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A) TÍTULO DA IDEIA/PROJETO

Título:

“PROJETO CAÇA-LARANJAS” - COMBATE A FRAUDES NA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA DE EMPRESAS,

POR INOCENTES ÚTEIS - BENEFICIÁRIOS DE BOLSA FAMÍLIA

B) Tema:

Gestão da Informação e Comunicação

C) Categoria a que concorre:

-Categoria: CATEGORIA SERVIDOR - Experiências e iniciativas de sucesso realizadas sem auxílio técnico/

financeiro.

D) RESUMO DA IDEIA/PROJETO

Resumo:

      O Governo de Minas Gerais tem a manutenção dos níveis de receita como uma das premissas para o cumprimento

de sua missão, de forma a viabilizar o provimento de politicas públicas às áreas sob a tutela estatal: saúde, educação,

etc. Este projeto aborda a investigação tributária, aplicada à proteção dos legítimos objetivos dos programas sociais,

pela essencialidade das ações em curso como promotoras de justiça e bem estar.

      O trabalho versa pontualmente sobre auditoria que revelou a ação inescrupulosa de falsos empresários, aliciando

beneficiários do Programa Bolsa Família, induzindo-os a “emprestar/vender” seus nomes para uso na criação de

“empresas-fantasma” destinadas ao cometimento de crimes o contra as ordens tributária, econômica e social.

        Detectou-se o primeiro caso em uma empresa de médio porte, cujo sócio administrador, demasiadamente

simplório, demonstrou absoluto desconhecimento (endereço, faturamento, produtos) sobre o “negócio” que seria

supostamente seu. Constatou-se após pesquisa aos dados cadastrais e ao “Portal da Transparência do Governo

Federal”, ser pessoa humilde e detentora do benefício assistencialista para erradicação da extrema pobreza. Tal
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ocorrência sempre representa fraude, por recebimento indevido do auxílio (quem possui recursos) ou pela constituição

ilegal de empresa (“sócio-laranja”).

	Realizou-se cruzamento universalizado de dados dos cadastros da SEF/MG, JUCEMG, NF-e, RFB e CGU. O

espantoso resultado apontou milhares de sócios mineiros recebendo Bolsa Família, alguns por má-fé e a maioria por

ingenuidade, sendo usados por falsários. No teste piloto com amostra de dez itens, foi apurada fraude em todos, às

dezenas de milhões de reais em notas fiscais inidôneas. Está sendo planejada operação fiscal para autuar e encaminhar

à justiça, se cabível, os demais praticantes de irregularidades contra o erário e o interesse público.

Palavras-chave: Cruzamento de informações. Fraude. Composição Societária. Bolsa Família.

E) ESCOPO DA IDEIA/PROJETO 

1) Caracterização da situação anterior:

      - Contexto

      Em 2011, o Ministério Público Estadual (MPE) solicitou o apoio de Auditores Fiscais da Secretaria de Estado de

Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG), para investigação de possíveis irregularidades em supostas compras e na emissão

de “notas frias” a órgãos públicos. Na ocasião, foram apurados estes e outros vícios insanáveis na constituição dos

fornecedores, alguns pela inexistência de fato do estabelecimento (“de fachada”) e outros porque, mesmo existindo

fisicamente as empresas, haviam sido registradas em nome de interpostas pessoas (“sócios-laranja”).

      Aprofundou-se no exame do contrato social apresentado à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

(JUCEMG), da situação cadastral das pessoas física e jurídica junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB)

e da situação cadastral da inscrição estadual, junto à própria SEF/MG. Durante a análise do quadro societário, em ledo

insight da fiscalização, foi também efetuada pesquisa no “Portal de Transparência do Governo Federal”1, constatando

tratar-se de beneficiário do Programa Bolsa Família2, em condição de pobreza ou miséria, e que, ademais, era

desprovido de instrução escolar e capacitação profissional. Estava comprovada a trama, até então inusitada, por meio

da qual duas propriedades com faturamento anual superior a R$ 3 milhões foram atribuídas a pessoa extremamente

humilde, residente em local modesto, em princípio incompatível com a condição de empresária. Constatou-se que

recebeu auxílio governamental de aproximados R$a100,00 por mês, entre 2009 e 2012, de programas destinados

exclusivamente às pessoas em condição de extrema pobreza. Como poderia uma pessoa, no limiar da mendicância,

possuir e administrar tais empresas, do setor atacadista e fornecedoras do Poder Público?

