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e DITORIAL

As páginas de Tributação em Revista são o es-

paço natural para que os Auditores-Fiscais divul-

guem suas reflexões. Ao longo de sua história, a 

revista sempre prestigiou a expressão do pensa-

mento técnico e acadêmico dos filiados do Sindi-

fisco Nacional sobre temas ligados à tributação de 

maneira geral e em específico sobre fiscalização, 

aduana e seguridade social.

Mas não se esgotaram aí as participações nes-

ta revista que se pretende plural. As colabora-

ções também vinham do público externo: aca-

demia, técnicos de governo, setores sindicais e 

não governamentais etc. Outros colaboradores 

expressaram seu ponto de vista sob o formato de 

entrevista. Seja sob a forma de entrevista ou arti-

go, Tributação em Revista sempre respeitou a li-

berdade de pensamento e expressão, divulgando 

pontos de vista diversos, ora complementares, 

ora discordantes entre si. Interessou-nos, sem-

pre, a diversidade e o questionamento, presentes 

em todas as colaborações.

Até o presente não havíamos dedicado uma 

edição exclusivamente composta por reflexões de 

nossos filiados, Auditores-Fiscais. Eis que, reto-

mando a edição, nos colocamos inteiramente a 

serviço daqueles que justificam nossa existência. 

Tributação em Revista confirma, por meio des-

ta edição, sua missão primordial de disseminar 

ideias daqueles que ousaram compartilhar seu 

ponto de vista sobre o objeto de sua atuação. 

A edição inicia-se com o ponto de vista de Már-

cio Gonçalves sobre a conformidade cooperativa, 

a qual se manifesta por uma atuação proativa do 

contribuinte em relação ao Fisco, trazendo-lhe 

questões que possam envolver risco fiscal. Tal rela-

ção pode auxiliar a atuação do Fisco, ajudando-o a 

reduzir riscos emergentes, gerando e acumulando 

conhecimento sobre assuntos que lhe são afetos. 

A seguir Edgar Veras apresenta-nos suas reflexões 

sobre o processo de deliberação legislativa em maté-

ria tributária. O artigo avalia os fatores que levaram a 

impasses na tomada de decisão legislativa e as estraté-

gias definidas pelo Poder Executivo Federal para dar 

solução legal, pelo meio legislativo, a questões estraté-

gicas do Sistema Tributário Nacional. 

Foch Simão Jr., colaborador sempre ativo da 

revista, trata em seu artigo do combate à evasão 

fiscal, indicando que sua mensuração é um ca-

minho para combatê-la. Para tanto, propõe uma 

forma de quantificação da quantidade evitada de 

imposto e a penalidade que se deve aplicar ao 

montante evitado.

O arrolamento de bens imóveis como forma 

de garantir o crédito tributário é um instru-

mento do qual a Fazenda Pública pode se uti-

lizar para evitar o esvaziamento patrimonial e 

minimizar a insolvência. Ao abordar este tema, 

Angélica Rodrigues e Raul Pessoa indicam como 

operacionalizar o arrolamento em pesquisas de 

notas fiscais eletrônicas. 
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No artigo seguinte, Pedro Belinasso mostra que 

para alcançar maior efetividade na arrecadação tri-

butária, deve-se ir além da chamada “teoria puni-

tiva”, acrescentando-lhe fatores sociais e políticos 

que permitam entender a mentalidade dos contri-

buintes quanto a cumprir ou não suas obrigações. 

Alysson Almeida e Rafael Silva dão sua con-

tribuição com um tema que permeia o cotidiano 

do nosso público-alvo: o papel do Auditor-Fiscal 

na mediação da relação jurídico-tributária entre 

o Fisco e o contribuinte. Este artigo investiga o 

papel do Auditor-Fiscal nesta relação, propondo a 

criação de “Auditorias-Fiscais Especializadas por 

Áreas de Jurisdição”, autônomas e flexíveis, para 

atuar na intermediação dessa relação. 

O perdão das dívidas do PIS e da Cofins é tra-

tado no artigo seguinte por Tiago dos Santos. O 

autor mostra como o tema é tratado em diferentes 

prismas, como o contábil, o fiscal, o doutrinário 

e o jurisprudencial, terminando por defender que 

a corrente advogada pelo STF é a mais apropriada 

para esclarecer as divergências conceituais de re-

ceita para fins tributários, bem como o campo de 

incidência das contribuições sociais. 

As contribuições sociais e o entendimento ju-

risprudencial são novamente o tema no artigo se-

guinte, assinado por Eládio Costa Neto. O autor 

argumenta que as modificações legislativas acerca 

desses tributos tornaram o Sistema Tributário mais 

complexo. Destaca a questão do conceito de insu-

mos para o creditamento das contribuições, colo-

cando o foco na conceituação dada pelo STJ aos in-

sumos passíveis de crédito para fins do PIS/Pasep e 

da Cofins e requisitos para efeitos de desoneração. 

Ao comparar as empresas prestadoras de ser-

viço com as de vigilância, Mákix Ferreira e Ra-

fel Hepfner mostram que o tratamento tributário 

dispensado pela legislação a empresas de ativida-

des semelhantes é bastante diferenciado, eviden-

ciando a complexidade da legislação do Simples 

Nacional. Os autores concluem que, no tocante à 

tributação, a legislação dispensou, para as ativida-

des aparentemente mais complexas, um sistema 

diferenciado e favorecido em relação àquelas teo-

ricamente mais simples. 

As Zonas de Processamento de Exportações – 

ZPE – são o tema proposto no penúltimo artigo da 

edição, assinado por João Cavalcante. Por meio de 

uma abordagem histórica, o autor discute o mo-

delo vigente no Brasil ressaltando sua operaciona-

lização e funcionamento, a questão do alfandega-

mento, os benefícios às empresas nela instaladas e 

o tratamento tributário.

O artigo de fechamento desta edição, de Ale-

xandre Costa e Rafael Silva, traz um tema jurí-

dico, qual seja, o princípio da verdade material 

aplicado ao caso específico da localização do real 

proprietário do veículo para efeitos de perdimen-

to. Os autores mostram que a ciência ficta no pro-

cesso de perdimento traz prejuízos ao polo passi-

vo, com o objetivo de apresentar os cuidados que 

o Auditor-Fiscal deve ter ao localizar e cientificar 

o sujeito passivo para evitar tais prejuízos. 

Fiéis ao nosso compromisso de imparcialida-

de e à nossa linha editorial, que contempla basi-

camente a filosofia de que Tributação em Revista  

é um campo livre de discussão de ideias e de 

controvérsias, abrimos nossas páginas a posi-

cionamentos de todos os matizes, livremente 

expostos.  Ao leitor, cabe o julgamento final e, 

se desejar, também manifestar sua opinião nos 

próximos números.
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Resumo

Muitos países adotaram a conformidade cooperativa para melhorar a relação entre a administração tributária 

e os contribuintes. Essa abordagem é baseada na transparência e confiança mútua e procura-se mudar a natureza 

do diálogo entre esses atores. A administração tributária é notificada proativamente pelo contribuinte sobre as 

questões com possibilidade ou significativo risco fiscal, que possam provocar incertezas, junto com todos os fatos e 

ARTIGO

Conformidade Cooperativa: Melhorando a Relação 
entre o Fisco e o Contribuinte

Abstract

Many countries have adopted cooperative compliance to improve the relationship between the tax administra-

tion and taxpayers. This approach is based on transparency and mutual trust and seeks to change the nature of 

the dialogue between these actors. The tax administration is proactively notified by the taxpayer on issues with a 

potential or significant tax risk that may cause uncertainties along with all the facts and circumstances related to 

such issues to accelerate the audit process and validate the adopted position. Acting in this way, there are gains for 

both, such as greater predictability, reduced administrative costs and better application of resources, ability to deal 

with emerging risks, and increased knowledge.

Keywords: Cooperative Compliance. Tax Administration. Risk Management. Organisation for Economic Co-ope-

ration and Development. OECD.

Autor: Márcio Gonçalves - SUARA
marcium@yahoo.com
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circunstâncias relacionadas a essas questões para acelerar o processo de auditoria e validar a posição adotada. Atu-

ando dessa forma, há ganhos para ambos, como maior previsibilidade, redução de custos administrativos e melhor 

aplicação de recursos, habilidade em lidar com riscos emergentes e aumento do conhecimento.

Palavras-chave: Conformidade Cooperativa. Administração Tributária. Gerenciamento de Risco. Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. OCDE.

1. Movimento em Direção ao “Compliance”

Visão Atual do “Compliance”

O termo “compliance” está presente nas empresas 

e na mídia. Esse termo, em inglês, conforme versão 

on-line do Cambridge Dictionary,1 é o ato de obede-

cer uma ordem ou uma regra. Em termos legais, é 

o fato de obedecer a determinada lei ou norma, ou 

de agir conforme foi estabelecido. Em geral, o termo 

pode ser traduzido em português como “conformi-

dade”, “aderência” ou mesmo “adimplência” em vis-

ta do enfoque de sua aplicação no campo do Direito 

Tributário.

