia carne suína e pedi as 
Guias de Recolhimento. O contribuinte me apresentou a 
guia de um mês para o outro, correspondente a um porco 
abatido. Contei as patas que havia e disse com toda a 
autoridade que consegui reunir:

– O senhor recolheu ICMS para um porco, mas tem 
dois para venda!

– Como assim?
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Posto Fiscal de 
Fronteira de 
Igarapava

– Tem quatro pés de porco aí!
Estava nervosa, claro, e me confundi. Na mesma hora 

em que disse aquilo, percebi o erro. O contribuinte 
olhou para mim, incrédulo, e explicou, meio sem jeito:

– Moça, porco tem quatro pés.
Saí dali e nunca mais voltei àquele estabelecimento, de 

tão sem graça. Mas dei muita risada de mim mesma. Foi 
uma gafe hilária, um erro de principiante. Foi a primeira 
fiscalização que fiz sozinha.
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UM CASO  
DO PERU
in íc io dos anos 1980

ALCEU ALARCON



Na época do início da fiscalização, lá pelos idos de 
1982-1983, os fiscais – em especial aqueles nomeados 
do concurso de 1979 – eram lotados em todas as 
regiões do estado de São Paulo.

Os trabalhos fiscais eram restritos para os recém-
chegados, que só podiam realizar diligências nas 
empresas ou fazer trabalhos de imagem, isto é, plantões 
rodoviários, plantões em local determinado e volantes* 
pelas ruas e adjacências da cidade, fiscalizando cargas 
e descargas. E, no início de suas carreiras, sempre sob a 
supervisão de um colega mais experiente.

As infrações ocorridas no desenvolvimento desses 
trabalhos exigiam preencher vários formulários: 
Autos de Infração e Imposição de Multa (AIIM), 
Demonstrativos do Débito Fiscal (DDF) e Autos de 
Apreensão (AA), conforme o caso e a necessidade. Tudo 
era preenchido à mão em quatro vias carbonadas. Era 
permitido usar máquina de escrever, mas isso exigia 
que alguém levasse o equipamento.

Naturalmente, ocorria todo tipo de aprendizado 
nessa função e nesse trabalho, às vezes da forma 
mais pitoresca, sempre com o intuito de arrecadar as 
segundas vias das Notas Fiscais e, quando possível, 
examinar a carga nos caminhões, assim como o 
transporte individual ou em comboio. E não podíamos 
nos esquecer de carimbar a primeira via e reter 
a segunda. Sempre havia colegas mais ciosos que 
levavam consigo modelos para cada tipo de infração e 
os respectivos artigos infringidos, além da brochura do 
Regulamento do ICMS, material que era distribuído pela 
antiga Escola Fazendária e facilitava muito nosso dia a 
dia profissional. Nos plantões rodoviários, normalmente 
usávamos trailers, que serviam como escritórios 
ambulantes, onde atendíamos aos motoristas durante as 
ocorrências. Esses trailers eram deslocados de um lugar 
para outro, conforme a necessidade.

*   Ver Glossário (p. 140 e 141).
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Certo dia, já quase no final do plantão, por volta 
das 17h, o policial rodoviário que estava conosco 
interceptou dois caminhões carregados de frangos em 
pé. O fiscal disponível pediu ao motorista que mostrasse 
a Nota Fiscal e foi prontamente atendido.

O documento indicava que a operação era isenta de 
ICMS e trazia transcritos todos os dispositivos fiscais 
aplicáveis. Mais: a carga estava seguindo em comboio, 
com uma só nota para a carga total. O servidor contou 
as fileiras dos engradados, multiplicou pela altura e 
constatou que, considerados os dois caminhões, a conta 
estava correta.

Todos se surpreenderam quando, aproveitando a 
distração dos motoristas debruçados sobre o balcão 
do trailer, o fiscal veterano foi para o outro lado dos 
caminhões, onde ninguém o via, abaixou-se entre o eixo 
dianteiro e o traseiro e começou a grugulejar.

Pois a resposta foi imediata. Engradados escondidos 
atrás das fileiras externas de frangos vivos continham, 
na verdade, perus, que responderam imediatamente: 
Glu-glu-glu-glu!

Desfeita a tramoia, o fiscal solicitou ao motorista 
a Nota Fiscal dos perus que transportava. Ante a 
negativa, cumpriu sua obrigação, apreendendo toda 
a carga, desclassificando a Nota Fiscal e lavrando o 
respectivo AIIM.

Naquele caso, a experiência e a imaginação do fiscal 
nos valeram mais do que o aprendizado obtido na 
escola: a lição veio da vida.
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3
OS CONTRIBUINTES 

MAIS DIFÍCEIS

Arcar com parte do custo dos serviços 
que o Estado proporciona é parte 

essencial do contrato social. Mas sempre 
haverá quem queira se beneficiar desse 

contrato sem contrapartida. Às vezes, tais 
pessoas não têm a menor vergonha desse 

comportamento e agem como se fosse 
algo completamente natural. De tempos 
em tempos, os agentes fiscais deparam 

com personagens assim, e os casos adiante 
relatam algumas de suas experiências.



CABRITAS
1998

CARLOS ROBERTO BONDEZAN



Certo supermercado em Bauru operava caixas 
registradoras que são conhecidas como cabritas, ou 
seja, aparelhos fora da lei que não registram nada 
oficialmente. Para fugir da fiscalização, essas máquinas 
eram instaladas e usadas apenas em determinados 
horários. As bobinas que saíam delas eram guardadas 
em sacos de lixo daqueles grandes e ficavam escondidas 
no escritório. Uma vez, quando chegamos de surpresa 
para fazer a autuação, o contribuinte entrou em pânico 
e, na tentativa de se livrar das provas, jogou tudo pela 
janela. Eram três sacos grandes, daqueles de 100 litros 
– que caíram na cabeça de um colega nosso que tinha 
ficado do lado de fora.
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CIAO, PAESANO
2011

ANGELO DE ANGELIS



Uma vez, tive que auditar uma empresa e fui lá com a 
Ordem de Fiscalização (como se chamava, na época, a 
Ordem de Serviço Fiscal) para fazer a primeira visita. 
Eu precisava fazer um levantamento dos créditos fiscais 
para avaliar como o contribuinte apropriava esses 
créditos. Para isso, era necessário conhecer o aspecto 
operacional, envolvendo a fábrica, seu maquinário e 
toda a estrutura industrial.

Cheguei à portaria e me identifiquei:
– Bom dia, sou Angelo de Angelis e vim fazer um 

Levantamento Fiscal.
Mandaram-me entrar e falar com o diretor financeiro. 

Ele era italiano e, quando viu meu nome, fez a maior 
festa. Dizia, com aquele sotaque forte:

– Que satisfação! Terei o maior prazer em apresentar 
a empresa e vou mostrar todo o nosso processo 
industrial. Faça a sua avaliação, o seu Levantamento 
Fiscal. É um prazer muito grande tê-lo aqui!

Fomos até a fábrica e fiz um croqui de todo o processo 
industrial – as matérias-primas, máquinas, fluxo de 
processo e tudo o mais. Em certa altura, ele perguntou 
onde eu me hospedaria. A cidade era perto de 
Campinas, onde eu morava, então respondi:

– Não vou passar a noite. Vim apenas fazer este 
trabalho e volto para casa hoje mesmo.

– Não, imagine! O senhor está convidado a ficar na 
minha casa. Vou preparar um jantar; minha esposa e eu 
teremos o maior prazer em recebê-lo!

– Senhor, estou aqui a trabalho. A atividade é 
estritamente profissional e não posso aceitar o convite. 
Desculpe-me, mas preciso recusar.

– Mas você é praticamente da família! É De Angelis, 
italiano; é família.

– Obrigado, mas não posso.
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Encerrei o trabalho e fui embora. No fim, descobri 
que de fato havia irregularidades na apropriação de 
créditos. Lavrei Auto de Infração, telefonei para o 
contador da empresa e disse que era preciso marcar 
uma data para o diretor financeiro ir até a delegacia 
para assinar. Na data marcada ele chegou, subiu até a 
minha seção e, quando viu o auto, disse:

– Mas que é isso?! Nunca imaginei que o senhor fosse 
me autuar!

– A minha atividade aqui é profissional. Encontrei 
irregularidades na sua apropriação de crédito e vou ter 
que autuá-lo.

– Mas, veja, eu até trouxe uma caixa de vinho para o 
senhor. Está lá no carro, são vinhos italianos, tenho 
certeza de que vai gostar…

– Pois pode voltar com a caixa do mesmo jeito que 
veio. E agora assine o auto, por favor.

Ele assinou, com uma tremenda cara de decepção. 
Pensou que estava em casa, só porque era italiano e 
meu sobrenome também é.
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A BOMBA-RESERVA
2014

JACY EVANGELISTA



Há pouco tempo, faz coisa de seis anos, vi situações 
pitorescas quando fiscalizávamos postos de gasolina 
irregulares. A autorização para fiscalizar um posto de 
combustível levava uns 15 dias para sair, porque essas 
ações eram conjuntas: íamos nós mais representantes 
da prefeitura, do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-
SP) e da polícia. Por isso, era preciso fazer requisição a 
todos esses órgãos e marcar data:

– Daqui a 15 dias vamos fiscalizar tais e tais postos.
Havia estabelecimentos que já sabíamos que estavam 

irregulares. Existia um mecanismo que marcava, por 
exemplo, 50 litros, mas que na verdade abastecia só 
40, pois um mecanismo dentro da máquina devolvia 
parte do combustível para o tanque de armazenagem. 
Nesses casos, o fiscal do Ipem apreendia a bomba. E 
sabe o que o responsável pelo posto fazia? Ele já tinha 
outra guardada e, quando saíamos, instalava uma nova, 
sabendo que durante 15 dias, pelo menos, ia vender 
gasolina sem pagar nada. Eles nem cimentavam a 
bomba: assim tirávamos mais rápido, íamos embora 
logo e podiam continuar como antes.

Não havia muito mais que pudéssemos fazer. Se ele 
não tivesse Nota Fiscal do combustível que estava no 
tanque do estabelecimento, poderíamos apreender a 
mercadoria, lacrar o posto… Mas não era o caso.
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Fiscalização na 
década de 50
Operação 
combustível
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“CAIXA 2”  
EM TUDO  
QUE É LUGAR
década de 1980

JOSÉ ROBERTO ROSA



Equipe da 
Inspetoria 

Fiscal de Itu

Na década de 80, no tempo em que todos 
os documentos ainda eram físicos, uma 
forma de fiscalização muito eficiente era 
a que chamávamos de impacto*. Nessas 
operações, revistávamos estabelecimentos 
em busca de controles paralelos. Eu 
e meus colegas passamos por várias 
situações interessantes.