      Diante da evidente existência de esquema criminoso3, requisitou-se aos cartórios da circunscrição informação

sobre procurações outorgadas pela pessoa jurídica ou pelo sócio a um administrador de fato. O resultado confirmou

que o real proprietário era o procurador que, na prática, conduzia as operações escusas, aparentemente sem riscos

legais e criminais. Fora então desvendada a manobra criminosa, com desfecho diferente, no qual responsáveis foram

inclusos como coobrigados e denunciados ao poder judiciário.

Lavrou-se auto de infração contra a empresa, elegendo como sujeito passivo o verdadeiro falsário. Contestando o auto

de infração, a empresa impetrou recurso ao Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, o qual foi recusado

por unanimidade. Merece destaque o teor da decisão, tendente a punir os verdadeiros culpados e conceder atenuantes,

se devidas, às possíveis vítimas das insidiosas falcatruas.

      A partir 01/2013, tornou-se procedimento padrão nas atividades fiscais (auditorias, autorizações de inscrição

estadual, alterações de quadro societário etc.) a pesquisa de informações sociais dos cotistas, especialmente quando há

dúvidas sobre sua capacidade financeira. Com esse bem sucedido início de paradigma, decidiu-se pela realização de

um “cruzamento matricial” que contemplasse informações sociais e econômicas de todos os cadastros à disposição da
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SEF/MG). Os Auditores Fiscais autores do projeto entenderam que um tratamento de massa permitiria detectar de

forma mais expressa e em nível abrangente as empresas de “fachada” ou não e os “sócios-laranja”. Além disto,

contribuiria diretamente para minorar a sonegação e, indiretamente, para aumentar a percepção de risco, atuando como

proteção aos cidadãos humildes e desavisados contra o assédio dos fraudadores.

      Frente a tantos motivos estratégicos indicando a viabilidade e o dever técnico/administrativo, o cruzamento em

massa foi desenvolvido e implementado em 12/2013, sendo que os impressionantes resultados são apresentados

adiante.

      - Situação problema

      É importante a qualquer profissional ou instituição acompanhar o contexto recente, no qual a sociedade brasileira

vivencia importantes mudanças. Dentre tantas, podem ser enumeradas: a implantação de políticas sociais de

redistribuição de renda, o crescimento econômico, o combate à corrupção e à sonegação, a gestão estratégica, a

globalização, as reformas constitucionais como vetores do desenvolvimento, os debates sobre reforma tributária, a

aplicação dos recursos públicos e, proporcionando amargo, embora valioso, feedback, as manifestações populares. 

      Para atender às complexas prioridades sociais os governos devem adotar soluções capazes de melhorar a gestão

pública (BRANDÃO e BRUNO-FARIA, 2013; PEREIRA e VARGAS, 2013). Diante desse complexo cenário cabe ao

Estado atuar como regulador, tanto em face dos progressos como das adversidades. A complexidade da máquina

administrativa, entretanto, dificulta a apresentação de respostas efetivas e em tempo adequado. Para o cumprimento da

sua missão a Administração Pública necessita incrementar os recursos financeiros, porém enfrenta a resistência de

uma sociedade assaz insatisfeita com a relação custo x benefício entre a carga tributária e a (considerada) deficiente

conversão e disponibilização de serviços basilares à sociedade. 