Na mídia, o termo “compliance” tem sido rela-

cionado com as leis e normas anticorrupção. No lin-

guajar empresarial, “compliance” relaciona-se com 

os termos conformidade ou integridade corporativa, 

que abrange a observância e o cumprimento de todos 

os conjuntos de regras que se aplicam ao negócio e 

que podem variar conforme as atividades desenvolvi-

das pela empresa. Isso inclui não apenas os assuntos 

ligados aos sistemas anticorrupção, como também ao 

cumprimento de diversas obrigações como as decor-

rentes de legislações trabalhistas, ambientais, con-

correnciais, fiscais (contábeis e tributárias), regula-

tórias, entre muitas outras. 

O “compliance” vem ganhando projeção significa-

tiva no Brasil desde a publicação da lei de integridade 

empresarial (Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013), 

que visa o combate à corrupção e todo e qualquer 

ato lesivo contra a Administração Pública, principal-

1. Disponível em https://dictionary.cambridge.org/pt/ (acesso em 
21/06/2019)

mente pela responsabilização objetiva administrativa 

e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra 

a administração pública, nacional ou estrangeira. 

Dessa forma, muitas empresas têm se preocupado 

em promover uma cultura de integridade organiza-

cional. Como benefício, há o fortalecimento da ima-

gem da empresa no mercado perante seus acionistas 

ou investidores e consumidores ou clientes. Adicio-

nalmente, propicia a prevenção de desvios e conse-

quentes punições, inclusive as de ordem financeira, 

melhoria nas relações internas e externas, aumento 

de eficiência e dos níveis de governança corporativa.

Os Elementos do “Compliance” Tributário

A conformidade tributária, ou seja, o cumprimen-

to das obrigações tributárias divide-se em dois tipos, 

principal e acessória, conforme o art. 113 do Código 

Tributário Nacional (CTN):

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do 
fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou 
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o 
crédito dela decorrente.
§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributá-
ria e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, 
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscali-
zação dos tributos. 
§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua ino-
bservância, converte-se em obrigação principal relativa-
mente à penalidade pecuniária.

No entanto, o cumprimento desses dois tipos de 

obrigações chega a ser extremamente complexo para 

a maioria dos contribuintes, em especial, os maiores. 
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O relatório “Doing Business 2019”2 do Banco Mundial 

estima que no Brasil gasta-se 1.958 horas por ano dedi-

cadas ao cumprimento de obrigações tributárias. Isso 

representaria o maior tempo no mundo entre 190 paí-

ses, no qual o Brasil está na 184ª posição no item “Pa-

gamento de Tributos” desse relatório.

Há uma imensa quantidade de legislações dos tributos 

(estes mesmos não são poucos) e de obrigações acessórias. 

Somando-se as legislações tributárias federal, estaduais e 

municipais, torna-se muito oneroso ao contribuinte ser 

completamente adimplente. Assim, o custo de todo o sis-

tema tributário e de sua administração recai pesadamente 

sobre esses, sobretudo nos grandes negócios.

Não raramente, há situações de dúvidas na interpre-

tação e na aplicação da legislação tributária, que leva à 

autuação fiscal e ao inevitável e longo contencioso admi-

nistrativo ou judicial. Isso acaba deteriorando a relação 

entre os contribuintes e a administração tributária, que se 

enxergam em polos opostos.

Por outro lado, há a incidência de planejamento tribu-

tário abusivo e de sonegação, com efeitos diretos na livre 

concorrência, no qual uns se beneficiam ao suprimir ou 

reduzir o tributo devido, enquanto o contribuinte adim-

plente se sente prejudicado ao se comportar de forma ade-

rente. Importante destacar que a sonegação afeta a socie-

dade como um todo, uma vez que a sua ocorrência implica 

insuficiência de recursos financeiros para as políticas pú-

blicas. Santos (2014),3 em seu artigo sobre sonegação fiscal 

e livre concorrência, ressalta inicialmente que:

a evasão fiscal não mais se constitui em um problema de 
ordem exclusivamente arrecadatória, mas em um tema 
que envolve o Direito Econômico e cujos prejuízos não 
atingem apenas o Estado, ocasionando reflexos diretos no 
mercado, nos consumidores e na sociedade como um todo.

Diante de tal cenário, há a necessidade urgente de res-

taurar a credibilidade e a confiança na relação entre os 

2. Disponível em http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBu-
siness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf  
(acesso em 21/06/2019)

3.  Disponível em http://www.esapergs.org.br/revistadigital/wp-content/
uploads/2015/07/SONEGACAO_FISCAL_LIVRE_CONCORRENCIA.pdf 
(acesso em 21/06/2019)

contribuintes e as administrações tributárias em todos os 

níveis da federação. É o que esse modelo de programa de 

conformidade tributária cooperativa se propõe.

2. A Conformidade Cooperativa

O Início da Conformidade Cooperativa

O primeiro país a introduzir um modelo formal de 

conformidade cooperativa foi a Austrália em 2001. Em 

2008, vários países, incluindo África do Sul, Estados Uni-

dos da América, Reino Unido e Holanda adotaram suas 

versões de programas de conformidade cooperativa. Dada 

a magnitude e o efeito desse movimento, em 2008, o Fó-

rum de Administração Tributária da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) pu-

blicou o “Study into the Role of Tax Intermediaries”4 que 

encorajava as administrações tributárias a estabelecer, 

com grandes empresas, um relacionamento baseado na 

confiança e na cooperação, o então chamado “relaciona-

mento melhorado”.

Esse estudo de 2008 concluiu que a abordagem da 

conformidade cooperativa tinha se estabelecido e era des-

tacável como muitos países desenvolveram programas 

desse tipo nos últimos cinco anos anteriores à publicação 

desse estudo.

Evolução da Conformidade Cooperativa no Mundo 

e no Brasil

Cinco anos depois, em 2013, a OCDE adotou o termo 

“co-operative compliance”, em português, conformidade 

cooperativa, para indicar a abordagem baseada na coo-

peração entre a administração tributária e o contribuinte 

com o propósito de assegurar o seu cumprimento, enten-

dido como o pagamento na quantia certa e no momento 

correto. Neste mesmo ano, a OCDE divulgou o estudo 

“Co-operative Compliance: A Framework”,5 listando 14 

países-membros que apresentam um modelo de confor-

midade cooperativa e outros 3 países com projetos pilotos.

4.  Disponível em http://dx.doi.org/10.1787/9789264041813-en (acesso em 
21/06/2019)

5.  Disponível em http://dx.doi.org/10.1787/9789264200852-en (acesso em 
21/06/2019)
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O Centro Interamericano de Administrações Tributá-

rias (CIAT), em estudo de 2015 denominado “Cooperative 

Tax Relationship or Compliance: Current situation in the 

CIAT member countries of Latin America, the Caribbean, 

Africa and Asia”,6 categorizou as iniciativas de adimplên-

cia cooperativa em 16 países da América Latina, além do 

Quênia e da Índia, identificando que 12 países apresen-

tam algum tipo de programa baseado no nível de risco ou 

na transparência dos contribuintes.

No Brasil, pode-se citar o Programa de Estímulo à 

Conformidade Tributária - “Nos Conformes”7 da Secreta-

ria da Fazenda do Estado de São Paulo. Por meio desse 

programa, haverá uma classificação gradual dos contri-

buintes, acompanhado de um tratamento e contraparti-

das conforme o nível que estes estiverem ranqueados. Por 

exemplo, para contribuintes no maior nível (“A+”), estes 

recebem uma análise fiscal prévia, permitindo a autorre-

gularização sem lançamento de ofício e, ainda, a aplicação 

de procedimentos simplificados em diversos pleitos, como 

6. Disponível em https://biblioteca.ciat.org/opac/?v=5373 (acesso em 
21/06/2019)

7.  Disponível em https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nosconformes/
Paginas/Sobre.aspx (acesso em 21/06/2019)

na renovação de regimes especiais e na autorização para 

apropriação de créditos acumulados do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Ainda em 2018, a Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB), divulgou consulta pública sobre a minuta 

de portaria que institui o Programa de Estímulo à Con-

formidade Tributária (Pró-Conformidade).8 Semelhante 

ao programa “Nos Conformes” do estado de São Paulo, 

há a previsão de classificação de contribuintes, sendo que 

os classificados como “A” terão informação prévia sobre 

indício de infração e prazo para a sua regularização sem 

aplicação de penalidades, além de prioridade no atendi-

mento presencial e na análise de demandas perante a RFB, 

inclusive em relação ao recebimento de restituições.

Importante destacar o modelo PARE (Prevent, As-

sist, Recover & Enforce – Prevenir, Assistir, Recuperar 

e Obrigar) da administração tributária da Nova Zelân-

dia, que aborda medidas gradativas conforme o com-

portamento do contribuinte quanto ao seu desejo de es-

tar adimplente. A figura a seguir apresenta esse modelo.