Certa vez, numa cerâmica de Itu, demos 
uma geral no escritório, não encontramos 
nenhum controle paralelo, mas tínhamos 
certeza de que a empresa subfaturava 
suas notas. De tanto termos procurado, 
acabamos chegando a uma pasta sanfonada 
preta onde a empresa guardava 
os pedidos e recibos das vendas 
dos meses mais recentes. A pasta 
estava debaixo do capô de um Fusca 
estacionado em frente à empresa. 
O capô daquele modelo abria por 
fora mesmo, bastava apertar um 
pino na frente do veículo. Quando 
o contribuinte se deu conta, já 
estávamos com a pasta na mão. E 
lavramos o Auto de Infração.

Outra vez, chegou ao Posto Fiscal 
uma denúncia, vinda da sede da Sefaz, 
sobre uma empresa que vendia móveis 
coloniais (na época, Itu era famosa por esses 
móveis) e que não estaria emitindo notas 
corretamente. Era uma denúncia complicada: 
feita por telefone, provavelmente por alguma 
autoridade que tinha comprado da empresa, 
mas que não mandou provas, nem nada 
de mais concreto. Naquele dia, o inspetor 
encarregado fez questão de ir junto com meia 
dúzia de fiscais – era preciso dar resposta ao 
autor da denúncia.

*   Ver Glossário (p. 140 e 141).
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A visita foi de surpresa, mas é claro que, depois 
que o porteiro anunciou nossa presença, a empresa 
tentou esconder a papelada incriminadora: embora 
tenhamos feito uma boa busca, não achamos nada. Até 
que notamos que, numa das paredes, havia um grande 
mapa da cidade de São Paulo, talvez para facilitar o 
planejamento de entregas – ainda não tinha chegado 
o tempo do GPS, nem dos apps de navegação. O mapa 
estava pregado na parede, mas estufado na parte de 
baixo. Na pressa de ocultar as provas, o pessoal da 
empresa tinha jogado atrás do mapa os pedidos e 
recibos com o preço real das mercadorias. E lá se foi 
mais um Auto de Infração.

As cerâmicas da região de Itu eram um desafio 
constante para a fiscalização. O subfaturamento 
era crônico. Uma delas ficava distante da sede 
da inspetoria. Um belo dia, decidimos fazer uma 
fiscalização-surpresa lá. O estabelecimento ficava na 
rodovia, e nos apresentamos na portaria. O funcionário 
ligou para a administração e pediu que aguardássemos. 
Ficamos ali, aguardando, aguardando e aguardando. 
Quando chamávamos o funcionário, ele interfonava de 
novo, pedia desculpas e dizia que já iam nos atender. 
Pelos menos uma hora se passou até que, finalmente, o 
dono da empresa nos recebeu no escritório. As mesas 
estavam limpíssimas; parecia até que tinham passado 
lustra-móveis! Não tínhamos dúvida: aquela higiene 
toda era para esconder os controles paralelos. “Mas 
onde?”, pensávamos. Acabei dizendo ao dono:

– Olha, esperamos tanto tempo lá fora que vou 
precisar ir ao banheiro.

O banheiro era amplo, de uso exclusivo da diretoria. 
E tinha um belo gabinete de pia. Abri a porta do 
móvel e encontrei um grande saco de plástico preto, 
completamente cheio. Abri com muito cuidado, olhei e 
lá estavam: centenas de controles de vendas, pedidos, 
recibos e documentos de todo tipo.
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O responsável pela empresa quase desmaiou quando 
me viu sair do banheiro com o saco preto nos ombros. 
De lá saíram não um, mas vários Autos de Infração. 
Um para a cerâmica e um para cada uma das lojas 
de material de construção que tinham comprado 
mercadoria subfaturada.

Ali perto, havia uma imensa loja de material de 
construção que sonegava, dizia-se, “um pouquinho”. A 
fiscalização já tinha revirado o estabelecimento e não 
conseguia achar os controles paralelos. Mas fomos 
trabalhando discretamente até que encontramos 
o alvo. Imagine só: havia um corredor que ligava a 
loja propriamente dita à parte administrativa, que 
ficava nos fundos. Nesse corredor estava encostada 
uma escada de armar, das portáteis. Na laje, acima do 
corredor, havia um alçapão daqueles normalmente 
usados para manutenção no telhado. Acontece que, 
no caso, a laje tinha outra utilidade: dava acesso a um 
mezanino, um cômodo amplo a que só se entrava pela 
escada de armar. E que estava repleto de armários 
cheios de documentos.

Por sorte, estávamos – eu e um dos colegas que 
participávamos da autuação – na faixa de 50 e poucos 
quilos e conseguimos entrar com facilidade no 
esconderijo. Ao terceiro fiscal, mais parrudo, restou a 
tarefa de tentar consolar o dono da empresa.

Para concluir, encontramos naquele mezanino muitos 
documentos que provavam irregularidades fiscais, até 
mesmo de compra subfaturada de madeira do Centro-
Oeste. O bloco de formulários de Autos de Infração saiu 
de lá bem menor do que entrou.
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FUNCIONÁRIA-MODELO
década de 1980

JOSÉ ROBERTO ROSA



Ao entrar numa cerâmica de Tatuí, encontramos 
vários pedidos sobre a mesa do escritório. Explicamos 
– gentilmente – que arrecadaríamos os documentos, 
mediante termo, para verificação. Mas a funcionária 
que nos atendia foi rápida: juntou tudo aquilo e 
guardou na bolsa. O colega que estava comigo, também 
rápido, segurou a bolsa por uma das alças e disse 
que o material estava apreendido. Eu, ao mesmo 
tempo, recitava o Código Tributário Nacional e toda a 
regulamentação que me veio à mente.

A situação ficou cada vez mais tensa: a moça não 
soltava a bolsa. E nós não podíamos, por um lado,  
ser feitos de palhaços e, por outro, desrespeitar  
uma senhora.

Foi só com a chegada dos chefes da empresa, e 
depois de termos explicado com calma todos os 
desdobramentos fiscais que poderiam ocorrer daquele 
ponto em diante, que os documentos finalmente saíram 
da bolsa para a guarda da fiscalização.
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OPERAÇÃO 
DE IMPACTO, 
SUBFATURAMENTO 
E JOGO DA COPA 
1986

JOSÉ ROBERTO ROSA



Corria o ano de 1986, com sua Copa do Mundo. 
Naquele dia, o Brasil enfrentaria a Polônia. Um grande 
jogo. O expediente seria encerrado ao meio-dia para 
que todos pudessem ir para casa assistir ao jogo, que 
começava às 15h.

No começo daquele expediente, um colega e eu 
estávamos no Posto Fiscal de Itu, lavrando autos 
decorrentes de autuações realizadas, quando chega o 
chefe daquela inspetoria, trazendo uma incumbência. 
Estavam vindo colegas de Campinas para uma 
diligência, e deveríamos acompanhá-los ao escritório 
de um grupo empresarial que controlava uma cerâmica 
e uma fábrica de óleo de soja. A cerâmica ficava em 
Itu, e a fábrica de óleo era na região de Campinas; mas, 
como a empresa tinha escritório em Itu, o objetivo era 
fazer ali uma operação de impacto*, em busca de provas 
de sonegação. 

O tal escritório ficava no segundo andar de um sobrado. 
Por coincidência, era bem em frente ao Posto Fiscal, em 
plena Rua dos Andradas. Quando os colegas de Campinas 
chegaram, fomos lá e tocamos a campainha. Um 
escriturário saiu à janela, perguntou quem era e disse 
que já ia descer para abrir a porta. E sumiu.

Decerto ligou para o dono da firma, que deve ter 
proibido a entrada da fiscalização. O tempo foi 
passando, nós batendo na porta, gritando para o rapaz 
atender, citando o texto do Código Tributário Nacional. 
O povo se juntava para ver. Chamamos a polícia, e 
responderam que estavam ali para proteger a nossa 
integridade física, mas que não podiam arrombar a 
porta sem mandado.

Por fim, depois de muitas horas elencando em voz alta 
todas as ações fiscais que poderiam ser movidas contra 
as empresas do grupo, o rapaz abriu a porta. E, há que 
se reconhecer, a empresa tinha um grau admirável de 
organização: para cada venda de tijolos e telhas, havia 

*   Ver Glossário (p. 140 e 141).
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uma ficha de controle indicando o valor da venda, o 
comprador, o número da Nota Fiscal e assim por diante.

Esses controles paralelos davam o valor correto 
da venda, mas as Notas Fiscais correspondentes 
lançavam de 30% a 40% daquele valor. Era um 
caso de subfaturamento crônico. Os colegas de 
Campinas apreenderam e levaram para averiguação a 
documentação relativa à fábrica de óleo. Já nós ficamos 
com a papelada da cerâmica e lavramos um Auto de 
Infração para a indústria e dezenas de outros para 
as lojas de material de construção compradoras de 
mercadoria subfaturada.

A esse respeito, vale registrar uma curiosidade: naquela 
época, a lei paulista previa multa para a emissão de 
nota subfaturada, mas ainda não punia o contribuinte 
que comprasse mercadoria subfaturada (falha que a 
legislação só corrigiria algum tempo depois).

Achávamos aquela situação absurda, já que o 
comerciante que adquire com nota subfaturada 
paga parte do preço com o famoso “caixa 2”. Depois 
de termos estudado o caso, decidimos – dada a 
comprovada compra subfaturada – lavrar auto contra 
o destinatário, nos seguintes termos: “Adquiriu 
mercadoria tributada no valor de 1.000, aceitando 
Nota Fiscal subfaturada no valor de 400, ocasionando 
um valor sem cobertura de documentação fiscal de 
600, pago com recursos extracontábeis”, tipificando 
como recebimento de mercadoria desacompanhada da 
respectiva documentação fiscal. Pelo que me lembro, 
foram mais de 40 autos – e nenhum dos destinatários 
sequer apresentou defesa.

Para concluir, quando finalmente consegui voltar 
para casa, em Sorocaba, o jogo já estava no final. Para 
piorar, perdemos a partida seguinte para a França, nos 
pênaltis, e fomos eliminados.
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ENTREGUE PELO 
COMPRESSOR
1989

JACY EVANGELISTA



Uma vez fui fiscalizar um frigorífico em Estrela 
do Oeste, na região de Fernandópolis. Cheguei, me 
apresentei e disse que precisava entrar na câmara fria.

– Não pode, porque está vazando gás. Se entrar, pode 
fazer mal, intoxicar.