      Os entraves vivenciados são quase sempre decorrentes dos efeitos maléficos de desfalques nos recursos destinados

à sociedade, de golpes contra a credulidade popular e do atraso que tais condutas acarretam ao desenvolvimento

nacional. Dentre os obstáculos intrínsecos aludidos neste projeto, será denunciada a sedução de pessoas despreparadas

e ingênuas, para a prática de crimes de falsidade ideológica/documental5. Será comprovada a constituição de empresas

com o fim nefasto de emitir documentos fiscais falsos e/ou viabilizar desvios de verba pública. E será analisado o

quanto a prática de tais atos lesivos emperra o provimento de políticas públicas de qualidade. Tais misteres tornam

imprescindível a promoção de estudos e ações de controle, com vistas à apuração/punição das ilicitudes já cometidas

e, preferencialmente, antecipação às futuras tentativas.

      Em termos específicos, pretende-se comprovar que pseudo contribuintes têm se estabelecido com o intento

preconcebido de sonegação milionária de tributos. E que a despeito dos crimes subjacentes (econômico-sociais e

tributários), a movimentação de empresas ilegítimas representa um modus operandi rentável a bandidos, equivalendo a

severos desfalques arrecadatórios e prejuízos à sociedade.

2) Descrição do trabalho:

      As peculiaridades descritas e as transgressões evidenciadas, basicamente compeliram os Auditores Fiscais à

elaboração do sistema ora descrito. Foi empregada a tecnologia mais moderna ao alcance da SEF/MG, com o

propósito de agilizar a detecção fraudes contra os cofres públicos, bem como de identificar os aliciadores,

contribuindo para com a proteção e a preservação da integridade moral de cidadãos incautos induzidos a erro. 

      É aterradora a frequência com que pessoas carentes e em situação de dificuldade são iludidas, concordando em

“emprestar/vender” seus nomes, ingressando no crime sem a noção da gravidade, mediante falsas promessas de lucro

fácil. E é insólita a rapidez empreendida na emissão de notas fiscais inidôneas, aos milhões de reais, suprimindo

impostos devidos, ou superfaturando valores para usurpação do dinheiro público. 

      Esses fatos tornaram insuficiente apenas apurar as omissões, desvios e crimes consumados, até pela dificuldade de
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produção de provas junto às instâncias administrativa e judicial, porquanto a maioria dos reais infratores se mantém

“invisível”. Seria fundamental evoluir para o desenvolvimento de metodologias de cruzamento de dados e sistemas

que possibilitassem o deslinde dos ludíbrios, em periodicidade mais expressa, ou até mesmo que os antecipasse,

impedindo a constituição da empresa ou indeferindo liminarmente o pedido de inscrição. 

      Foram utilizados os cadastros da SEF/MG, da JUCEMG e da SRFB, bem como as informações públicas (valores e

períodos) sobre despesas governamentais, disponíveis no Portal da Transparência. Integrando e combinando os dados

de tais fontes, identificaram-se as empresas registradas em Minas Gerais, que mantêm em seus quadros societários

recebedores de Bolsa Família, ou seja, pessoas que se supõe em situação de pobreza absoluta. Na verificação desse

tipo de indício é praticamente certa a comprovação de fraudes, seja pela percepção indevida de quem possui recursos

para prover a subsistência (real proprietário), ou pela subscrição de haveres de outrem (“sócio-laranja”). Encontra-se

sumarizada no Fluxo 1 (em anexo), a dinâmica das operações irregulares.

2.1) Rede de Governo:

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

3) Objetivos propostos e resultados visados:

Aumento da arrecadação

      Este projeto tem por objetivos identificar, demonstrar e, preliminarmente, quantificar as delinquências provocadas

pela criação de empresas compostas por “sócios-laranja”, recebedores de Bolsa Família. Essas três ações permitem ao

Estado:

- Combater a sonegação fiscal e promover a recuperação de receitas suprimidas.