8. Disponível em http://receita.economia.gov.br/sobre/consultas-publicas-e
-editoriais/consulta-publica/2018-1/portaria-que-institui-programa-de-es-
timulo-a-conformidade-tributaria-pro-conformidade-no-ambito-da-secre-
taria-da-receita-federal-do-brasil (acesso em 21/06/2019)

Figura 1: Triângulo de Conformidade e modelo PARE da Nova Zelândia9

9. Figura extraída do relatório OCDE (2014) Woking Smarter in Tax Debt Management, disponível em http://dx.doi.org/10.1787/9789264223257-en (acesso em 
21/06/2019)
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Nesse modelo, os contribuintes que estão na base 

do triângulo são os que desejam ser totalmente adim-

plentes, então a administração tributária deve facilitar 

seu cumprimento. Subindo um nível, há os que tentam 

cumprir, mas não conseguem, então a administração 

deve promover a assistência para que possa haver o 

cumprimento. Alcançando mais um nível acima, en-

contram-se os que não desejam ser aderentes e, dian-

te disso, deve-se iniciar a aplicação de instrumentos 

para dissuadi-los de seu comportamento. Finalmente, 

chegando no topo do triângulo, para os contribuin-

tes decididos em não cumprir com as suas obrigações 

tributárias, deve-se utilizar toda a força da lei. Nessa 

visão, o ideal é a administração tributária criar pres-

são para os contribuintes se ajustarem aos níveis mais 

baixos desse triângulo, chegando a um nível excelente 

de cumprimento de suas obrigações.

Portanto, o que se observa é que esse enfoque co-

operativo é uma tendência tanto nas maiores econo-

mias, quantos nos países emergentes. Essa mudança 

de atitude, que busca aproximar a administração tri-

butária e os contribuintes, está em contínua marcha, 

da qual o Brasil não pode ficar de fora.

3. Vantagens da Conformidade Cooperativa

Vantagens para as Administrações Tributárias

A inovação proposta pode trazer as seguintes vanta-

gens para a administração tributária, conforme o resul-

tado de pesquisa da OCDE (“Joint Audit Report 2010”), 

citado no estudo de 2013:

a) Relação Melhorada: o relacionamento baseado na 

boa-fé, no mútuo entendimento, na abertura e na trans-

parência entre as partes, na mudança de comportamento 

dos contribuintes em termos da inadimplência ou de pla-

nejamento tributário;

b) Incremento no Conhecimento: aumento e atualiza-

ção do conhecimento de práticas comerciais pelos funcio-

nários da administração tributária, favorecendo uma atu-

ação profissional e especializada, com a possibilidade de 

se ter um modelo preditivo sobre as posições e atitudes dos 

contribuintes em relação às questões tributárias; insumo 

para a produção de estudos e análises sobre a legislação 

tributária e sobre a própria administração tributária e in-

cremento na informação em tempo real sobre evoluções e 

novas práticas na área comercial que podem ser de grande 

valor para decisão de políticas tributárias e econômicas;

c) Gerenciamento de riscos: ter habilidade de lidar 

com riscos emergentes no menor tempo possível, com 

a identificação e a avaliação do aumento de risco de um 

conjunto de contribuintes, conjugado com o acesso dire-

to aos diretores ou administradores dessas empresas para 

influenciar nas decisões que possam impactar no risco tri-

butário; aplicação de uma abordagem mais rigorosa contra 

o não adimplemento, por meio de auditorias aprofunda-

das e medidas coercitivas;

d) Previsibilidade e Certeza: atuando em tempo real e 

não com o passado, promovendo resoluções mais rápidas 

de dúvidas ou questões tributárias levantadas pelos con-

tribuintes, evitando, assim, as comunicações demoradas e 

litigância desnecessária, além de assegurar maior certeza 

em relação à previsão de dispêndio da própria adminis-

tração tributária;

e) Redução dos custos administrativos: com uma 

maior aderência, a precisão e a tempestividade no 

preenchimento de declarações, acompanhada de pon-

tualidade nos pagamentos, atinge-se o incremento na 

arrecadação tributária sem envolver auditoria apro-

fundada, contencioso ou procedimentos administrati-

vos sequenciais de cobrança, o que reduz os custos da 

própria administração tributária;

f) Aplicação eficiente no uso dos recursos da adminis-

tração tributária e melhor alocação dos recursos especiali-

zados, em geral escassos, focados nos casos de maior risco 

e de melhor retorno;

g) Aumento na confiança no sistema tributário e na 

administração tributária, criando um clima de jogo limpo 

(famosa expressão “fair play”) entre a administração tri-

butária e os contribuintes.

Vantagens para os Contribuintes

Além das vantagens para a administração tributária, 
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também há vantagens para os contribuintes, enumeradas 

a seguir no citado estudo de 2013 da OCDE:

a) Relação Melhorada: o relacionamento baseado na 

boa-fé, no mútuo entendimento, na abertura e na transpa-

rência entre as partes, resultando na redução de incertezas 

sobre posições tributárias;

b) Reputação: ir ao encontro das expectativas públicas 

da sociedade em geral, dos consumidores, dos parceiros 

comerciais e investidores sobre a legitimidade e a justiça 

na atuação empresarial;

c) Gerenciamento de risco: habilidade de melhor lidar 

com riscos tributários por meio de acordos de conformi-

dade cooperativa com a administração tributária, acom-

panhada da capacidade de prever com razoável confiança 

qual posição a administração tributária terá em relação a 

questões e posições que possam suscitar dúvida; um me-

lhor entendimento da linha de pensamento e de atuação 

da administração tributária; obter o reconhecimento da 

distinção entre as decisões orientadas pelo negócio e pela 

tributação;

d) Em vista de uma relação cooperativa, aproveitar a 

oportunidade de maior proximidade junto à administra-

ção tributária para destacar os problemas com a legislação 

tributária e a sua administração;

e) Previsibilidade e Certeza: ao obter resoluções mais 

rápidas de dúvidas ou questões tributárias levantadas, 

evitam-se, assim, comunicações demoradas e litigância 

desnecessária, além de assegurar-se maior certeza em re-

lação à previsão de dispêndio tributário;

f) Redução do custo administrativo: redução do custo 

do adimplemento tributário (obrigação principal e aces-

sória), o que leva a redução dos custos gerais da empresa, 

favorecendo o ambiente de negócios;

g) Menos auditorias aprofundadas e invasivas da ad-

ministração tributária desde que a empresa esteja com-

prometida com alto padrão de aderência.

4. Fatores Críticos e Desafios para Implantação

É importante ressaltar que a conformidade tribu-

tária cooperativa não é somente sobre abertura de in-

formações voluntárias por parte do contribuinte. São 

necessários o desenvolvimento e a aplicação de várias 

ferramentas e mecanismos que servem como salvaguar-

das e facilitadores incluindo, por exemplo, a organiza-

ção de controles internos do contribuinte existente e 

estruturada, conhecimento das transações comerciais 

dos contribuintes pela administração tributária e a uti-

lização de sistemas informatizados que permitam a tro-

ca de informações em tempo real, estabelecidas em um 

formato pré-definido. 

Envolvimento da Alta Administração do Órgão 

Tributário

O fator essencial para o sucesso desse tipo de inicia-

tiva é o envolvimento da alta administração do órgão 

tributário com a implantação do programa de confor-

midade tributária cooperativa, por meio da priorização 

de recursos e direcionamento de ações e atividades na 

consecução do programa, conjugado com o acompa-

nhamento contínuo e presente de suas etapas. Adicio-

nalmente, podem ser necessários ajustes em normativos 

internos dos órgãos e na própria legislação tributária, 

da qual o órgão pode fornecer elementos e justificativas 

para as propostas legislativas.

Comprometimento das Empresas

A governança tributária e a conformidade tribu-

tária são elementos importantes do sistema mais am-

plo de gerenciamento de risco. As corporações devem 

adotar estratégias de gerenciamento de risco tributá-

rio para assegurar que os riscos relevantes estejam 

plenamente identificados e avaliados. O comprome-

timento das empresas em cooperar, serem transpa-

rentes e aderentes deve refletir nos seus sistemas de 

gerenciamento de riscos, estruturas e políticas inter-

nas. A efetividade de uma estrutura interna de con-

trole começa com os valores morais e éticos da admi-

nistração de uma organização e o modo como essa 

administração assegura a implementação desses va-

lores no dia a dia. Uma estratégia de gerenciamento 

de risco bem definida, que inclui os tributos, permite 

que a empresa aja como uma boa corporação cidadã e 

gerencie eficazmente o risco tributário.
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A importância da Estrutura de Controle Tributário 

(ECT)

Como requisito de um programa de conformidade 

cooperativa, espera-se que os contribuintes permitam 

que a administração tributária tenha acesso aos seus 

sistemas de controle responsáveis por gerenciar os 

riscos tributários, a Estrutura de Controle Tributário 

(ECT). Ou seja, deve existir um sistema de controles 

internos que assegure que as informações tributárias 

prestadas perante o órgão tributário sejam precisas e 

que todas as transações ou as interpretações de legisla-

ções assumidas pelo contribuinte e que dão margem a 

dúvidas sejam objetos de divulgação. 