– Ah, está bem. Posso olhar por fora, então?
– Fique à vontade.
Fiquei. Fui até a casa de máquinas, olhei, voltei e disse:
– É o seguinte: com o tipo de gás que vocês usam, 

se estivesse vazando, ninguém conseguiria ficar aqui 
dentro. 

Eles não sabiam: antes de ter sido fiscal, eu havia 
trabalhado por 20 anos numa empresa de produtos 
congelados e conhecia muito bem os diversos tipos de 
refrigeração.

Fui em frente:
– Ou você abre a porta, ou vou chamar a polícia para 

abrir para mim.
Acabaram abrindo, claro. Dentro da câmara encontrei 

o equivalente a cinco caminhões de carne, tudo sem 
Nota Fiscal. Autuei. E ouvi do proprietário:

– Tudo bem, pode autuar. Eu pago a multa. Você não 
pode vir todo dia atrás de mim, e logo recupero.

Ainda brincou:
– Vou ser candidato. Vê se vota em mim!
Pois não é que, na época da eleição, ele telefonou para 

minha casa para pedir voto? O mais engraçado foi que, 
25 anos depois, eu – já aposentado da Fazenda – estava 
trabalhando para a prefeitura de Estrela do Oeste e 
contei essa história ao prefeito. Ele pegou o celular e, 
quando atenderam do outro lado, disse:

– Sabe quem está aqui? Aquele fiscal que te multou!
Passou o telefone para mim, e o homem do outro lado 

ficou puxando conversa, perguntando como eu ia, se 
estava tudo bem…
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4
CASOS 

ENGRAÇADOS

O trabalho dos funcionários 
da Secretaria da Fazenda é 

seríssimo, mas isso não significa 
que não haja momentos capazes 
de arrancar risada do mais sisudo 

dos agentes fiscais.



O FALSO 
ARTISTA
década de 1980

JOSÉ MAURO PROGIANTE



Posto Policial 
Rodoviário Agudos

Havia um colega com quem era sempre interessante 
trabalhar, por mais tediosa que fosse a tarefa. Português 
da Ilha da Madeira, dominava como poucos a arte da 
ironia e do humor. Com ele até plantão rodoviário na 
hora do almoço era suportável.

Certa vez, na base da Polícia Rodoviária de Agudos, 
chegara um daqueles momentos em que nada 
acontecia: as empresas organizadas e os freteiros 
experientes já sabiam que estávamos lá e mudavam de 
rota. Mas eis que surge no horizonte uma Kombi velha, 
de rodar inseguro.

Pressentindo que ali vinha uma situação 
potencialmente embaraçosa, desviei os olhos da pista 
e concentrei a atenção em alguns papéis, na esperança 
de que o policial, percebendo que eu estava ocupado, 
deixasse o carro passar e seguir com a chancela tácita 
do Estado. 

Mas meu colega queria aventura e, bem ao lado do 
guarda, disse alto e bom som:

– Essa é daquelas que costumam dar apreensão.
Não sei se foi essa observação, o mau estado do 

veículo ou uma combinação das duas coisas, mas o 
fato é que o policial mandou o condutor parar. Já que 
estávamos ali, cumprimos 
nosso dever: vistoriamos o 
interior da Kombi, que estava 
abarrotada de pinturas 
de todos os tamanhos 
e motivos – paisagens, 
retratos, naturezas-mortas – 
devidamente emolduradas e 
prontas para o comércio.
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Quando solicitamos a Nota Fiscal da carga, o motorista 
foi sincero e disse que não a tinha. Informado de que os 
quadros seriam apreendidos por serem mercadorias 
desacompanhadas de documentação fiscal, ele alegou 
que não eram mercadorias, mas quadros particulares, 
de sua autoria, e que apenas os levava para uma 
exposição na capital. Acostumado com desculpas 
de todo tipo, fiz que nem ouvi. Já me preparava para 
preencher o Auto de Apreensão, mas percebi que o 
colega, talvez entediado, resolvera espichar a conversa 
com o motorista e se divertir um pouco.

– Então o senhor é artista? Pintou todos esses quadros?
– Pintei, sim.
– O senhor então confirma que é o autor dessas pinturas?
O homem hesitou um pouco antes de responder, e 

cheguei a pensar que tivesse resolvido confessar. Mas 
não: incrivelmente, reafirmou ser o autor dos quadros. 
Nisso, o colega português deu o bote: 

– Pois lhe faço uma proposta: vou posar para o senhor, 
faça o meu retrato. Assim lhe damos a chance de provar 
que os quadros são seus e seguir viagem. De acordo? 

Achei que o homem finalmente cederia, mas, de 
novo, fui surpreendido: aceitou a folha em branco e a 
lapiseira que lhes eram oferecidas. Teve início, então, 
uma das cenas mais improváveis que já vi num plantão 
de fiscalização: um AFR posando para ser retratado por 
um motorista fiscalizado. 

Pensei (e imagino que o policial que nos acompanhava 
também) que o motorista logo desistiria e sairia 
daquela situação constrangedora com uma boa risada 
amarela, mas a performance se estendeu a ponto de a 
hipótese de ele ser mesmo artista começar a parecer 
menos improvável. 
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Foi dúvida passageira: quando ele anunciou ter 
acabado, o colega tomou o papel da mão dele e caiu na 
risada. O policial e eu também rimos logo em seguida. O 
desenho sobre a folha era aquela clássica e rudimentar 
representação da forma humana, um círculo para a 
cabeça, um risco para o tronco e mais quatro para os 
braços e pernas. Rabiscos menores eram olhos, nariz 
e boca. Só restou ao falso artista assinar o Auto de 
Apreensão, levar os quadros como depositário fiel e 
aguardar a chegada da multa pelo correio. 
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VAQUEIRO DE 
LETRA RUIM
década de 1960

JOSÉ MAURO PROGIANTE



Havia um fiscal tão certo de seu poder de polícia que, 
entre os colegas, era comentário recorrente que ele 
teria dado um excelente delegado.

Não que fosse truculento com os contribuintes. Apenas 
fazia questão de deixar claro que estavam diante de 
uma autoridade no exercício de múnus público, de um 
fiscal disposto a fazer cumprir a lei. Foi nesse espírito 
que certa vez, numa estrada poeirenta do centro-oeste 
paulista, aquele fiscal e outros dois AFRs – sendo eu um 
deles – depararam com uma boiada. 

Ora, se boi é mercadoria, sua saída do estabelecimento 
rural precisa estar coberta por Nota Fiscal de produtor, 
e ali, na jurisdição daquele implacável fiscal, raros 
fazendeiros se atreveriam a deslocar a tropa sem o 
documento. A regra era berrante na mão e papelada na 
algibeira, para quando surgisse a fiscalização.

Depois de uns dez minutos torrando dentro da 
viatura que nos abrigava da poeira e protegia de uma 
procissão aparentemente interminável de patas e 
chifres, vimos se aproximar o condutor da boiada e 
saímos para a abordagem.

O colega estendeu a mão, não para cumprimentar o 
boiadeiro, mas como sinal para que o peão exibisse o 
documento fiscal.

– Tá aqui a nota, seu fiscal. Fui eu mesmo que preenchi.
Nesse tom ao mesmo tempo respeitoso e orgulhoso 

de vaqueiro letrado, entregou um quadradinho de 
papel amarfanhado, com mais dobras do que seria 
recomendável. Sendo um fiscal duro mas justo, nosso 
colega nada disse sobre o estado da Nota Fiscal, já 
que a lei não previa punição para aquilo. Examinou 
minuciosamente o documento e, conhecendo bem 
todos os pecuaristas da região, ficou intrigado com um 
nome ali lançado. Olhou para o tocador por cima dos 
óculos e perguntou com voz pausada e grave, deixando 
transparecer o triunfo do fiscal ao identificar um erro 
ou mesmo fraude:
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– Quem é esse Mendonça Porto?
O peão, decerto um homem normalmente corajoso, 

ficou abalado com aquela demonstração de autoridade. 
Hesitou e gaguejou, e o AFR aproveitou a pausa para 
dizer que não havia nenhum Mendonça Porto na região. 
Disse, ainda, que consignar falso destinatário na Nota 
Fiscal era infração grave.

O vaqueiro apeou e, lenta e cautelosamente, se 
aproximou, pedindo para examinar, ele mesmo, o 
documento. O fiscal já saboreava a vitória, antevendo 
o tão comum espetáculo do infrator que experimenta 
uma ou duas desculpas esfarrapadas e depois jura 
arrependimento. Mas todos nos espantamos quando o 
boiadeiro sorriu, aliviado, e disse, apontando para os 
próprios garranchos:

– Ah, doutor, desculpe a letra feia. O que está escrito aí 
é “mudança de pasto”.
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ONDE VOCÊ ESTÁ 
ATUALMENTE? NA 
PENITENCIÁRIA DE 
AVARÉ
começo dos anos 2000

JOSÉ ROBERTO ROSA



Eu era instrutor da Fazesp* e estava iniciando no 
Predião** para uma turma de AFRs. Como costumava 
fazer, sempre aproveitava a primeira aula para 
perguntar o nome e o local de lotação dos alunos. 

– Como você se chama e onde está atualmente, colega?
– Meu nome é fulano e estou no Posto Fiscal da Lapa.
– Eu sou beltrano e estou na Inspetoria de Piracicaba.
– Sou sicrano, acabei de sair da fronteira e estou indo 

para o Posto Fiscal de Santos.
E assim sucessivamente, até que chegou a vez de um 

cidadão no meio da sala, que disse:
– Sou fulano de tal e estou na Penitenciária de Avaré.
Silêncio sepulcral. Todos nos entreolhamos, 

assustados.
Segundos depois, o mesmo cidadão diz:
– E acho que estou na sala errada.
Depois fomos verificar, e ele tinha, mesmo, entrado 

na sala errada. Era funcionário administrativo da 
Penitenciária de Avaré e tinha vindo fazer curso de 
controle de despesas e fluxo financeiro das  
repartições estaduais.

*   Ver Glossário (p. 140 e 141).
**   Ver Glossário (p. 140 e 141).
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O FISCAL  
COM ASMA
2003

IVAN SENÇO



Na época em que os Livros Fiscais ainda eram de 
papel, um colega foi a um contribuinte para realizar 
trabalho de fiscalização. Lá chegando, solicitou a 
apresentação dos livros para análise. O contribuinte 
apresentou os livros, que se encontravam em péssimo 
estado de conservação, com sinais de umidade e mofo. 
Tudo indicava absoluto descaso com a guarda dos 
documentos.