- Contribuir, quando cabível, para cessação do uso inadequado dos recursos aplicados nos programas concessores de

benefícios sociais à população carente.

- Resgatar a condição ética e moral das pessoas humildes cujos nomes são “sujos” por bandidos disfarçados de

empresários.

- Identificar maus profissionais (contadores, advogados, servidores públicos, etc.) envolvidos com a criação de

“empresas de fachada”.

- Sanear o cadastro de contribuintes do Estado de Minas Gerais.

- Lavrar autos de infração, para exigência de imposto, juros e multas, quando devidos.

- Encaminhar ao MPE a “Representação Fiscal para Fins Penais”6, noticiando os crimes cometidos.

4) Resultados esperados:

      Os resultados primordiais do projeto estão alicerçados na retro citada identificação de empresas irregulares, na

composição das mesmas por interpostas pessoas e no combate à sonegação de ICMS, decorrente de suas operações

ilícitas. Pode-se afirmar que a finalidade essencial foi integralmente alcançada, pela detecção de 14.391 participações

societárias ilegítimas, cujos titulares são recebedores de Bolsa Família, em regra pessoas desprovidas de recursos

materiais e de cultura empresarial.  Além disto, foi identificada e contida a expressiva emissão de /notas frias/ da

ordem de R$130.789.780,06.
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      Em respeito ao dever de preservação dos sigilos profissional e fiscal, não se menciona no presente trabalho

qualquer nome de pessoa, empresa, ou mesmo números que possibilitem a identificação respectiva. À guisa de

ilustração dos resultados obtidos, segue um resumo das ocorrências:

- 1ª Empresa: Iniciada em 08/2010, com sócio irregular que recebe bolsa família desde 12/2004. Não atendeu à

intimação para prestar esclarecimentos. No endereço cadastrado, não existe estabelecimento, apenas uma casa de

residência. 

- 2ª Empresa: Confirmada o recebimento de Bolsa Família pelo sócio. Não existe estabelecimento no local informado.

Foram emitidas notas fiscais até 10/2013, no valor de R$ 40.750.558,12. Em atendimento à intimação, apresentou-se

um desconhecido informando que o suposto sócio falecera em 02/2013. O contabilista responsável e o segundo sócio

não compareceram à convocação fiscal.

- 3ª Empresa: Comprovado o recebimento de Bolsa Família pela sócia, que não localizada para entrevista. Onde, em

tese, funcionaria uma indústria é uma loja de 12 m2. Não foi emitido qualquer documento, permitindo presumir que a

IE estivesse reservada para fraude em licitações ou futuro “derrame” de NF-e irregulares.

- 4ª Empresa: A sócia detém participação na matriz e em duas filiais. Foi realizada diligência nos estabelecimentos,

onde funcionários afirmaram desconhecer a suposta “dona”. Compareceu à convocação revelando ignorar por

completo o negócio e a origem do capital empregado. Embora haja registro do pagamento de Bolsa Família, declarou

que há 6 anos não recebe ajuda governamental. Pelo aparente golpe contra o programa encaminhou-se o caso ao MPE.

- 5ª Empresa: Faturamento anual superior a um milhão de reais, enquanto a sócia recebe bolsa família. Inclusa em

auditoria fiscal para autuação de irregularidades, bem como identificação e punição dos verdadeiros responsáveis.

- 6ª Empresa: Estabelecida tendo como interposto proprietário um cidadão semianalfabeto, residente em uma das

regiões mais pobres do Brasil. Recebe Bolsa Família há quase três anos, no valor de R$ 123,52 mensais. O referido

senhor, por grotesco que pareça, figura como sócio de 11 empresas, com capital social a ele atribuído em valor

superior a R$ 125 mil.