Com a premissa de que se a administração tributá-

ria está satisfeita com essas informações, então não ha-

veria necessidade de realizar auditoria tradicional apro-

fundada e consequente contencioso tributário em caso 

de desconformidade. Assim, baseando-se na transpa-

rência voluntária e no acesso a esse sistema de contro-

le, a administração tributária pode aplicar um regime 

de cumprimento de obrigações mais simplificado e um 

acordo de conformidade cooperativa estaria disponível 

para o contribuinte.

Muitos dos países-membros da OCDE estabelece-

ram em suas legislações obrigações sobre governança 

corporativa, como Austrália, Irlanda, Holanda, Nova 

Zelândia, Noruega, Singapura e Suécia. Os Estados Uni-

dos da América (EUA) aprovaram a Sarbanes Oxley act 

(SOX) em 2002, depois do escândalo financeiro envol-

vendo as companhias Enron e Wordcom. Na Austrália, 

Reino Unido e Holanda, a tributação é um elemento ex-

plícito de legislação sobre governança corporativa.

 O comprometimento para que os contribuintes ofe-

reçam total abertura de dados são geralmente voluntá-

rios e parte dos programas de conformidade coopera-

tiva (exemplos: África do Sul, Austrália, Áustria, EUA, 

Irlanda, Holanda, Nova Zelândia, Singapura). Mas 

vários países, entre eles África do Sul, Canadá, EUA, 

Irlanda e Reino Unido, apresentam também regimes 

de transparência obrigatória. Acima de tudo, esses re-

gimes de transparência reforçam a necessidade de um 

bom sistema de controle interno que forneça à adminis-

tração tributária as evidências para que ela possa testar 

a efetividade desses sistemas.

Desafios

A mesma pesquisa da OCDE (“Joint Audit Report 

2010”), citada no estudo de 2013, relata que a implanta-

ção de programa de conformidade cooperativa é acom-

panhada de desafios, que contribuem para o sucesso da 

implantação da iniciativa. Tanto a administração tribu-

tária quanto os contribuintes têm que levar em conside-

ração os seguintes desafios:

a) Mudar a cultura organizacional: a implantação 

de um programa de conformidade cooperativa deve 

vir acompanhada de mudanças na cultura e no com-

portamento tanto da administração tributária quanto 

dos contribuintes. Essa mudança deve deslocar o foco 

temporal para o tempo presente, assumindo uma abor-

dagem preventiva quanto ao comportamento e aos re-

sultados. Deve-se buscar elevar o nível de confiança 

mútua e mudar o padrão de comportamento repressi-

vo, por parte da administração tributária, e o padrão 

de comportamento reativo, por parte dos contribuintes. 

Assim, para uma efetividade do programa, a alta ad-

ministração das partes envolvidas deve assumir como 

diretriz essa nova atitude, promovendo, por exemplo, 

as capacitações necessárias para os funcionários dessas 

entidades envolvidas e o acompanhamento de perto da 

implantação desse programa;

b) Praticar a comunicação eficaz: esclarecimento 

e comunicação dos impactos do programa de confor-

midade cooperativa sobre os contribuintes. Há possi-

bilidade de parcela dos contribuintes que aderirem a 

esse programa pensarem que isso levará a um aumento 

da atenção da fiscalização sobre eles, enquanto alguns 

outros contribuintes podem considerar que receberão 

menos atenção e menos apoio por serem considerados 

de “baixo risco”. Portanto, como em qualquer relação, 

a comunicação deve ser uma via de mão dupla, pauta-

da nos critérios de simplicidade, clareza, objetividade e 

tempestividade;
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c) Manter o contato permanente e direto de alto nível: 

complementar à comunicação, é necessária uma maior 

proximidade entre as partes, objetivando a relação bem-

sucedida, favorecendo um ambiente de transparência e 

confiança mútua. Esse sucesso depende do amplo com-

prometimento de ambos os lados e maior proximidade, 

principalmente nos estágios iniciais, onde o tempo e os 

recursos utilizados são mais exigidos;

d) Controlar as transações com efeitos tributários: 

característica essencial da conformidade tributária, 

que leva à necessidade de um certo grau de maturidade 

com relação à Estrutura de Controle Tributário (ECT). 

Dessa forma, tanto os contribuintes quanto a adminis-

tração tributária precisam priorizar investimentos para 

alcançar um alto nível de especialização nessa área;

e) Criar indicadores para avaliar a entrega dos be-

nefícios esperados: o foco das métricas, atualmente, é 

na inadimplência. No entanto, a presente proposta é 

voltada para a adimplência ou conformidade, então es-

pera-se que seja medida essa vertente em indicadores 

de resultado.

5. Disputas Dentro de uma Estrutura de 

Conformidade Cooperativa

A relação cooperativa não evita disputas. Entretanto, 

quando uma disputa surge, essa relação pode ajudar a 

assegurar que as partes lidem com essa discordância da 

maneira mais eficiente possível, uma vez que tanto o con-

tribuinte como a administração tributária desejam resol-

ver o litígio de forma breve. Abertura e transparência são 

os pontos centrais para lidar com disputas dentro de uma 

relação cooperativa. As partes tentam obter um entendi-

mento comum de todos os fatos e circunstâncias relevan-

tes de forma a acelerar o processo e obter uma resolução o 

mais rápido possível.

Dessa forma, as questões sobre interpretações tributá-

rias complexas requerem um diálogo aberto e construtivo, 

explorando interpretações alternativas da legislação quan-

to às transações em questão. Como forma de tratamento, 

pode-se ter um programa de solução dessas questões em 

momento prévio à apuração dos tributos relacionados ou 

ao envio de informações fiscais obrigatórias, acompanha-

do de um sistema de resolução de litígios mais eficiente e 

célere.

Na Holanda, por exemplo, é admitido que as partes 

“concordem em discordar”. Esse princípio permite a pos-

sibilidade de se ir ao poder judiciário sem comprometer 

a relação, de tal forma que a administração tributária e o 

contribuinte apresentam juntos o caso perante a justiça. 

Isso assegura que não há discussão sobre matéria de fato, 

mas somente sobre a interpretação da legislação. O resul-

tado dessa abordagem é uma resolução de disputa mais 

rápida e mais efetiva.

Dentro de uma relação cooperativa, o momento em 

que a disputa surge é de grande importância. É pos-

sível distinguir dois tipos de momento: um anterior à 

relação cooperativa e outro depois dessa relação ter 

sido estabelecida.

Esta nova forma de trabalhar inclui, geralmente, um 

grande esforço para resolver qualquer legado de disputas 

já existentes entre a administração tributária e os contri-

buintes. Esse tipo de disputa pode ser lidado com acor-

do ou contencioso. Uma vez estabelecida uma relação de 

conformidade cooperativa, técnicas de solução de litígios 

podem representar a melhor forma de resolver disputas 

que surgiram nessa relação. Dentre essas técnicas, as mais 

comuns são a mediação (ou conciliação) e a arbitragem.

6. Alguns Modelos de Conformidade Cooperativa no 

Mundo

Austrália

Para contribuintes chave, como empresas públicas e 

multinacionais, com bom histórico de relacionamento 

com a administração tributária e prática robusta de go-

vernança corporativa, entre outros requisitos, é ofereci-

do um “Acordo de Adimplência Anual”10 dde adesão vo-

luntária. Essas empresas, ao oferecerem total abertura, 

recebem vários benefícios, como resoluções mais rápi-

das de questões técnicas, ponto de contato centralizado 

10. Disponível em https://www.ato.gov.au/Business/Large-business/In-
detail/Compliance-and-governance/Annual-Compliance-Arrangements--
-what-you-need-to-know/ (acesso em 21 de junho de 2019)
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junto à administração tributária, concessões quanto a 

multa e juros, não estarem sujeitas a revisões de risco 

posteriores ou auditorias pelo período do acordo.

Espanha

Foi criado, em 2009, o “Fórum de Grandes Empre-

sas”11 como órgão de relação cooperativa para promo-

ver uma maior colaboração entre as grandes empresas 

e a administração tributária espanhola, baseada na 

transparência e confiança mútua, através do compar-

tilhamento das questões que surjam na aplicação do 

sistema tributário. Esse fórum apresenta um caráter 

informal, associativo, flexível e desburocratizado. O 

Pleno, composto por altos membros da administração 

tributária e das empresas, identificam as questões tri-

butárias e adotam os acordos, enquanto os Grupos de 

Trabalho, em nível mais técnico, analisam as questões 

e propõem as soluções.