O colega começou a folhear os livros, mas os ácaros 
que logo se espalharam pelo ambiente causaram quase 
de imediato um ataque de asma. Com movimentos 
involuntariamente sincronizados, o fiscal, na tentativa 
de fazer o ar chegar aos pulmões, forçava a respiração 
a cada página virada. E a cada tomada de fôlego emitia 
um suspiro.

Achando que tudo aquilo tinha relação com problemas 
encontrados no livro aberto, o contribuinte foi ficando 
cada vez mais apreensivo. Em certa altura, não se 
aguentou e perguntou:

– Pelo amor de Deus, seu fiscal! Diga o que o senhor 
está vendo de tão errado nesse livro!
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QUASE 
IMPUBLICÁVEIS
década de 1990

CARLOS ROBERTO 
BONDEZAN



Antigamente, algumas empresas pagavam o ICMS 
por estimativa. Levávamos até elas um carnê com 12 
prestações e, ao fim de cada ano, se fazia uma apuração 
– dependendo dos valores devidos e recolhidos, o 
contribuinte poderia ter direito a uma restituição ou 
poderia ter de pagar algo a mais. Lá fomos eu e um 
colega (digamos que se chamasse José) entregar o 
tal carnê a um contribuinte por estimativa. José tinha 
uma perua Quantum roxa, a única daquela cor em 
toda Bauru. Era absolutamente inconfundível. O tal 
estabelecimento era um motel e, quando saíamos de lá, 
alguém que passava pela rodovia viu o carro e gritou:

– José, vou contar para a sua mulher que você está 
namorando o Bondezan!

Outra vez, alguns colegas e eu participamos de uma 
operação em estrada, dessas feitas junto com a Polícia 
Rodoviária, em que vamos parando os veículos para 
fiscalizar. Perto de onde estávamos, havia um hospital 
psiquiátrico. Passado algum tempo, aproximou-se uma 
moça, puxando conversa com todos, dizendo que era 
apaixonada por policial rodoviário. Ela se foi, mas logo 
voltou. Voltou sem roupa, só de bolsa, e se instalou 
dentro da nossa viatura. Que trabalho para fazer com 
que saísse de lá! Deu um escândalo sem tamanho.

Em outra saída com o mesmo colega da Quantum 
roxa, fomos fazer Vistoria Prévia num bar. O que não 
sabíamos era que o estabelecimento, na verdade, era 
prostíbulo. Quando chegamos, por volta das 15h, a 
moça que nos atendeu disse que não podíamos entrar, 
porque a função só começava depois das 21h. Claro que 
mesmo assim entramos. Parecia uma filial do inferno, 
que obviamente fechamos, pois aquilo, de bar, não tinha 
nada. Os proprietários insistiam na caracterização 
porque só assim poderiam comprar bebidas direto dos 
fabricantes. O caso virou uma dor de cabeça terrível.
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POSTO FISCAL 
DE FRONTEIRA 
MIGUELÓPOLIS: 
COLÔNIA PENAL 
DA PM
1989

IVAN SENÇO



Posto Fiscal de 
Fronteira de 
Miguelópolis

Os trabalhos de 
fiscalização tinham apoio 
de um agente da Polícia 
Militar. Pelo que apuramos 
após ter conversado com 
diversos deles, concluímos 
que Miguelópolis só podia 
ser uma espécie de “colônia 
penal” da PM: o policial 
que cometesse alguma 
irregularidade funcional 
era transferido para lá 
como punição. E, uma vez 
ali, se causasse mais alguma confusão, 
era designado para prestar serviço no 
Posto Fiscal de Fronteira, que ficava a 40 
quilômetros da cidade.

Por isso, sempre que algum 
policial novo chegava ao posto, logo 
perguntávamos:

– O que foi que você aprontou para 
estar aqui?
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NO LAS CREO, 
PERO…
1984

JOSÉ ROBERTO ROSA



Uma vez, na Rodovia do Açúcar, parei um caminhão 
cheio de caixões. Vazios, que fique claro, para que não 
haja confusão com o triste caso do colega que parou 
uma caminhonete a caminho de um sepultamento 
e apreendeu um esquife, junto com o cadáver que 
nele estava*. No meu caso, eram caixões novos que 
iam para várias funerárias, mas com Notas Fiscais 
emitidas muitas semanas antes. Quando saquei o Auto 
de Apreensão e de Infração, o querido motorista que 
dirigia nossa possante Brasília – originariamente a 
gasolina, mas adaptada para álcool – me puxou de lado 
e sussurrou:

– Zé, o que você vai fazer? Você viu o que é?
– Vi, claro. São caixões de defunto. A Nota Fiscal é 

velha e vou multar. 
– Olhe, não sou fiscal, sou só motorista, mas sou seu 

amigo: não mexa com essas coisas. Pode dar azar!
O fato foi que, depois de uma conversa sobre 

discricionariedade, função vinculada, prevaricação 
etc., realizei a autuação, apesar das preocupações do 
parceiro – que, reconheço, parecia saber muito sobre 
assombrações e coisas do outro mundo. Se os fatos 
estão ligados ou não, não sei. Só sei que a autuação 
aconteceu em 1984 e naquele ano o Santos, meu time, 
ainda foi campeão paulista. Mas depois ficou 18 anos 
sem ser campeão paulista até ganhar outro título 
importante – um ano pra cada caixão.

*   Ver, mais adiante, “O caixão (1967)”.
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Viaturas usadas na 
fiscalização
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Posto Fiscal na 
estrada
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5
PROFISSÃO  

DE RISCO

Não é sempre que, perante uma 
autoridade, o contribuinte se 

comporta de maneira exemplar ou 
mesmo civilizada. Há momentos em 

que o agente fiscal precisa dar o 
máximo de si para manter a cabeça 
no lugar e evitar que uma situação 

difícil se torne desastrosa.



DEDICAÇÃO QUE 
DÁ RESULTADO
1983-1987

GLADES ZARZA



O concurso realizado pela Secretaria da Fazenda 
em 1979 foi o primeiro a admitir a participação de 
mulheres. As aprovadas foram pioneiras que abriram 
caminhos num mundo bastante diferente do de hoje. 
Os veteranos, colegas das aprovadas, chegavam a 
telefonar para o Posto Fiscal para se certificarem 
de que nós, recém-chegadas, éramos mesmo 
fiscais. Havia contribuintes que se recusavam a ser 
fiscalizados por mulheres. 

Isso nunca nos impediu de realizar nosso trabalho. 
Conquistamos espaços e provamos que éramos 
perfeitamente capazes de desempenhar qualquer 
função de fiscalização. Com isso, nossas colegas que 
chegaram depois do concurso de 1986 tiveram uma 
recepção melhor e já não causaram estranheza.

No começo de minha carreira, entre 1983 e 1987, eu 
e uma colega fomos convocadas para tratar de um caso 
que envolvia remessas, em volumes injustificáveis, 
de charque e óleo vegetal para a Zona Franca de 
Manaus. A investigação que fizemos acabou por revelar 
um esquema ainda maior de sonegação e fraude, 
envolvendo remessas de veículos utilitários.

Aquilo exigiu uma pesquisa longa e detalhada 
para coletar provas que demonstrassem o desvio 
e alicerçassem o Auto de Infração. Realizamos o 
levantamento em montadoras e concessionárias 
envolvidas, no Detran e nas Ciretrans e em inúmeras 
empresas de transporte de passageiros e cargas. A 
montagem do banco de dados e o cruzamento de 
informações não admitiam erros. Compilamos aqueles 
dados intermináveis manualmente, na máquina de 
escrever – não havia computadores como os de hoje. 
O volume de trabalho era tal que foram convocados 
novos fiscais, divididos em equipes. Nós duas mais um 
colega ficamos responsáveis pelos veículos remetidos 
para Rondônia.
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Fomos alertados de que era um lugar perigoso, mas, 
para obtermos os documentos de que a Fazenda 
necessitava, teríamos que ir até lá. Fomos a Porto Velho, 
Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, e conseguimos comprovar 
que haviam sido criadas inúmeras empresas-fantasmas. 
Demonstramos ainda como se desdobravam as etapas 
não só de comercialização pelas concessionárias, mas 
também de obtenção dos documentos dos veículos.

Naquela época, Rondônia era um estado recém-
criado, precário em praticamente tudo. Os hotéis 
eram caríssimos, mas os melhores não chegavam a 
ter duas estrelas. A falta de estrutura também afetava 
nosso trabalho: quando precisávamos de cópias 
dos documentos coletados, tínhamos de recorrer ao 
Hospital de Base – sempre lotado de pacientes com 
malária. 

O trabalho avançou sem grandes problemas nos 
primeiros 20 dias, embora percebêssemos muita 
desconfiança. Algumas empresas não permitiam que 
manuseássemos seus originais: requisitávamos os 
documentos, e elas nos entregavam cópias.

Afinal, quando os funcionários do Detran e as 
concessionárias perceberam que poderiam ser 
comprometidos pelo nosso levantamento, passaram 
a dificultar ao máximo o trabalho. A situação 
atingiu o ápice certa tarde, quando estávamos numa 
concessionária. O dono do estabelecimento entrou na 
sala, pôs um revólver na mesa e perguntou:

– O que estão fazendo na minha empresa?
– Estamos fiscalizando não sua empresa, mas nossos 

contribuintes.
Ele retrucou, em tom ameaçador:
– O Peninha pode ir até São Paulo.
“Peninha”, eu sabia, era um matador de aluguel famoso 

na região. Perguntei:
– Ele ainda está vivo?
– Você sabe quem ele é?
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Secretaria 
da Fazenda

– Sei. É aquele que nunca mata. Ele só faz os furos; 
quem mata é Deus. Sou da região; venho de Cáceres, no 
Mato Grosso.

Ele guardou a arma e foi embora.
Pegamos tudo o que podíamos carregar e fomos 

direto para o hotel. Entramos em contato com nossos 
superiores e, na mesma noite, saímos da cidade no 
primeiro ônibus com destino a São Paulo, por via de 
Cuiabá. Sabíamos que o trabalho seria difícil, mas não 
imaginávamos que pudesse nos pôr em tamanho risco.

Levamos quase um ano para compilar o material, 
montar e lavrar os autos e calcular os valores 
devidos. Os resultados foram muito além de qualquer 
expectativa, e todos os valores devidos foram 
eventualmente pagos. O resultado da investigação levou 
não apenas a uma mudança na legislação que rege 
a comprovação do internamento de mercadorias na 
Zona Franca de Manaus, como também à alteração da 
determinação da base de cálculo do ICMS.
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A DENÚNCIA 
“ANÔNIMA”
1994-1995

LAURO KUESTER MARIN



Quando, lotados no Posto Fiscal de Pinheiros, na 
Mourato Coelho, precisávamos fazer uma verificação 
em alguma empresa, nós normalmente íamos sozinhos. 
Mas a região que cobríamos também abrangia algumas 
áreas mais perigosas, de marginalidade alta, e, se a 
verificação fosse num desses bairros, tínhamos a opção 
de ir em dupla.