- 7ª Empresa: Faturou, em espantosa incoerência financeira, aproximados R$ 72 milhões durante o ano de 2012 e

recolheu, no mesmo período, ínfimos R$ 110,15 em tributos estaduais. Consta no quadro social uma bolsista de

auxílio pobreza no valor de R$a90,00 mensais, em nome da qual subscreveram, repulsivamente, um capital social de

R$ 100.000,00.

- 8ª Empresa: A proprietária fictícia recebe R$ 102,00 por mês a título de Bolsa Família. Participa de quatro empresas

“de fachada”, respondendo por um capital de R$ 89.400,00. Encontram-se em acompanhamento fiscal e apresentam

fortes evidências de sonegação e fraude em licitação. Foram emitidas NF-e no valor de R$ 948.090,19.

- 9ª Empresa: Tem como sócia pessoa humilde que além da percepção de Bolsa Família, conta com vínculo

empregatício registrado em carteira de trabalho, na condição de colhedora de /frutas cítricas/. O estabelecimento

adquiriu mercadorias no montante de R$ 2.549.103,74, que foram vendidas sem nota fiscal. O farsante e criminoso foi

identificado, autuado e preso.

- 10ª Empresa: O sócio atendeu à intimação e confessou a negociata, alheio ao fato de que delatara o “patrão”. Era

faxineiro da empresa e recebia bolsa família. “Vendeu” sua assinatura por meio salário mínimo e pelo custeio do seu

tratamento de hemodiálise. Confirmou haver recebido dinheiro e favores, mas sequer imaginava ou conhecia algo

sobre falsidade ideológica e sonegação.

      As empresas até então investigadas, nas quais foram constatadas anomalias, tiveram bloqueada a autorização para

emissão de NF-e, suspensa a inscrição estadual e foram inclusas em programação de auditoria, com vistas à apuração

dos crimes cometidos.

O resumo das providências adotadas contra tais sociedades iníquas e contra os bandidos investigados no projeto piloto

encontra-se no Quadro 1, em anexo.

      Como medida tendente à recuperação dos tributos evadidos e visando à salvaguarda da integridade moral/jurídica

dos cidadãos, decidiu-se por realizar investigação dos demais prenúncios de desvios e falcatruas. Uma operação de

âmbito estadual encontra-se em desenvolvimento pelos setores de inteligência fiscal da SEF/MG, observados os
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recursos humanos, tecnológicos e materiais disponíveis.

5) Público-alvo do projeto:

      Estão abrangidas pelo projeto as pessoas jurídicas cadastradas e ativas, assim como todos os cidadãos, enquanto

partícipes da composição societária das empresas. É possível ressaltar, como alvos típicos os seguintes:

- Falsos empresários e estabelecimentos irregulares, a serem identificados e punidos.

- Contabilistas que atuem aliados ao crime, para a constituição de “empresas de fachada”.

- Pessoas que de boa-fé são enredadas no cometimento de fraudes, a terem resgatada, nos aspectos envolvidos, à

condição de cidadania.

Falsos empresários e estabelecimentos irregulares, a serem identificados e punidos.

- Contabilistas que atuem aliados ao crime, para a constituição de “empresas de fachada”.

- Pessoas que de boa-fé são enredadas no cometimento de fraudes, a terem resgatada, nos aspectos envolvidos, à

condição de cidadania.

Falsos empresários e estabelecimentos irregulares, a serem identificados e punidos.

- Contabilistas que atuem aliados ao crime, para a constituição de “empresas de fachada”.

- Pessoas que de boa-fé são enredadas no cometimento de fraudes, a terem resgatada, nos aspectos envolvidos, à

condição de cidadania.

5.1) Municípios/regiões beneficiados:

Municípios

Cidade:

-Todas as Cidades

6) Ações e etapas da implementação:

6.1) Ações e Atividades em desenvolvimento:

      As etapas foram elaboradas tendo em vista a investigação documental, cadastral e lógica (causa e efeito) sobre a

constituição irregular de sociedades comerciais e industriais. Isto, tanto por vícios na documentação da pessoa jurídica

quando dos sócios, sendo estes comumente representados por interpostas pessoas. 