Em 2010, o “Fórum de Grandes Empresas” aprovou 

o “Código de Boas Práticas Tributárias”, que contém 

recomendações assumidas voluntariamente pela admi-

nistração tributária e pelas empresas, incrementando a 

segurança jurídica, a cooperação e a confiança mútua 

baseada na boa-fé.

Estados Unidos da América

O “Processo de Garantia de Conformidade”12 

iniciou-se como um programa piloto em 2005 e tor-

nou-se permanente a partir de 2011. A administração 

tributária americana (IRS) e os contribuintes atuam 

em conjunto, visando a conformidade tributária, re-

solvendo questões tributárias de forma prévia ao pre-

enchimento de declarações. Esse processo demanda 

troca de informações tempestivas relacionadas às po-

sições e às transações do contribuinte que podem ter 

impacto na apuração de tributos federais. Como cri-

térios de elegibilidade podem ser citados patrimônio 

acima de US$ 10 milhões, não estar sob investigação 

11.  Disponível em https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Ini-
cio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Foro_Grandes_Empresas/
Foro_Grandes_Empresas.shtml  (acesso em 21 de junho de 2019)

12.  Disponível em https://www.irs.gov/businesses/corporations/statement
-of-interest-for-new-applicants-for-cap (acesso em 21 de junho de 2019)

ou litigância com a IRS ou outra agência governa-

mental que poderia limitar o acesso da IRS aos regis-

tros da empresa, entre outros.

França

Em março de 2019, a França anunciou o novo pro-

grama de conformidade cooperativa.13 A participação de 

representantes de empresas e de grupo de especialistas 

tributários resultou em uma série de iniciativas, tais como 

equipe de especialistas dedicados a questões tributárias de 

alto risco, em parceria com empresas de médio e grande 

porte; apoio especializado para pequenas e médias empre-

sas, especialmente aquelas com forte crescimento; regras 

para processamento de solicitações de conformidade; e 

revisão de conformidade fiscal por um terceiro confiável.

Holanda

A relação de confiança, entendimento e transpa-

rência entre a administração tributária holandesa e o 

contribuinte é referida como “monitoramento hori-

zontal”.14 Essa relação envolve tanto os contribuintes 

quanto as empresas que prestam serviços de assesso-

ria tributária, como os escritórios de contabilidade. O 

objetivo é manter ou aumentar a qualidade das infor-

mações fiscais, através de cooperação e alinhamento 

com as partes envolvidas, assegurando que os contri-

buintes cumpram suas obrigações voluntariamente.

Singapura

O “Programa de Melhora no Relacionamento com o 

Contribuinte”15 iniciou-se em 2008 e objetiva construir 

uma relação aberta e colaborativa com o contribuinte. 

Esse programa é direcionado a atender as necessidades 

das grandes empresas e ajudá-las a gerenciar a sua con-

formidade tributária. Oferece um processo de revisão 

colaborativa junto à administração tributária na apura-

13. Disponível em https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2019/dp
-relation-confiance-pap.pdf (acesso em 21 de junho de 2019)

14. Disponível em https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/
docs/guide-horizon-monitoring-service-providers-dv4071z3pl.pdf (acesso 
em 21 de junho de 2019)

15.  Disponível em https://www.iras.gov.sg/irashome/Businesses/Compa-
nies/Getting-it-right/About-the-Enhanced-Taxpayer-Relationship-Program-
me/ (acesso em 21 de junho de 2019)
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ção de tributos e certeza de tratamento quanto a eventos 

significativos, por meio de consultas. Por outro lado, a 

administração tributária obtém um melhor entendimen-

to dos negócios e operações da empresa, permitindo ge-

renciar melhor e antecipadamente seu risco tributário.

Conclusão

A conformidade cooperativa tributária permite mudar 

a natureza da relação entre a administração tributária e os 

contribuintes, tendo como pilares a transparência, a aber-

tura de dados e a confiança mútua.

Diversos países, entre desenvolvidos e em desen-

volvimento, têm utilizado essa abordagem visando a 

melhoria na relação com os contribuintes. Este ofere-

cimento de solução do tipo “ganha-ganha” incentiva os 

contribuintes a serem aderentes e manterem um alto 

padrão de “compliance”, no aspecto tributário, e per-

mite a administração tributária focar seus recursos li-

mitados em um pequeno grupo de contribuintes poten-

cialmente menos aderentes, efetivamente aumentando 

a arrecadação tributária com mais eficiência.
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Resumo

O presente artigo busca identificar os principais fatores dos impasses surgidos no âmbito da arena congressual no 

processo de deliberação de propostas legislativas estruturantes no âmbito tributário, de forma a permitir uma reflexão 

sobre as estratégias utilizadas pelo Poder Executivo nas várias tentativas de superação, por meio de propostas de emen-

das à Constituição, das disfunções do Sistema Tributário Nacional. Nessa finalidade, avalia os fatores que levaram aos 

impasses nas deliberações na arena congressual e à consequente paralisia decisória na deliberação dos vários projetos de 

reforma tributária, bem como em que grau são determinantes enquanto óbices a esta finalidade.
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ARTIGO

Os Fatores de Insucesso das Reformas Tributárias: 
Hipóteses

Abstract

This article seeks to identify the main factors of the impasses that have arisen in the congressional arena in the pro-

cess of deliberation of structuring legislative proposals in the tax field, in order to allow a reflection on the strategies used 

by the Executive Branch in various attempts to overcome, through proposals for Amendments to the Brazilian Constitu-

tion, the dysfunctions of the National Tax System. For this purpose, it assesses the factors that led to the impasses in the 

deliberations in the congressional arena and the consequent paralysis of the decision in the deliberation of the various 

tax reform projects, as well as to what degree they are determining as obstacles to this purpose.
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1. Introdução

A estrutura tributária brasileira é um dos prin-

cipais óbices ao crescimento econômico e ao desen-

volvimento social do país. Não poderia ser diferente, 

portanto, que a necessidade de uma ampla reforma 

tributária seja um consenso entre os mais variados 

atores sociais, embora possam divergir em pontos 

fundamentais a partir de suas peculiares perspecti-

vas (Afonso, 2010).1 

A última reforma tributária, estrutural e ampla, 

remete à década de 60, sob patrocínio do regime au-

toritário vigente, cujo modelo, ressalta-se, foi toma-

do como base do sistema tributário da Carta Magna 

de 1988, sofrendo apenas alterações incrementais. 

Por outro lado, todos os presidentes eleitos de-

mocraticamente sob a égide da CF/88, manifestaram 

esse desejo reformista, embora somente dois deles 

– Fernando Henrique Cardoso, pela PEC 175/1995, 

e Luiz Inácio Lula da Silva, pelas PECs 41/2003 e 

233/2008 – tenham, de fato, apresentado propostas 

nesse sentido ao Congresso Nacional. No entanto, 

nenhum resultado concreto foi alcançado em razão 

da paralisia da tramitação de tais projetos (JUN-

QUEIRA, 2015).2 

As propostas de reforma tributária apresentadas 

por parlamentares não alcançaram sequer o nível de 

apelo midiático e mobilização congressual dos proje-

tos presidenciais, sendo relegadas à irrelevância po-

lítica. Isso se deve a um fenômeno observado no mo-

delo de presidencialismo brasileiro, em que o poder 

de agenda legislativa é circunscrito por um raio de 

concentração na figura do Presidente da República. O 

representante máximo do Executivo, além de possuir 

uma série de competências legislativas privativas – 

inclusive as de emitir Medidas Provisórias e requerer 

pedido de urgência a seus projetos – que lhe ensejam 

certo controle sobre o processo legislativo, detém 

maior capacidade de conformar coalizões vencedoras 

1.  AFONSO, Proposta de sistema tributário. Brasília (2010

2.  JUNQUEIRA, O nó da reforma tributária no Brasil (2015).

na arena congressual, principalmente por meio do 

clientelismo e fisiologismo, a exemplo do loteamento 

de cargos públicos e da execução discricionária do 

orçamento, que lhe permitem barganhar com os inte-

resses individuais dos parlamentares.

O que se pode adiantar é que, na análise dos ví-

cios do sistema tributário, não se vislumbram solu-

ções de difícil empreendimento técnico, embora a 

complexidade econômica e financeira por detrás das 

matérias de cunho tributário não seja geralmente pa-

latável fora do âmbito de domínio de especialistas, 

aspecto que poderia, no máximo, dotar de maior len-

tidão o processo legislativo de reforma em razão da 

necessidade de audiências técnicas. Na verdade, um 

modelo otimizado de sistema tributário para o Brasil 

logra certo consenso na literatura econômica e de fi-

nanças públicas, embora não seja, em todos os seus 

matizes, de simples operacionalização.

Se o insucesso das reformas tributárias não se 

deve à precisão ou exequibilidade técnica de seus ele-

mentos materiais, quais seriam as causas que lançam 

reiteradamente tais propostas a uma mesma órbita 

estacionária?