Certa vez, pediram que fosse verificar um 
estabelecimento no Jardim Arpoador, para lá do 
Butantã, quase limite com Osasco – na época, uma 
região de alta criminalidade. O dono de um bar, 
mercearia ou algo assim tinha sido denunciado por 
vender sem dar Nota ou Cupom Fiscal. E a denúncia 
não fora anônima: tínhamos ali a identificação do 
denunciante. Como era um lugar mais perigoso, pedi 
a um colega que me acompanhasse. Fomos de manhã 
bem cedo – confiando na máxima segundo a qual 
bandido não gosta de acordar cedo e, portanto, se 
o destino é algum lugar de risco, o melhor é ir logo 
cedinho.

Deixamos o carro longe do estabelecimento e fomos 
a pé para não chamar tanta atenção. Entramos e nos 
identificamos. O dono era um homem bruto e nervoso. 
Um troglodita.

– O que foi, vieram me fiscalizar? Eu sei quem foi. Foi 
fulano de tal quem me denunciou, não foi?

Tinha sido mesmo fulano, mas claro que não íamos 
dizer. O problema era que estávamos com cópias 
dos documentos do denunciante na pasta. E o 
contribuinte continuava:
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– Foi fulano, tenho certeza! Vou matar ele, só preciso 
que me confirmem se foi ou não.

– Não sabemos quem foi. Foi um acionamento 
qualquer.

– Vocês não vão falar? Aposto que foi ele!
– O senhor fique tranquilo, não sabemos mesmo.
– Vocês não estão confirmando, mas também não 

estão desmentindo. Vou tirar isso a limpo!
Foi uma situação muito delicada. De tempos em 

tempos, precisávamos abrir a pasta para pegar algum 
material e fazer a verificação, e eu estava morrendo de 
medo de que ele visse os documentos do dedo-duro 
lá dentro. O homem era muito rápido, muito esperto. 
Num momento de distração nossa, poderia conseguir 
enxergar algo – e não tínhamos dúvida de que aquilo 
podia terminar em morte.

Até o final, o contribuinte não parou de ameaçar:
– Ah, não! Vocês vão ter que me dizer quem foi!
Quando recolhemos uns pedidos sem Nota Fiscal 

correspondente, lavramos a multa e terminamos assim 
o que tínhamos que fazer, foi um alívio. Nós, fiscais, 
vamos de peito aberto e, se aparece alguém armado, 
por exemplo, não temos nada com que nos defender. 
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DILIGÊNCIAS 
ARRISCADAS
década de 2000

GILBERTO CARLOS DE LIMA



Participei de uma operação relacionada a um posto 
de gasolina que envolvia “interpostas pessoas”. Uma 
interposta pessoa é o famoso “laranja”. E é laranja 
porque é algo que se espreme e se joga fora – alguém 
descartável. A prática se alastrara por todo o sistema: 
os verdadeiros proprietários dos estabelecimentos 
se escondiam com frequência atrás de uma rede de 
empresas em nome dessas interpostas pessoas.

Naquele caso, pela primeira vez, uma decisão 
judicial permitiu a desconsideração da personalidade 
jurídica. Em outras palavras, o Judiciário determinou 
a dissolução da sociedade e a cobrança dos tributos 
devidos das partes responsáveis pela pessoa jurídica. 
O caso envolvia, claramente, lavagem de dinheiro e o 
crime organizado. Numa das diversas operações que 
realizamos, um autuado me disse:

– Todo dia morre gente aqui. Ontem mesmo, 
mataram um.

Morrer faz parte da vida, mas isso não quer dizer que 
não seja bom ter cuidado. Diligências daquele tipo 
são sempre tensas e, por isso, sempre procuramos 
realizá-las com mais de uma pessoa. Muitas vezes, em 
situações envolvendo interpostas pessoas, precisei 
ir a comunidades em busca de um sócio de fachada. 
Às vezes, quando são operações maiores e mais 
programadas, temos apoio da polícia. Mas, na maioria 
dos casos, o que acaba acontecendo é o fiscal entrar na 
viatura e ir sem apoio externo. Às vezes, ir sozinho.

Esses laranjas em muitos casos são vítimas, pessoas 
que foram usadas até mesmo sem saber. Por isso 
diligências como aquelas, principalmente na periferia, 
são muito delicadas: temos que ter sensibilidade. Por 
outro lado, nós nos sentimos acuados às vezes. Eu 
mesmo nunca sofri ameaças diretas. Mas já aconteceu 
de tocar o telefone, eu atender e só ouvir do outro lado:
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– Ó, toma cuidado!
Certa vez, cheguei ao endereço de uma diligência 

e me mandaram aguardar numa sala. Percebi uma 
movimentação estranha e senti uma tensão nervosa 
no ar. Comecei a ouvir portas serem trancadas comigo 
lá dentro, mas nunca fui de me apavorar. Táticas de 
intimidação como essa às vezes são só para ganhar 
tempo, esconder arquivos, ocultar evidências. Às vezes 
são coisa mais séria, mas isso também faz parte do 
trabalho.

Uma das primeiras coisas que fazemos ao chegar 
ao local de uma diligência – e isto é obrigatório – é 
apresentar a Ordem de Serviço: “Estou aqui por causa 
desta ordem”. Em casos corriqueiros, basta isso. Mas, 
quando a situação é mais tensa, costumamos mostrar a 
Ordem de Serviço e, logo depois, acrescentar:

– A Fazenda sabe que estou aqui.
Fica implícito que, se algo acontecer com o fiscal, 

o estado saberá onde estava – embora, na verdade, 
não costume saber. Vamos dizer que, em certo dia, eu 
tenha dez Ordens de Serviço para cumprir. A Fazenda 
não sabe se estou na ordem A, B, ou C. Mas, se é uma 
garantia mais de segurança, por que não?
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ESTAMPIDOS 
NO ESCURO
1987

JACY EVANGELISTA



Antigamente, não existia Posto de Fronteira entre o Mato 
Grosso do Sul e São Paulo, ali perto de onde fica a hidrelétrica 
de Porto Primavera, junto ao encontro dos rios Paraná e 
Paranapanema. Naquela época, havia quem usasse balsas para 
atravessar o rio com mercadorias sem Nota Fiscal. Mas, quando 
o posto foi estabelecido e começamos a fiscalizar, nós nos 
tornamos um problema para essas pessoas. 

Durante o dia, chegavam a estar lá nove servidores, como 
fiscais, policiais militares e rodoviários e autoridades 
ambientais. Entretanto, quando chegava a noite, iam todos 
embora e ficavam só os fiscais, dormindo: a unidade só tinha 
dois beliches, permitindo o pernoite de não mais que quatro 
pessoas. Às vezes, depois que escurecia, escutávamos tiros. 
Quando amanhecia e íamos ver, encontrávamos marcas de bala 
na parede externa. Atiravam para nos ameaçar e atravessar 
sossegados. Sofremos muito com situações assim.
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DENÚNCIA 
EXALTADA
1993

ELIANA MARIA PESSOA 
FERREIRA DE OLIVEIRA



Certo dia, quando eu era assistente fiscal no prédio 
da Rangel Pestana, o chefe da seccional me pediu para 
tomar uma denúncia a termo. O denunciante entrou e 
comecei a digitar, pedindo seus dados pessoais e o teor 
da denúncia. Ele contou, calmamente, que era fiscal 
do estado de Mato Grosso e estava em São Paulo em 
licença médica. Disse que tinha ido à Galeria Pagé e, lá, 
comprado um aparelho de TV. Depois de ter pagado, 
estranhou não ter recebido a Nota Fiscal e pediu o 
documento. O balconista tentou desconversar, mas o 
colega mato-grossense não se deixou enrolar e insistiu. 
A cada pedido que fazia, recebia nova negativa, até que 
o lojista quis desfazer o negócio e devolver o dinheiro. O 
estabelecimento simplesmente se recusava a fornecer a 
Nota Fiscal. 

À medida que contava o acontecido para que eu 
registrasse, o denunciante parecia revivenciar os fatos 
e se exaltava. Falava cada vez mais alto, ficava cada vez 
mais agitado. Em certa altura, nem sei por quê, levantou 
a camisa e mostrou um revólver na cintura. Nunca 
apontou a arma para mim, nem fez ameaça alguma, mas 
berrava em vez de falar e repetia a todo instante que 
estava armado.

Pedi que falasse mais baixo, que se acalmasse, mas 
não adiantou nada e talvez tenha até piorado! Todos 
ao redor olhavam, assustados, e, depois de algum 
tempo, nosso chefe saiu da sala para tentar apaziguar 
os ânimos. Pediu calma, mas também não adiantou, e a 
situação piorava a cada instante.

O homem estava completamente alterado quando, 
por fim, entraram correndo policiais civis e militares, 
que controlaram a situação, desarmaram o sujeito e o 
levaram não sei para onde.

Não sou de me intimidar e consegui manter a calma o 
tempo todo, mas aquilo poderia ter sido um desastre. 
Ainda bem que nada de mais grave aconteceu.
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INCIDENTE 
INTERNACIONAL
1998

IVAN SENÇO



Havia um colaborador que, apesar de nunca ter integrado 
diretamente os quadros da Fazesp*, sempre foi grande 
defensor dos programas de capacitação e responsável 
direto por diversos cursos nacionais e internacionais.

Dentre os cursos internacionais, teve destaque a 
parceria com o Internal Revenue Service (IRS, a Receita 
Federal americana). Após a participação de diversos 
AFRs em cursos nos Estados Unidos, foi montada uma 
turma daquele programa na Fazesp, com instrutores 
vindos diretamente dos EUA.

No dia programado para o início do curso, houve uma 
tentativa de assalto à agência do Banespa no primeiro 
andar. Os bandidos, cercados pela polícia, infiltraram-se 
no prédio e chegaram a fazer um refém no banheiro do 
terceiro andar.

Os instrutores do curso foram trazidos do hotel pelo 
motorista da Afresp e chegaram ao hall de entrada 
justamente no momento em que a confusão estava no 
auge, com tiros e corre-corre. O segurança do prédio 
os arrastou para um abrigo relativo, atrás do balcão do 
hall. Como ninguém ali falava inglês e eles não falavam 
português, os americanos não faziam nem ideia do que 
estava acontecendo.

Algum tempo depois, chegou o coordenador da CAT**, 
que falava inglês e explicou o sucedido, levando-os para 
a sua sala. Esclareceu, principalmente, que aquele não 
era um dia típico do nosso cotidiano.