      As ações concluídas ou em andamento são apresentadas a seguir, de acordo com a segmentação e a cronologia

efetivamente praticadas:

- 1ª Etapa: Fiscalização conjunta com o Ministério Público Estadual:

Ocorreu a apuração dos primeiros indícios, bem como a comprovação da suspeita de representarem um modus

operandi complexo e perigoso, a serviço do crime organizado. Uma vez confirmado que o sócio de uma empresa

mineira estava recebendo Bolsa Família, foi realizada auditoria das operações irregulares e lavrado auto de infração.

- 2ª Etapa: Modelagem de dados, interface e integração entre os cadastros:
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   Bases de Dados (MG)			   Fonte			   Nº Registros*

   Empresas/contribuintes			   SEF/MG		           1.812.000

   Sócios de empresas/contribuintes	   SEF/MG		           3.250.000

   Composição societária			   JUCEMG		           2.450.000

   CPF** dos sócios				   SERPRO***/SRFB	   1.180.000

   Beneficiários de Bolsa Família 	   Transparência/CGU   7.315.000

   Emissores de NF-e – Qtdes e Valores   Portal/SEF/MG	      145.000

   *Aproximados para a casa de milhar mais próxima (em 12/2013).

   **Cadastro de Pessoas Físicas

   *** Serviço de Processamento de Dados da Receita Federal do Brasil

   Os cadastros cuja origem não é institucional foram obtidos mediante solicitação formal à origem, por invocação dos

convênios de mútua colaboração entre as instituições. O código fonte/sistema para processamento foi desenvolvido em

linguagem Delphi (devidamente licenciada à SEF/MG) e tecnicamente apropriada para o tipo de aplicação a

desenvolver. Os relatórios finalísticos foram gerados em planilhas Excel, pela versatilidade e a flexibilidade para

reorganização com índices, filtros e formulas, permitindo o aprimoramento da análise e a identificação das

irregularidades.

- 3ª Etapa: Metodologia utilizada no cruzamento de dados – Regras de Negócio

O cruzamento foi denominado “matricial” por comparar bases diversas entre si, de forma a gerar indícios relativos à

combinação dos dados respectivos. Os principais processamentos são os seguintes:

   - Mesclando os cadastros de contribuintes e seus sócios, foi obtida tabela contendo 1.180.000 registros, em virtude

da remoção de proprietários/cotistas de diversas empresas.

   - A tabela, sem repetições, foi complementada com dados do Cadastro de Pessoas Físicas, sobre a situação

registrada. Para reforço dos indícios foram assinaladas as situações de sócios com status de CPF diferente de

“regular”.

   - Foi também a agregado o valor do capital social integralizado pelos empresários mineiros, tendo como origem o

registro de participações societárias da JUCEMG.

   - O passo seguinte e fundamental foi segregar os beneficiários dos arquivos nacionais do programa Bolsa Família

(89 milhões de contas, entre encerradas e ativas, em 08/2013). Foi extraída a fração referente a cidadãos mineiros

(nome e valores mensais), usando como chaves de referência o NIS e o CPF.

   - As mensalidades foram globalizadas, com inserção do total na tabela de indícios. Salvo exceção, casos de

“empresários” que recebem bolsa para erradicação da “pobreza absoluta e miséria” quase sempre estão aliados à

fraude, por: /Recebimento indevido/ &#8594; Beneficiários que possuem condição financeira e /Recebimento devido/

&#8594; Pessoas humildes com participação irregular em empresas, mas vítimas de engodo por criminosos

sonegadores.

   - Em estágio avançado da análise, complementou-se a tabela de indícios com as somas dos valores de NF-e emitidas

pelos estabelecimentos alvo da investigação. 

   - Concluída a coleta de dados e a matemática do projeto, foi processado o cruzamento com a asserção de que seriam

priorizados os casos relativos a sócios que receberam (iam) Bolsa Família. 