Nos próximos tópicos serão apontadas as hipó-

teses que possam, no mínimo, delimitar o caminho 

para a solução dessa questão.

2. Constitucionalização do Direito Tributário

A cultura legislativa nacional em optar pela cons-

titucionalização de matérias de cunho infraconstitu-

cional é um fenômeno de grande impacto no âmbito 

das reformas tributárias. O entusiasmo que marcou 

os trabalhos da Assembleia Constituinte de 1987/88 

– justificável por quase 20 anos de subordinação po-

lítica e social ao Regime Autoritário – levou a um 

texto constitucional analítico e prolixo, catalogando 

prescrições que variam de princípios gerais a nor-

mas fúteis. Sob um viés excessivamente descritivo, a 

Carta Política avançou sobre matérias de relevância 

ordinária, historicamente relegadas ao âmbito infra-

constitucional.
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No âmbito do Direito Tributário tal fenômeno foi 

ainda mais intenso. O capítulo que regula o Sistema 

Tributário Nacional é um dos mais longos da CF/88. 

Estabelece regras que vão da repartição de competên-

cias tributárias à operacionalização de tributos. Nes-

sa mesma esteira, com o desígnio de dotar de maior 

segurança jurídica as relações jurídico-tributárias, 

especialmente na ordenação de regras de controle 

da voracidade do Estado sobre o patrimônio do con-

tribuinte, os políticos promotores de reformulações 

normativas em matéria tributária têm optado pela 

via constitucional, dado que suas normas e princí-

pios gozam de supremacia no sistema jurídico nacio-

nal e condicionam a elaboração e a interpretação da 

legislação infraconstitucional.

De tal sistematização constitucional decorrem 

dois vieses ao processo de reforma, de forma para-

doxal. Um que a constitucionalização do Direito Tri-

butário é submetida ao árduo e dificultoso processo 

legislativo das emendas constitucionais, que requer 

aprovação em dois turnos de votação, por quórum 

qualificado de três quintos dos parlamentares, em 

cada uma das casas legislativas, o que aumenta a 

probabilidade de impasses e paralisia decisória, a 

exemplo de interesses até o momento inconciliáveis 

entre os entes federativos na proposta de unificação 

dos impostos sobre o valor agregado (IVA). Outro 

que, uma vez constitucionalizada a matéria tributá-

ria, dada a rigidez da Constituição e a consequente 

supremacia de seus preceitos, uma requerida carac-

terística do sistema tributário, a flexibilidade, resta 

comprometida, com prejuízos claros à capacidade 

das políticas tributárias de se modelarem a um siste-

ma econômico aberto e dinâmico. 

À guisa de argumentação, caso os reformistas se 

utilizassem de instrumentos infralegais, poder-se-ia 

solucionar inúmeras questões como, por exemplo, a 

desoneração de créditos do ICMS a ser destinado a 

investimento de capital, a mitigação da guerra fiscal, 

a imunização irrestrita das exportações por meio de 

resolução do Senado Federal etc. Em síntese, lograr-

se-ia equacionamento de diversas distorções presen-

tes no sistema tributário, pelo caminho mais singelo 

da legislação infraconstitucional, sem se enveredar 

pelo tortuoso caminho de uma reforma constitucio-

nal (QUADROS, 1995, p. 81).3 

Não obstante, as reformas tributárias em nível 

infraconstitucional são apenas subsidiárias e pon-

tuais, dado o compêndio de normas tributárias já 

constitucionalizadas. Com efeito, reformas amplas 

no sistema tributário se subordinam inevitavelmente 

ao complexo processo legislativo de reforma consti-

tucional que, para sua aprovação, dependem de co-

alizões robustas e estáveis no Congresso Nacional. 

É no protagonismo moderador do Executivo na 

conformação de alianças congressuais que se baliza 

a essência do processo legislativo, especialmente das 

PECs. E é, portanto, nas reformas constitucionais 

que as deficiências do presidencialismo de coalizão 

se tornam mais evidentes, no justo ponto em que 

esse sistema de governo, num regime eleitoral mul-

tipartidário e de partidos indisciplinados, manifesta 

visíveis dificuldades de consolidação de uma maioria 

pujante e consistente.

Cabe destacar que não há interesse político no âm-

bito do Congresso Nacional para qualquer movimento 

de desconstitucionalização das matérias tributárias. 

A razão é simples. Se no processo de reforma consti-

tucional o Parlamento goza de maior paridade ante o 

Presidente da República no que concerne ao exercício 

de prerrogativas instrumentais de decisão, no rito legis-

lativo ordinário a hipertrofia do Executivo não só tem 

o potencial (dada certas condições e circunstâncias) de 

subordinar o Legislativo, como também o de proporcio-

nar àquele Poder atuar à revelia do Congresso. 

Assim, o fenômeno de constitucionalização do 

Direito Tributário eleva os custos de transação polí-

tica na arena congressual, que ultrapassam o fator de 

sensibilidade do conteúdo das matérias subjacentes, 

assunto que será analisado mais à frente. O quórum 

3.  QUADROS, A Tributação Indireta no Brasil (1995)
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qualificado e a maior visibilidade das reformas cons-

titucionais dotam os parlamentares de maior capaci-

dade negocial frente ao Executivo. Essa combinação, 

se não devidamente equacionada pela base do gover-

no, é um fator de turbulência política.

É em função dessa variável sensível, de uma pos-

sível ingovernabilidade do sistema político, tratado a 

seguir, que depende a amplitude do impacto sobre as 

reformas tributárias do fator constitucionalização do 

Direito Tributário.

3. Ingovernabilidade no Sistema Político

O sucesso na promoção de políticas governamen-

tais está condicionado à aprovação de leis pelo Par-

lamento, que depende, por sua vez, da capacidade de 

governança da elite política na capitalização de apoio 

aos projetos de sua preferência. Dessa perspectiva se 

extraem os elementos aferidores do grau de governa-

bilidade em um sistema político.

Neste trabalho, adota-se o termo governabilidade 

em referência aos traços institucionais do sistema po-

lítico – regime de governo, regime de representação 

política, padrão de interação interpoderes, modelo de 

intermediação de interesses etc – sob os quais se pro-

movem a definição, implementação e sustentação de 

políticas governamentais (Diniz, 1997; Melo, 2002).4 

As primeiras análises sobre governabilidade remon-

tam às pesquisas de Huntington nas décadas de 60 e 70 

(cf. Huntington, 1965; 1968; 1975),5 que credita os perí-

odos de ingovernabilidade aos excessivos mecanismos 

democráticos e às pressões da sociedade pelo provi-

mento mais amplo e qualitativo dos serviços públicos, 

sobrecarregando e levando ao colapso as instituições. 

Segundo Huntington, o equacionamento desses 

fatores de ingovernabilidade se daria pela hipertro-

fia dos poderes do Executivo e pelo insulamento das 

4.  MELO, Reformas constitucionais no Brasil. Instituições políticas e pro-
cesso decisório (1997). DINIZ, Crise, reforma do Estado e governabilidade 
(2002).

5.  HUNTINGTON, Political Development and Political (1965), Political Or-
der in Changing Societies The Crisis of Democracy (1968), Report on the 
Governability of Democracies to the Trilateral Commission (1975).

elites tecnocratas, como meios de restringir a parti-

cipação popular (direta e indiretamente) e assegurar 

a prevalência da racionalidade técnica sobre as vicis-

situdes políticas.

Tal tese, embora atualmente incompatível com 

um Estado Democrático de Direito como o brasilei-

ro, sustentava-se no sucesso de reformas estruturais 

robustas logradas por alguns regimes autoritários. 

No caso do Brasil, o exemplo mais representativo 

é a reforma tributária de 1966, última grande rees-

truturação imposta ao Sistema Tribunal Nacional, 

um dos fatores que possibilitaram o surpreendente 

crescimento econômico do país nos anos 1968 a 1973 

(Milagre Econômico). A tese reforçou-se, ainda, pelo 

fracasso de políticas de estabilização implementadas 

a partir dos anos 80, justamente pós retomada dos 

regimes democráticos. Pesquisas empíricas da época 

indicavam, de fato, uma grave crise de governabili-

dade no Brasil.

Contudo, novos estudos realizados no final dos 

anos 90 no Brasil, capitaneados por Figueiredo e Li-

mongi (1999),6 apresentaram resultados que contra-

diziam as análises dos anos 80 e início dos 90. As 

instituições políticas configuravam um sistema orde-

nado e previsível. Tais conclusões se baseavam no 

forte poder de agenda do Executivo e no volume de 

projetos de sua autoria que logravam aprovação. Os 

referidos pesquisadores sustentavam que a combina-

ção da extensão das prerrogativas legislativas do pre-

sidente, do empoderamento de lideranças partidárias 

no mosaico congressual e de comissões parlamenta-

res impotentes acabavam por minimizar os custos de 

transação política no sistema brasileiro, e favorecia a 

convergência de interesses.