Mas não foi só. Os americanos telefonaram para seus 
supervisores nos EUA e informaram o acontecido, 
mencionando até a existência de reféns. Ao final do dia, 
o colega responsável pelo curso recebeu uma ligação 
do FBI em seu celular. A autoridade estrangeira queria 
saber se os instrutores que estavam como reféns já 
haviam sido libertados!

Foi um caso de “telefone sem fio” internacional.

*   Ver Glossário (p. 140 e 141).
**  Ver Glossário (p. 140 e 141).
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QUE TEATRO!
começo dos anos 1990

LAURO KUESTER MARIN



No começo da década de 1990, eu trabalhava na 
Fiscalização de Mercadorias em Trânsito. Um dia 
estávamos eu e um colega a bordo de uma viatura da 
Secretaria da Fazenda e, passando pela Rua Teodoro 
Sampaio, em Pinheiros, vimos uma caminhonete 
descarregar mercadorias numa loja. Resolvemos pedir 
a Nota Fiscal respectiva. O homem que fazia a descarga, 
sem nem parar para respirar, dizia:

– Já vou ver… Já vou ver…
Insistimos, e ele finalmente parou, entrou na loja e 

subiu as escadas, que levavam a um tipo de mezanino.
– Cadê a nota?
– Estou vendo, estou vendo, só um instante…
Quando desceu, estava com uma arma na mão. 

Ficamos apavorados, achando que ia nos ameaçar ou 
até atirar sem nem avisar. Em vez disso, olhou para nós 
e ofereceu a empunhadura da arma, dizendo:

– Vai, me mata, me mata de uma vez! Vocês estão 
querendo acabar comigo, fechar meu comércio. Me 
mata logo!

Era, claro, o dono do estabelecimento, e a mercadoria 
não tinha Nota Fiscal. Estava muito exaltado, e só o 
que queríamos naquela altura era acalmar a situação. 
Explicamos que ninguém ali ia fechar loja nenhuma:

– Não, não é nada disso, é só esse lote de mercadoria. 
E o senhor pode, se quiser, recorrer do Auto de Infração.

Autuamos, apreendemos e fomos embora. Esse caso 
ficou na minha memória por causa de toda aquela 
teatralidade… “Me mata! Me mata!”
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FOGO!
década de 1990

CARLOS ROBERTO BONDEZAN



Um caso inesquecível ocorreu quando eu estava no 
Posto Fiscal de Fronteira em Florínea, na divisa com 
o Paraná. Foi num sábado, dia de muito movimento 
de ônibus de turismo. Do ponto onde estávamos, uma 
plantação de milho abandonada bloqueava a visão que 
tínhamos da estrada. Um dos fiscais do posto pensou 
que, se queimássemos parte daquilo, conseguiríamos 
ver melhor os ônibus vindos em nossa direção. O 
policial rodoviário que estava conosco disse que não era 
boa ideia e que o fogo poderia se alastrar facilmente. 
Nosso colega respondeu que não tinha perigo e que já 
deixaria a mangueira de incêndio preparada, para o 
improvável caso de vir a ser necessária.

Foi lá e tocou fogo.
O milho estava muito seco. As chamas se espalharam 

rapidamente e pularam para o lado oposto da pista. Era 
tanta fumaça que não se via mais nada. Apavorados, 
ligamos a mangueira, mas estava tão furada que a água 
toda escapava. Tivemos que apagar o incêndio com 
baldes e vassouras e ficamos naquilo das 13h às 19h. 
Foi um caos.
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DOIS CASOS 
CURTOS EM 
FLORÍNEA
década de 1990

CARLOS ROBERTO BONDEZAN



Posto Fiscal 
de Florínea

Certa feita, lá pelas duas da madrugada, 
apreendemos um caminhão vindo de Ibitinga, 
carregado de edredons. Metade da carga 
estava sem nota e, por isso, precisamos fazer 
uma contagem e retirar a mercadoria ilegal 
de dentro do baú. Quando terminamos, eram 
3h30, e só depois que o caminhão 
seguiu viagem demos pela falta de 
um fiscal: 

– Onde é que ele está? Será que foi 
dormir no carro?

O sol já raiava quando ele 
finalmente apareceu. Tinha caído 
no sono em cima dos edredons 
que restaram no baú do caminhão, 
que se foi com ele fechado lá 
dentro. Quando o colega acordou 
e conseguiu fazer com que o 
motorista percebesse que estava 
preso ali dentro, já estavam perto 
de Londrina. Precisou pegar 
carona num ônibus para voltar 
para o Posto Fiscal.

Em outro caso inesquecível, um fiscal quis 
requisitar um ônibus, como se fosse um militar 
em tempos de guerra. Ele tinha se atrasado e 
perdido o ônibus que ia para Florínea. Então, 
na rodoviária de Assis, tentou obrigar o ônibus 
que ia para Presidente Prudente a sair da rota 
para levá-lo ao posto. Ficou tão nervoso que 
precisaram até chamar a polícia para acalmar 
as coisas. Foi uma tremenda confusão!
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O CAIXÃO
1967

EXTRAÍDO DE NOTÍCIAS DE JORNAL



Em fevereiro de 1967, chegou às páginas dos 
grandes jornais de todo o país um caso ocorrido no 
interior paulista, às margens da rodovia que liga Rio 
Claro a Piracicaba.

Um fiscal de rendas do estado mandou parar um 
cortejo fúnebre que passava e, para grande surpresa – e 
justa indignação – dos enlutados, exigiu a Nota Fiscal do 
caixão. Ausente o documento, não titubeou: apreendeu 
o esquife e, com ele, o cadáver. Jogou o morto numa vala 
e mandou o caixão para o depósito de sua repartição, 
para ser levado a leilão.

Depois de muita confusão, a família conseguiu reaver 
o corpo do ente querido. Ao saber do fato, um vereador 
da capital fez lavrar um voto de pesar nos livros da 
Câmara e exigiu que a Secretaria da Fazenda tomasse 
medidas enérgicas. O então secretário da Fazenda (e 
posteriormente ministro) Delfim Netto determinou 
até mesmo que o fiscal fosse submetido a exames de 
sanidade mental.
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6
LUGAR PARA  

A EMOÇÃO

Entre as muitas situações 
enfrentadas pelos agentes 

fiscais de rendas, há as mais 
comoventes. As recordações 

adiante contam algumas 
dessas histórias.



O MENINO 
DESAPARECIDO
começo dos anos 1990

IVAN MENDONÇA 
LOUREIRO DE CARVALHO



O ano era 1993, talvez 1994. Tudo aconteceu perto 
da meia-noite, numa troca de plantão, quando saía 
uma equipe para a folga de 72 horas e outra entrava 
para dar continuidade aos trabalhos fiscais – o posto 
não podia parar.

Eram quase 23h30 quando vesti meu colete cor de 
laranja e me dirigi à pista da Dutra. Ali, com outros 
colegas, fazíamos encostar os veículos que, como todas 
as noites, na tentativa de poupar tempo, deixavam 
de parar no Posto Fiscal. Os motoristas paravam no 
acostamento e saíam correndo com as notas nas mãos 
para “carimbar”, como eles mesmos diziam. Achavam 
que, assim, chegariam ao destino mais rapidamente.

Dez minutos depois de ter começado minha jornada, 
aproximou-se de mim um homem vindo da plataforma, 
esbaforido, olhando para todos os lados da estrada, 
com o pavor estampado no rosto. Trêmulo, agitando os 
papéis que tinha nas mãos, repetia sem parar:

– Meu caminhão!… Meu filho!… Meu caminhão!… 
Meu filho!…

Perguntei o que acontecia, e ele, tão nervoso que 
mal conseguia falar, explicou que deixara o caminhão 
parado no acostamento, com o filho de sete anos 
dormindo na boleia, na cama atrás dos bancos, e fora 
“carimbar as notas”. E que o caminhão desaparecera!

Com muita dificuldade, consegui obter dele a placa do 
veículo, a mercadoria que estava transportando (sacas 
de carvão) e as características do veículo. Pedi que me 
acompanhasse e fomos para o prédio do posto para 
acionar não só a Polícia Rodoviária Estadual, para o 
caso de um possível retorno do veículo ao estado, mas 
também a Polícia Rodoviária Federal, que tinha um posto 
anexo à balança após a divisa com o Rio de Janeiro.

O pobre motorista não parava de dizer “Meu 
caminhão!… Meu filho!…”.
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Foi então que duas colegas que chegavam da capital 
para o plantão, ouvindo-o repetir aquelas palavras, 
responderam, em uníssono:

– Mas o seu filho está bem!
Ele e eu nos entreolhamos e perguntamos às colegas 

por que estavam dizendo aquilo. Elas contaram que, ao 
descer do ônibus que as deixou perto do Posto Fiscal, 
perceberam uma movimentação estranha e foram 
averiguar. Um caminhão mal freado descera a estrada 
de ré, atravessara a Via Dutra e caíra de uma ponte. 
A queda, felizmente, não era alta, e a altura da carga 
manteve a cabine do veículo acima do nível da água. 
Moradores da região correram para o local do acidente 
e encontraram e acolheram um menino que dormia na 
boleia. Quando as duas fiscais ouviram o lamento do 
motorista, concluíram que só podia ser o filho dele.

Mais calmo ao saber que o filho estava seguro, o 
homem foi encaminhado à Polícia Rodoviária, que 
já estava no local do acidente, com o menino sob a 
sua guarda. Foi um episódio inesquecível que vivi em 
Queluz. Poderia ter sido uma grande tragédia, mas, 
felizmente, tudo se resolveu da melhor maneira.
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SEU JOÃO E 
DONA ANTÔNIA
1990

JACY EVANGELISTA



Quando trabalhei em São Benedito das Areias, 
um subdistrito de Mococa, o Posto Fiscal tinha sido 
construído dentro de um sítio. É que era uma estrada 
vicinal e não havia espaço ao lado para construir como 
nas rodovias normais. E íamos tomar café, às vezes 
almoçar, no sítio do seu João e da dona Antônia. 

Na cidade de Mococa, na estrada que ligava os 
estados de São Paulo e Minas Gerais, havia um Posto 
Fiscal maior. Se a pessoa estivesse sem Nota Fiscal, 
pegava aquela estradinha de terra para não passar 
pela fiscalização. Por isso foi construído o postinho do 
subdistrito. Mas o pessoal logo aprendeu que aquele 
nosso posto estava lá, e não passava mais ninguém, só 
quem ia abastecer os pequenos comerciantes da área. 
No fim, o postinho não tinha mais movimento nenhum.