   - Já em fase analítica, consolidaram-se os resultados tendo como referência o mês 09/2013. Foi gerado e formatado o

relatório final, indexado por IE e CPF dos sócios. Após refinamento inicial, com a exclusão das participações

societárias encerradas, restaram 14.391 preocupantes indicativos de fraude, detalhados e tabelados conforme exemplos

contidos no Quadro 2, em anexo.

- 4ª Etapa: Planejamento e execução de teste piloto

   - Definiu-se para seleção dos contribuintes a serem investigados, o método de amostra dirigida (“não aleatória”),
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baseado em premissas objetivas (IE recente, participação ativa e somatório de NF-e emitidas).

   - Selecionou-se 10 estabelecimentos que, a exemplo dos seus sócios, foram investigados mediante avaliação da

compatibilidade entre movimentação econômica &#8594; porte &#8594; segmento, a realização de diligências e

intimações para depoimento (supostos sócios, contabilistas, testas-de-ferro, procuradores, prepostos e verdadeiros

responsáveis).

   - O indignante resultado demonstrou fraudes de natureza documental e/ou sonegação de ICMS em todos os casos

analisados. 

6.2) Prazo para implementação do projeto:

Até 6 meses

6.3) Unidade(s) Administrativa(s) Executora(s):

      Embora o projeto seja executado pela Secretaria de Estado da Fazenda de MG, poderá ser compartilhado com as

demais Unidades Federadas (UF), bem como outras áreas governamentais estaduais às quais esteja relacionada a

administração e o controle sobre as receitas, despesas e gastos públicos:

- Planejamento e Gestão;

- Defesa Social;

- Desenvolvimento Economico, e

- Ministério Público. 

      Além disto a execução do projeto poderá interessar a setores do governo federal, por exemplo, responsáveis pelo

controle e concessão de Bolsa Família.

6.4) Parcerias do projeto:

Com parceria

Descrição:

      Os parceiros da SEF neste projeto e suas respectivas contribuições são:

- CGU: Além das informações públicas, acessíveis a qualquer cidadão no Portal da Transparência, disponibilizou

tabela de correlação entre CPF e NIS de cada brasileiro beneficiário de programas sociais. 

- MPE: Importante aliado nas operações que originaram a ideia do cruzamento em massa, conforme descrito no item

“1”. Após consumação do trabalho técnico-tributário, assume papel fundamental nas ações de responsabilização penal

de eventuais criminosos, com oferecimento de denúncia crime ao Poder Judiciário. 

- SRFB: Fornecimento de informações (status cadastral) sobre os CPF de sócios de pessoas jurídicas mineiras, para

complementação da estrutura de dados necessária ao cruzamento.

- JUCEMG: Envio de informações sobre participações e sócios de empresas estabelecidas em Minas Gerais, também

para integração da base de dados destinada ao cruzamento.
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7) Recursos utilizados

7.1) Recursos humanos

Interno: 

7.2) Recursos Financeiros

Interno:       Não foram incorridos custos adicionais para o desenvolvimento deste projeto, uma vez que é produto da

pesquisa e do trabalho realizados exclusivamente por servidores em exercício, da SEF/MG.

7.3) Recursos materiais

Interno:       Serão utilizadas exclusivamente as instalações, equipamentos/hardware já disponíveis e em utilização nas

repartições, além de programas com os quais já se trabalha habitualmente, sem ônus com locações e outras despesas

do gênero. Ressalte-se assim, que não haverão custos extras ou consideráveis a estimar, porquanto serão utilizados

unicamente recursos já previstos, componentes da estrutura e do orçamento da SEF/MG.

7.4) Recursos tecnológicos

Interno:       Serão dispendidos apenas os recursos tecnológicos já existentes, tanto no âmbito metodológico quanto na

infraestrutura de TI. A SEF/MG possui o suporte necessário, que se resume aos links da rede fazendária e aos

softwares (já licenciados ou livres) a serem empregados.