A despeito disso, num sistema político que une 

presidencialismo e multipartidarismo como o brasi-

leiro, a proeminência do Executivo na formulação da 

agenda política nacional não garante a conformação 

de coalizões amplas e sustentáveis no Congresso Na-

6.  FIGUEIREDO & LIMONGI, Mudança constitucional, desempenho do 
legislativo e consolidação institucional (1995).
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cional nem a estruturação de arenas de transações e 

administração de interesses que impeça a paralisia 

decisória, especialmente em relação aos projetos go-

vernamentais cuja sustentabilidade esteja condicio-

nada a reformas estruturais amplas e heterogêneas, a 

exemplo do Sistema Tributário Nacional.

Conforme tratado no item Os Conflitos Federativos, 

a dinâmica estratégica na arena política brasileira não 

é previsível ou estável. A mudança, ainda que relativa, 

de quaisquer de seus elementos interativos (agenda, 

recursos, regras e atores) implica deslocamento dos 

padrões de interação no cenário presente e condicio-

na, de forma precária, a posição estratégica futura.

Assim, outros elementos e circunstâncias polí-

ticas devem ser considerados ao se aferir o grau de 

governabilidade do sistema político, a exemplo da 

capacidade governativa do Executivo, entendida aqui 

como habilidade de coordenação dos demais atores 

políticos (coalizões) para formulação e implementa-

ção da agenda governamental. 

Os registros recentes têm demonstrado que, para 

a formação de coalizões pujantes e estáveis no Con-

gresso, o Executivo busca o compartilhamento de 

poder na direção da Administração Pública Federal, 

principalmente por meio da distribuição de cargos, 

da liberação de recursos do orçamento, de emendas, 

convênios ou liberalidade; e do estabelecimento de 

uma estratégia aberta a concessões na substância das 

políticas governamentais.

Nessa perspectiva, ressalta-se, não se pode pressu-

por a estabilidade de um sistema pela mera integração 

de seus elementos. Da análise do ambiente político na 

administração dos cinco Presidentes da República pós 

CF/88, dois deles, Collor e Dilma, cujos mandatos dis-

tanciaram-se em quase vinte anos, enfrentaram crises 

profundas de governabilidade. Se, por um lado, Collor 

ignorou as legendas partidárias e, por conseguinte, a 

formação de coalizões, de outro lado, Dilma não de-

monstrou a mesma capacidade governativa de Itamar, 

FHC e Lula na coordenação da coalizão do governo 

que, embora mais numerosa que de seus antecesso-

res, possuía conformação mais heterogênea, com altos 

custos de transação, não habilidosamente equaciona-

dos pela presidente. O resultado foram crises institu-

cionais severas, em um ambiente econômico recessi-

vo, que culminaram com o impeachment de Collor, em 

1992, e de Dilma, em 2016.

Mesmo os governos de Itamar, FHC e Lula enfren-

taram, ainda que em períodos curtos, elevações de 

custos de transações, principalmente em reformas 

estruturais, como a administrativa, tributária e da 

previdência, logrando apenas alterações pontuais ou 

emergenciais. O fator de sucesso na manutenção de 

um sistema político relativamente estável no governo 

desses três presidentes consistiu na habilidade em 

articular alianças e manter a coesão representativa 

das forças partidárias no cenário político. 

O sucessor de Dilma, Michel Temer, também 

demonstrou boa articulação política, priorizando a 

manutenção da coesão de sua base de apoio no con-

gresso, postura que lhe rendeu uma grande vitória 

voltada ao controle das contas públicas, com a apro-

vação da PEC do Teto dos Gastos (EC 95/2016), que 

indexou por vinte anos os gastos públicos à inflação.

No entanto, esse modus operandi para obtenção de 

maiorias no Congresso tem sofrido fortes reveses. Os 

recursos utilizados para minimização dos custos de 

transação na arena política tornaram-se ainda mais 

escassos com a desarticulação dos mecanismos clien-

telistas de compra de votos de parlamentares (escân-

dalo do mensalão, em 2005) e de uma engenhosa rede 

de corrupção e lavagem de dinheiro (Lava Jato, em 

2014) cujo epicentro se deu na principal empresa es-

tatal do país, a Petrobrás, e se alastrou por toda a 

classe política, envolvendo, ainda, as principais em-

presas privadas atuantes no cenário nacional. 

Ademais, no que tange à prática do Executivo de 

subjugação parlamentar por meio de concessões or-

çamentárias, os espaços de negociação restaram as-

saz reduzidos com a aprovação da PEC 86/2015, que 

estabeleceu o “orçamento impositivo”. A expressão 

autossugestiva consubstancia o sentido de que as fi-
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xações de despesa no orçamento resultantes de emen-

das individuais dos parlamentares serão de natureza 

executória vinculada, subtraindo do Executivo a fa-

culdade de contingenciamento de tais dotações com 

base em avaliações de conveniência e oportunidade, 

discricionariedade presidencial que configurava a 

principal moeda de trocas no balcão de negócios do 

Congresso Nacional.

De modo similar, as políticas patrimonialistas de 

distribuição de cargos públicos sofreram reveses im-

portantes, principalmente com a vedação do nepotis-

mo7 no âmbito da Administração Pública Federal e do 

constrangimento à indicação política para cargos públi-

cos de cidadãos considerados “fichas sujas”, enquanto 

extensão moral de efeitos da Lei da Ficha Limpa.

Todos esses aspectos apontados evidenciam cri-

ses cíclicas de governabilidade no sistema político 

brasileiro. Ademais, o processo de desarticulação dos 

mecanismos clientelistas e patrimonialistas de ma-

nutenção do modelo de presidencialismo de coalizão 

induz ao aumento dos custos de transação na arena 

política e cria uma tendência a ciclos de instabilidade 

cada vez mais frequentes, ressoando de forma avas-

saladora na capacidade governativa do Executivo em 

promover reformas estruturais como a Tributária.

4. Especificidades do Processo Decisório na Arena 

Político-Tributária

As proposições na seara tributária são constru-

ídas e deliberadas em uma arena decisória identifi-

cada por particularidades relevantes. A primeira de-

las remete ao fato de que, apesar da centralidade e 

relevância da tributação na agenda governamental, 

principalmente na expressão política de uma tão re-

clamada reforma tributária, as políticas tributárias 

geralmente empreendidas, ao contrário do que ocor-

7.  Nepotismo: prática pela qual um agente público usa de sua posição de 
poder para nomear, contratar ou favorecer um ou mais parentes, seja por 
vínculo da consanguinidade ou da afinidade, em violação às garantias cons-
titucionais de impessoalidade administrativa. Regulamentado pelo Decreto 
nº 7.203, de 4 de junho de 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no 
âmbito da administração pública federal.

re com os contornos políticos relativas à alocação da 

despesa pública, padecem de uma incômoda invisibi-

lidade (PETERS, 1991:2).8 

Tal invisibilidade se pode explicar facilmente se 

considerarmos, sob a perspectiva da população, que 

a tributação, por se instrumentalizar basicamente 

pela apropriação compulsória de parcela do patri-

mônio particular, é uma das funções governamentais 

mais abominadas, tanto mais se o contribuinte não a 

considerar revertida, em idêntica proporcionalidade, 

em serviços públicos prestados pelo Estado. Um fator 

agravante se dá na constatação de que as propostas le-

gislativas de natureza fiscal apresentadas nas últimas 

três décadas não lograram reduzir a carga tributária, 

que, ao contrário, enveredou numa escalada que cul-

minou em uma elevação de 22%, em 1986, para 36% 

do PIB, em 2016 (dados aproximados). Tais circuns-

tâncias tornam os custos políticos de promoção de 

propostas na área de tributação altos e concentrados. 

Essa constatação sobre custos influencia dire-

tamente a posição do parlamentar no jogo político, 

implicando uma outra importante peculiaridade das 

políticas de natureza tributária. Tendo assente que, 

além de custos elevados e concentrados do processo 

legislativo, os eventuais resultados positivos das re-

formas tributárias geram benefícios difusos de difí-

cil apropriação individual, os parlamentares acabam 

por patrocinar apenas a implementação de alterações 

discretas e emergenciais na legislação, mais fáceis de 

serem exploradas na arena eleitoral.

Considera-se neste trabalho que esse juízo de ava-

liação de custos e benefícios no âmbito de formação de 

políticas públicas se dá conforme pressupostos da teo-

ria da escolha pública. Por essa teoria, os agentes políti-

cos são autointeressados e maximizadores dos próprios 

interesses, tendo por principal finalidade a reeleição e a 

manutenção do poder. Dado que a “contabilidade” indi-

vidual do parlamentar indica uma primazia dos custos, 

não há estranheza na relutante evitação ou nos impas-

8.  PETERS, The politics of taxation: a comparative perspective (1991).
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ses intransponíveis no âmbito congressual em matérias 

fiscais, principalmente nas mais amplas e estruturais 

como as reformas tributárias. 