Quando colegas do sexo feminino estavam de 
plantão, tinham medo de dormir sozinhas ali – o 
lugar, além de morto, muitas vezes não tinha policial. 
E dona Antônia ia então dormir com as fiscais, fazer 
companhia para elas.
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I  LOVE YOU
2008

ANTÔNIO CARLOS FERNANDES



Realizamos grandes esforços para combater o 
descaminho e a sonegação. Em muitos casos, eram 
operações que envolviam diversos fiscais, vindos de 
diferentes delegacias, realizadas em conjunto com o 
Ministério Público e prefeitura e com apoio da Polícia 
Militar. Na capital, algumas delas se realizaram em 
estabelecimentos da Rua Santa Ifigênia, da Rua 25 de 
março e do Shopping 25.

Nesse último, uma das operações se iniciou com 
a concentração da força de trabalho no Predião* 
nas primeiras horas da manhã. Depois, todos nos 
deslocamos de uma vez para o centro comercial. Lá 
chegando, depois que o apoio policial deu acesso ao 
interior do edifício, deparamos com uma infinidade 
de boxes, praticamente todos fechados. Isso não era 
inesperado, pelo contrário, e já havia chaveiros de 
prontidão para abrir as portas de aço e permitir que a 
fiscalização catalogasse e apreendesse as mercadorias 
– na grande maioria piratas – e as acomodasse em 
sacos para envio aos depósitos da prefeitura, sempre 
acompanhadas de Termo de Apreensão.

Foi um trabalho de várias horas. Eu, como inspetor 
fiscal, acompanhei as equipes da Delegacia Regional 
Tributária (DRT) do ABCD destacadas para a operação, 
indicando os pontos a fiscalizar e redigindo relatórios 
para encaminhamento à superior administração.

Por volta das 17h30, quando estávamos quase 
acabando, notei um box que ainda não fora verificado 
e solicitei que uma das equipes da nossa DRT fizesse 
a apreensão. Tinha sido um dia exaustivo, mas fomos 
todos para lá e executamos o trabalho. A loja estava 
cheia de brinquedos e bichos de pelúcia, e, nos últimos 
momentos, um dos fiscais jogou um ursinho no 

*   Ver Glossário (p. 140 e 141).
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Fachada da DRT 
do ABCD – local 
onde Antônio 
Carlos Fernandes 
trabalhou por 16 
anos, período 
que contempla as 
histórias que conta.

saco. Todos nos surpreendemos quando ouvimos o 
brinquedo repetir, com voz estridente e mecânica:  
I love you! I love you! O pequeno susto nos rendeu 
uma boa risada ao fim de um dia estressante e 
cansativo. Saímos de lá com sorrisos no rosto e uma 
lembrança divertida daquela operação.
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UM INOCENTE
década de 1980

JOSÉ ROBERTO ROSA



Entre as nossas incumbências, estava a verificação das 
destilarias de pinga da região de Sorocaba. Numa delas, 
que fazia muitas vendas para a Região Sul, tínhamos que 
conferir vias de Notas Fiscais que haviam sido retidas na 
fronteira entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Percebemos que algumas das notas estavam lançadas 
no livro com divergências de data, destinatário e valor 
– este por vezes maior, por vezes menor, do que o 
estampado nas vias colhidas na fronteira. Parecia ser 
um caso claro de “talão paralelo”.

Eu já vira algo parecido. Tempos antes, na região de 
Itu, descobri uma indústria de embalagens que, para 
cada número de nota, tinha um talão oficial e outro 
paralelo, que era usado para operações clandestinas – e 
que às vezes o destinatário acabava registrando como 
crédito. No tempo do papel, o destinatário não tinha 
como saber se a nota recebida era oficial ou não.

O dono da fábrica de pinga, contudo, pareceu surpreso. 
Foi categórico: não fizera nada de errado e iria até as 
últimas consequências para provar sua inocência. Abriu 
Boletim de Ocorrência, forneceu à polícia cópia de todos 
os documentos, buscou informações com conhecidos do 
mercado, investigou os motoristas que faziam essa rota e 
tudo o mais que estava ao seu alcance.

Certo dia, afinal, veio falar conosco e mostrou 
documentos da Polícia Civil do Rio Grande do Sul que 
denunciavam um motorista que, frequentemente, vinha 
daquele estado para São Paulo transportando vinho na ida 
e pinga na volta. Depois de algumas viagens carregando – 
oficialmente – o produto da empresa paulista, usou uma 
cópia do documento fiscal para mandar fazer um talão 
frio, que ele mesmo preenchia para dar ares legítimos a 
mercadoria sem nota e sem procedência que comprava 
em qualquer lugar. A polícia fez um bom trabalho e chegou 
a realizar exame grafotécnico das notas frias.

A lição é que, mesmo para um fiscal experiente, as 
coisas nem sempre são como parecem à primeira vista.
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7
AGRURAS DO 

DIA A DIA

O trabalho dos AFRs nem sempre pode 
ser realizado em condições ideais. Seja 
pelo lugar onde se dá uma vistoria ou 

diligência, seja pelas instalações físicas, 
seja até por causa de determinações 

burocráticas, há casos em que as 
circunstâncias exigem que os fiscais 
se exponham a certos riscos ou, no 

mínimo, a algum desconforto.



CARGA VIVA
década de 1990

GILBERTO CARLOS DE LIMA



Felizmente, nunca precisei apreender vaca. Porque, se 
você apreende animal, das duas, uma: ou abate, ou vai 
ter que alimentar. 

Fiscalizar aquelas carretas de gado era sempre 
complicado. A viagem é estressante para o animal: se 
ele deitar, significa que está perecendo. Normalmente, 
quando parávamos as carretas, já era quase o fim 
de linha, perto do destino. E os animais, naquela 
altura, estavam desgastados, magros, cheirando mal… 
Torcíamos para que a papelada estivesse em ordem 
para podermos mandar adiante. Do contrário, teríamos 
que arrumar um lugar, uma fazenda qualquer, para 
guardar o rebanho. A logística era muito complicada.

Existia um protocolo para a abordagem desse tipo de 
carga. Tínhamos que examinar o aspecto geral e contar 
as cabeças. Para isso, naturalmente, era preciso chegar 
bem perto dos animais. O problema era que o gado 
fazia suas necessidades a qualquer hora e, muitas vezes, 
acabávamos tomando banho daquilo.
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MUITO BARULHO 
POR NADA
começo dos anos 1990

ANGELO DE ANGELIS



No começo dos anos 1990, surgiu uma ideia de reforma 
tributária segundo a qual o ICMS passaria a ser cobrado 
no destino das mercadorias. Não havia a sofisticação 
da informática de hoje, e a fiscalização do comércio 
interestadual exigiria controles físicos diretos. Por isso, a 
Administração Tributária decidiu investir nas divisas do 
estado, com o chamado Projeto Fronteiras. Depois de um 
concurso, diversos auditores fiscais foram contratados 
para trabalhar nesse projeto, que era gigantesco: o 
comércio do estado de São Paulo com o restante do país 
é muito grande; os volumes envolvidos são enormes.

Naquele contexto, decidiu-se – não sei por quem – que 
seria necessário estabelecer um controle de saídas de 
mercadoria, Nota Fiscal por Nota Fiscal. Naquele tempo, 
muito anterior ao surgimento da Nota Fiscal Eletrônica, 
toda a documentação exigia análise manual. Em todos 
os postos, foram instaladas máquinas da Companhia de 
Processamento de Dados do Governo do Estado de São 
Paulo (Prodesp), operadas por equipes de digitadores. 
Cada caminhão que saía do estado era obrigado a parar 
no Posto Fiscal de Fronteira, onde os AFRs conferiam 
a carga, verificavam a Nota Fiscal para ver se não havia 
nenhuma irregularidade formal e, por fim, comparavam 
a mercadoria efetivamente embarcada com o que dizia 
a nota. Feito esse exame e confirmada a regularidade, 
os servidores da Prodesp deveriam digitar os dados de 
cada nota em suas máquinas e autenticar duas vias – 
uma do condutor, outra do Fisco. Só então o veículo era 
liberado para seguir viagem. O procedimento gerava uma 
fita magnética (que era enviada para processamento 
na Prodesp) e um borderô de notas. No final de cada 
turno, os fiscais reuniam todas as vias autenticadas do 
Fisco, que tinham que ser retidas por certo prazo. A cada 
semana, um caminhão da Secretaria da Fazenda passava 
pelo posto para recolher todas as notas retidas, que 
eram organizadas em maços, remetidas para a DRT mais 
próxima e, de lá, enviadas para a Prodesp. 
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Acredito que a ideia era confrontar as notas retidas 
com as registradas nas fitas e, depois, com os Livros 
Fiscais dos contribuintes paulistas, para determinar 
a consistência das informações. Imagino que, num 
momento posterior, esses dados também poderiam ser 
cruzados com os de outros estados que tivessem adotado 
programas semelhantes.

Se digo “acredito” e “imagino”, é porque o real propósito 
daquilo tudo nunca ficou claro para ninguém. Fosse 
como fosse, era humanamente impossível fazer o registro 
fiel de sequer uma amostra significativa dos veículos 
de carga, que dizer de todos eles. Cada Posto Fiscal dos 
maiores tinha uma equipe de cerca de 20 digitadores, 
mas não bastava: eles não conseguiam registrar tudo, 
nem o fiscal dava conta de reter todas as vias. Para 
exemplificar, um só caminhão podia chegar com um 
borderô enorme de Notas Fiscais, com sabe-se lá quantos 
itens no baú, para sabe-se lá quantos destinatários. Eram 
maços com centenas de notas – como os digitadores 
teriam conseguido registrar uma a uma?

Mais: se o objetivo era realizar um controle estatístico, 
teria sido preciso haver uma amostra adequada, e 
os postos não tinham estrutura para isso – teria sido 
necessário haver alojamentos para os motoristas enquanto 
aguardassem, depósitos para as mercadorias, instalações 
que permitissem conferir a mercadoria com as notas. Por 
fim, o processo de digitação teria exigido reter o caminhão 
por um longo período. Como o pátio dos postos não 
comportava grande quantidade de veículos aguardando a 
digitação, teriam se formado filas na rodovia. 