7.5) Valor total estimado para implementação do projeto
Valor:

0,00

8) Mecanismos de avaliação do projeto proposto:

9) Obstáculos identificados na implementação do projeto:

Há obstáculos
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9.1) Soluções a serem adotadas para a superação dos principais obstáculos identificados:

      Na verdade, são mínimas as barreiras à implementação do projeto, haja vista a combinação de sua simplicidade

técnica (relação custo x benefício) com a grande importância arrecadatória e o vultoso alcance econômico-social.

      Para que a fiscalização possa atender com efetividade a um maior número de contribuintes e distinguindo os bons

dos falsos empresários, desenvolveu-se a solução objeto do presente trabalho. Foram utilizadas bases de dados

corporativas (internas e externas), com processamento mensal, tendendo a diário (meta), que possibilita a detecção dos

indícios de fraudes no menor lapso temporal possível. A informatização confere rapidez e possibilita atuações

abrangentes, tanto em ações repressivas como preventivas, combatendo as irregularidades no ato ou logo após a

constituição das empresas. 

      Cumpre finalmente, destacar que o presente projeto é pioneiro nesta forma de auditoria fiscal, prevendo apurações

o mais expressas possível das fraudes que menciona, levando em conta a já citada visão de futuro, de que os

processamentos venham a ser executados com periodicidade diária ou mesmo em tempo real. 

      O poder público não pode transigir com criminosos que constituam “empresas- fantasma” e consequentemente

improdutivas, sonegando tributos, que, se recolhidos, poderiam atender à sociedade em forma de serviços e benefícios.

Não deve ser tolerado, enfim, que se denigra a imagem de cidadãos humildes e na maioria das vezes idosos, já

combalidos pelas dificuldades naturais. 

      A conclusão é de que o projeto demanda recursos mínimos, em relação aos benefícios decorrentes de sua

implementação, tendo em conta os resultados já obtidos, informados no Quadro 1 (em anexo). As ações de combate à

fraude e o refinamento dos controles adotados no setor público, aprimoram o planejamento governamental nas áreas

social, econômica e tributária, contribuem nos processos de tomada de decisão e atendem, sobretudo, aos princípios

basilares da Gestão Estratégica da Informação.

10) Rodapé:

1 - Iniciativa da Controladoria Geral da União (CGU), lançada em novembro/2004, para assegurar a boa e correta

aplicação dos recursos públicos. O objetivo é aumentar a transparência da gestão pública, permitindo que o cidadão

acompanhe como o dinheiro público está sendo utilizado e ajude a fiscalizar. Disponível em:

http://www.portaltransparencia.gov.br/. Acesso em: 03 mai. 2014.

2 - Programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em

todo o país. Integra o Plano Brasil Sem Miséria, que tem como foco de atuação os milhões de brasileiros com renda

familiar per capita inferior a R$ 70 mensais e está baseado na garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso aos

serviços públicos. Disponível em: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia. Acesso em: 03 mai. 2014.

3 - Art. 1°, II, da Lei Federal nº 8.137/1990, que define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as

relações de consumo, e dá outras providências.

4 - Código Penal – Falsidade Ideológica, art. 299. “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele

devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:”

5 - Dentre os diversos tipos de notas fiscais ideologicamente falsas, conforme dispõe o Regulamento do ICMS, são de

interesse neste trabalho aquelas emitidas por contribuinte inscrito, porém sem estabelecimento.

6 - De acordo com a Resolução nº 4.213/2010, é o documento elaborado pelo servidor fiscal, quando constatado fato

que, em tese, configure crime contra a ordem tributária previsto na Lei Federal nº 8.137/1990.

7 - Nota fiscal de existência apenas digital, autorizada previamente, emitida e armazenada eletronicamente, com o

intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços.
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