É claro que não deu certo: realmente começaram a se 
formar filas nas estradas, ninguém conseguia digitar 
tudo. As pessoas passaram a tomar decisões pragmáticas, 
fazendo a digitação por amostragem – por exemplo, uma 
Nota Fiscal a cada cinco caminhões. Com isso, o trabalho 
foi inócuo, já que os dados eram deficitários. O projeto, de 
tão irracional, acabou por ser cancelado.
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Notícia de jornal 
sobre a conclusão 
dos 48 Postos de 
Fronteira
Posto Fiscal de 
estrada



DATA DE 
VALIDADE
década de 1990

GILBERTO CARLOS DE LIMA



Quando trabalhamos nas fronteiras, às vezes 
precisamos apreender as mercadorias e lavrar Autos 
de Infração. Dependendo da mercadoria apreendida, 
pode surgir um problema sério porque ou se nomeia 
um depositário para ela, ou cabe ao Estado cumprir 
esse papel.

Certa vez apreendi uma carga de refrescos daqueles 
antigos, embalados em frascos de plástico, e a carga 
toda teve que ficar no Posto Fiscal. Saí de lá e, muitos 
anos depois, escutei alguém comentar:

– Não sei quem foi o maluco que apreendeu aquilo!
Aconteceu que o refresco – material perecível – ficou 

abandonado lá por anos e, com o tempo, deteriorou. 
Na prática, as coisas nem sempre funcionam como 
deveriam: de acordo com a legislação, se o material 
é perecível, o autuado tem um prazo para retirar a 
mercadoria e o Estado se reserva o direito, decorrido 
esse prazo, de doar, incinerar, leiloar. Mas naquele caso, 
por algum motivo, a carga de refresco acabou ficando 
por ali, como chamariz de abelhas.
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FISCO DE MINAS:  
O PRIMO RICO
1989

IVAN SENÇO



Minha primeira impressão do Posto Fiscal de 
Miguelópolis foi péssima. Mas, depois de ter começado 
a trabalhar ali, entendi que a realidade era ainda pior!

Era uma construção pré-moldada, com cerca de 18 
metros quadrados, compreendendo a área de trabalho, 
um banheiro e um quartinho de descanso. A captação 
de água era feita de um poço artesiano da Cemig, que 
abastecia a vila da usina de Volta Grande. Como no fim 
de semana não havia expediente por lá, a bomba não 
funcionava e sempre ficávamos sem água.

Em contrapartida, o Posto Fiscal de Minas Gerais, 
logo depois da divisa, era o nosso objeto de desejo: 
muito bem estruturado, com instalações invejáveis e 
água sem restrição. Era comum, nos momentos mais 
críticos, recorrermos ao “primo rico” para tomar 
banho e usar o banheiro.

Durante os nove meses que passei lá, a Secretaria 
promoveu obras de melhoria do Posto Fiscal, 
construindo um anexo com mais alguns cômodos, 
aumentando os reservatórios de água e melhorando 
significativamente as nossas condições de trabalho.
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NAS ALTURAS
1984

JOSÉ ROBERTO ROSA



Na Operação Sacarose, verificávamos sempre certo 
livro do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), órgão 
que controlava o estoque do álcool produzido em 
cada usina. Um belo dia, em Boituva, um colega e eu 
decidimos conferir a sério o estoque de álcool. Isso 
exigia escalar o tanque pela escada lateral e, uma vez 
lá em cima, colocar a vara medidora num buraquinho, 
determinar a profundidade em metros e, com base 
nisso, calcular o volume segundo a circunferência do 
tanque. Nós dois, magricelas, nos equilibrávamos lá 
no alto, receosos de uma ventania mais forte, quase 
fazendo malabarismo com a vareta para conseguir 
enfiá-la naquele buraco. Em resumo, foi a primeira e 
última vez que fizemos aquilo.
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POXOREO
2011

ANTÔNIO CARLOS FERNANDES



Qualquer AFR ligado à fiscalização direta de tributos 
conhece bem o termo: “Localização de Contribuinte”. 
Pois bem: foi justamente essa a tarefa que me foi 
atribuída, envolvendo a verificação de uma empresa de 
nome Poxoreo Distribuidora de Águas Ltda., localizada 
na periferia de Ribeirão Pires. Como era um local 
afastado, fui com um colega próximo que tinha outra 
notificação a dar no caminho. Com isso, aproveitamos a 
ida para resolver os dois assuntos.

Qualquer AFR ligado à fiscalização direta de tributos 
conhece bem o termo: “Localização de Contribuinte”. 
Pois bem: foi justamente essa a tarefa que me foi 
atribuída, envolvendo a verificação de uma empresa 
de nome Poxoreo Distribuidora de Águas Ltda., 
localizada na periferia de Ribeirão Pires. Como era um 
local afastado, fui com um colega próximo que tinha 
uma outra notificação a dar no caminho. Com isso, 
aproveitamos a ida para resolver os dois assuntos.

A empresa que meu colega tinha que notificar era uma 
pequena indústria e o trabalho correu tranquilamente. 
Em seguida fomos localizar a tal Poxoreo (repito o 
nome porque se tornou emblemático para a situação 
toda). Eu havia pesquisado algumas informações 
sobre o senhor que constava como sócio da empresa, 
principalmente o veículo registrado em seu nome, e foi 
seguindo pistas como essa – meu colega ao volante e eu 
observando o caminho – que acabamos por encontrar 
uma placa no chão, dentro de uma propriedade, com o 
nome Poxoreo.     

Fizemos o retorno na rodovia e paramos em frente 
a um mercadinho. Ao lado, uma propriedade com 
um grande terreno na frente e uma casa ao fundo. 
Perguntamos para a proprietária do mercadinho 
sobre a pessoa que procurávamos e ela nos disse que 
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o conhecia, sim: era o proprietário do imóvel onde 
estávamos e a filha dele estava na casa nos fundos  
do terreno.

Pedimos a ela que chamasse a moça, que nos atendeu 
e disse que o pai estava a caminho. Sabia disso porque 
ela tentara telefonar, mas o celular dele estava fora da 
área de serviço, o que só acontecia quando ele estava 
a caminho de volta da cidade (para ver como o lugar 
onde estávamos era distante).     

Ficamos ali, aguardando. Quando o carro (que nós 
sabíamos como era) embicou para estacionar, nos 
identificamos. Ele disse que iria estacionar e já viria 
conversar conosco.

Meu colega ficou observando ele entrar na 
propriedade, enquanto eu olhava para o lado de 
fora para não sermos surpreendidos por bandidos. 
Momentos depois, Paulo me alertou:

– Ele está vindo! Mas não aperte a mão dele. Eu o vi 
assoar o nariz com as mãos ao sair do carro e depois 
limpar nas calças!

Se fosse hoje, nos tempos de pandemia, quando 
ninguém mais se cumprimenta, não haveria problema. 
Mas o contribuinte já veio ao nosso encontro de braço e 
mão esticados e não houve escapatória.

Virou um caso de que sempre nos lembramos. Basta 
falar o nome Poxoreo que a história vem à tona. E ela 
serve para mostrar que o fiscal externo tem que passar 
por poucas e boas para cumprir o seu dever. 
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Fiscalização em 
estrada em 1978
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NOTIFICAÇÃO 
NO HOSPITAL
2014

IVAN SENÇO
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Um colega estava para sair de férias, mas tinha 
acabado de concluir um trabalho de Auditoria em 
uma empresa e precisava, antes, que o contribuinte 
assinasse o Auto de Infração e Imposição de Multa – 
AIIM. Ainda era o tempo dos Autos em papel.

Numa sexta-feira, entrou em contato com o 
representante do contribuinte, que se comprometeu 
a passar no Posto Fiscal para assinar o documento. O 
colega esperou até o final da tarde, mas o interessado 
não apareceu.

A segunda-feira era o prazo final para entrega 
do trabalho e o colega telefonou para a empresa 
perguntando pelo representante. Foi, então, 
informado de que ele estava no hospital próximo ao 
Posto Fiscal fazendo uns exames e que, saindo dali, 
iria dar a assinatura.

Em torno das 15h00, e ainda sem ter notícias, o fiscal 
ligou novamente para a empresa e foi informado de que 
o responsável estava tomando soro no hospital, mas 
que poderia ir procurá-lo na Sala de Medicação e ele 
assinaria o Auto.

Sem alternativa, dirigiu-se ao hospital, encontrou o 
contribuinte no local indicado e fez com que assinasse 
as diversas vias do Auto de Infração, sob o olhar curioso 
dos demais pacientes que se encontravam no local. 
Graças ao ePAT* e ao DEC** cenas constrangedoras 
como essa não devem se repetir.

*  Ver Glossário.
**  Ver Glossário.
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GLOSSÁRIO

CAT
A CAT (Coordenadoria da Administração Tributária) 
é uma unidade da Secretaria da Fazenda e 
Planejamento. Atualmente dividida em duas 
subcoordenadorias, tem como principais funções a 
arrecadação e fiscalização dos tributos estaduais. 
https://portal.fazenda.sp.gov.br/Institucional/Paginas/CAT.aspx

DEC
O DEC (Domicílio Eletrônico do Contribuinte da 
Secretaria da Fazenda de São Paulo) é uma ferramenta 
on-line que permite a comunicação de informações 
de interesse do contribuinte (como avisos, multas, 
notificações) por intermédio de uma caixa eletrônica, 
disponível na internet. Antes do DEC, as notificações 
eram feitas por correspondência, pessoalmente, ou 
por meio do Diário Oficial.

ePAT
O ePAT (Processo Administrativo Tributário 
Eletrônico) é o meio eletrônico da Secretaria da 
Fazenda de São Paulo utilizado principalmente 
na lavratura do auto de infração, tramitação dos 
processos administrativos tributários e transmissão 
de peças processuais. 

Fazesp
A antiga Escola Fazendária do Governo do Estado de 
São Paulo (Fazesp), atual Egesp, era a responsável por 
promover cursos de capacitação técnico-profissional 
aos servidores públicos da Fazenda e do estado de São 
Paulo. Hoje, a responsável por essas atribuições é a 
Egesp – Escola de Governo do Estado de São Paulo.
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FDT
O FDT (funcionário que atua na Fiscalização Direta 
de Tributos) é o fiscal externo, responsável por ir aos 
estabelecimentos e fazer a fiscalização e auditoria in 
loco.

Impacto
Nas operações de “impacto”, os fiscais se dirigiam 
a estabelecimentos previamente selecionados em 
que deveriam inspecionar e conferir a veracidade da 
documentação. As visitas eram feitas sem aviso prévio 
ao contribuinte.

Predião
Referência à sede da Secretaria da Fazenda, localizada 
no centro de São Paulo (SP), Avenida Rangel Pestana.

Volante
Operações feitas por agentes fiscais para verificar 
possíveis ilegalidades em cargas e mercadorias. 
Para fins de fiscalização, os transportadores 
eram abordados pelos fiscais para conferência da 
documentação. Essas ações eram feitas nas ruas, 
geralmente em dupla, com a utilização de viaturas.
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