Assim, as decisões no âmbito das políticas tribu-

tárias têm incentivos a se enveredarem pelo cami-

nho menos custoso perante a opinião pública, porém 

pouco equitativo e eficiente, qual seja, o da obscuri-

dade e invisibilidade das renúncias fiscais e da tribu-

tação indireta, que, de modo similar ao clandestino 

imposto inflacionário, acaba por ser suportado pre-

cipuamente pela classe mais pobre (BACHA, 1994).9 

Ademais, se o agente político sofre constrangi-

mentos em razão da alocação direta de gastos a seus 

correligionários ou financiadores de campanha, tal 

incômodo não ocorre via gastos indiretos, mascara-

dos na forma de benefícios fiscais específicos. Essa 

invisibilidade acaba, portanto, por favorecer trata-

tivas obscuras promovidas por grupos de pressão e 

lobistas em detrimento da higidez de um sistema tri-

butário baseado na justiça fiscal e no bem comum. 

Um exemplo de benefício fiscal legítimo, mas 

desvirtuado por lobbies e corporativismo, se verifica 

no implemento da política constitucional de favore-

cimento de microempresas e empresas de pequeno 

porte. A qualificação em uma dessas figuras para fins 

de adesão ao Simples Nacional – regime especial de 

arrecadação de tributos e contribuições – se dá pe-

las margens de faturamento bruto anual. Ocorre que, 

progressivamente, essa faixa foi sendo estendida de 

forma a acomodar empresas altamente lucrativas e 

profissionais liberais, antes tributados como pessoa 

física. Ressalta-se que benefícios fiscais são instru-

mentos de transferência indireta de recursos públi-

cos ao setor privado, muitas das vezes à revelia da 

sociedade.

Outra especificidade relevante remete a um ca-

ráter intrínseco subjacente às questões tributárias: 

a complexidade dos mecanismos e efeitos da tribu-

tação, cujas decisões, pela amplitude de sua reper-

9.  BACHA, O fisco e a inflação: uma interpretação do caso brasileiro (1994).

cussão nas variadas áreas (econômica, financeira, 

orçamentária, social etc.), demandam elevado conhe-

cimento técnico de domínio de especialistas e das 

elites burocráticas. Tal aspecto levanta uma barreira 

à inclusão de novos atores para um debate mais am-

plo e democrático, gerando incertezas e inseguranças 

quanto aos subprodutos das reformas.

É patente que, na arena política, uma variável 

fundamental considerada no processo legislativo são 

os altos custos de suportar os gravames de resultados 

adversos para os partícipes, com ainda mais inten-

sidade nas reformas constitucionais, que possuem 

maior repercussão política, jurídica e social. Nessas 

circunstâncias, os parlamentares acabam por redu-

zir sua propensão ao risco na sustentação de projetos 

amplos e complexos, o que, por conseguinte, acaba 

por implicar em elevados custos de transação e para-

lisia decisória. Em outras palavras, o nó nas delibera-

ções se forma em função do grau de aversão ao risco 

suportada pelos congressistas, que varia em propor-

ção inversa à probabilidade de sucesso da reforma 

empreendida (MELO, 2002).10 

Tal fenômeno se verifica com clareza na análise 

dos mecanismos políticos de interação empreendidos 

no âmbito das reformas tributárias, em que as inde-

terminações referentes aos efeitos das modificações 

nas finanças públicas dos entes federados e na eco-

nomia levantaram uma barreira até então intranspo-

nível para a efetivação das propostas.

5. Os Conflitos Federativos

Os atores de proeminência no processo político de 

reforma tributária são, sem dúvida, os entes federati-

vos, enquanto detentores de competência para institui-

ção de tributos. No entanto, a repartição das compe-

tências tributárias operada pela CF/88 não logrou êxito 

em formular uma equação equilibrada, considerando 

as extremas desigualdades regionais, que dotasse su-

ficientemente todos os entes de capacidade financeira 

10.  MELO, Reformas constitucionais no Brasil. Instituições políticas e pro-
cesso decisório (2002).
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para fazer frente às respectivas competências adminis-

trativas. Esse é, na verdade, um dos poucos pontos de 

consenso entre as três esferas de governo.

A União sustenta que, em detrimento de suas re-

ceitas, a CF/88 impôs uma transferência ainda maior 

de receitas para os Estados e Municípios do que se ha-

via verificado no período de transição democrática, 

que já teria sido em proporções consideráveis (Silva, 

1989),11   não operando, contudo, a correspondente 

descentralização de competências afetas à prestação 

de serviços públicos sensíveis, que permaneceram 

sob encargo do governo federal ou sob o formato de 

competências concorrentes e/ou comuns não exerci-

das pelos entes subnacionais (Oliveira, 1995).12 Por 

sua vez, Estados e Municípios, a despeito do ganho 

que obtiveram com os novos critérios e índices de 

repartição do aporte tributário arrecadado, alegam 

que receitas disponíveis ainda não são suficientes à 

satisfação dos encargos recebidos. 

Como reação à descentralização da reforma de 

1988, a União passou a instituir cada vez mais contri-

buições – e mesmo taxas –, e, em consequência, redu-

ziu a importância relativa dos impostos, cuja receita é 

compartilhada com Estados e Municípios. Com a proli-

feração das contribuições, houve uma desestruturação 

do sistema tributário, que se tornou mais distorcido, 

oneroso e ineficiente, vez que, aquelas, em sua maioria, 

carregavam a pecha da incidência cumulativa. 

Outro fator desestruturante do sistema tributá-

rio é o fato de que o ICMS é cobrado nos Estados 

exportadores (origem) e está embutido no preço dos 

bens. Consequentemente, os Estados consumidores 

(de destino), geralmente com estrutura industrial 

menos desenvolvida, acabam por suportar indireta-

mente o ônus da tributação, mecanismo que em nada 

mitiga as disparidades regionais. Buscando o supe-

rávit nesse modelo de operacionalização do ICMS, 

11.  SILVA, Curso de direito constitucional positivo (1989).

12.  OLIVEIRA, Teorias da federação e o federalismo fiscal: o caso brasileiro 
(2007).

os Estados passaram a conceder benefícios fiscais de 

forma unilateral e sem maiores critérios, de forma a 

atrair empresas e, consequentemente, investimentos 

em capital produtivo. O Resultado foi a composição 

de um cenário de guerra fiscal, com a proliferação de 

concessões de isenções, em que, ao final, verificou-se 

a queda global na arrecadação.

Essa desorganização do sistema tributário condu-

ziu os diversos centros políticos à competição exces-

siva, de forma a invocar prioritariamente os interesses 

regionais ou locais em detrimento dos mais elevados 

interesses da federação. O resultado nefasto é a erosão 

do modelo de federalismo fiscal e o comprometimento 

da abrangência e da qualidade dos serviços públicos. 

Daí a premência de uma reforma tributária estrutural 

que logre equacionar todas essas disfunções e recom-

por o equilíbrio federativo brasileiro.

Nesse cenário, as recentes propostas de reformas 

tributárias apresentadas pelo Executivo Federal preco-

nizavam como modelo tributário essencial a ascensão 

de um único imposto nacional sobre valor adicionado, 

que agregaria IPI, ICMS e ISS, sob a tutela federal, de 

forma a dotar o sistema tributário nacional de maior 

simplicidade e eficiência. No entanto, o ICMS, impos-

to nacional que detém maior capacidade de arrecada-

ção, é justamente a principal receita dos Estados, que 

alegam uma centralização excessiva de competências 

tributárias em benefício da União.

Cabe aqui ressaltar que essas questões federativas 

influenciam de modo relevante a conformação das 

coalizões congressuais, principalmente quando se 

põe em tramitação proposta legislativa que estampa 

dissenso entre os entes federados. Os impasses que 

exsurgem renitentemente no bojo das reformas cons-

titucionais concernentes à repartição de competência 

e receitas tributárias são os exemplos mais claros de 

que os interesses da União, Estados e Municípios não 

logram uma possível equação de consenso.

Nesse cenário, visto que os parlamentares, visan-

do o processo eleitoral, atuam no processo legisla-

tivo federal de forma a canalizar suas decisões sob 
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um viés que considere, ainda que de modo aparente 

e sub-reptício, os interesses mais sensíveis de seus 

eleitores, uma reforma tributária ampla, por circuns-

crever incidentalmente o modelo de pacto federativo, 

tem-se mostrado inviável do ponto de vista político, 

independentemente da popularidade do Presidente 

e da consistência de sua coalizão congressual. Em 

análise dos mecanismos engendrados pelos governa-

dores nas relações com o Executivo Federal e com 

o Congresso Nacional, Santos (1997)13 observa que:

[...] Com relação aos governadores, sua interferência 
se dá em via de mão dupla: numa direção atendem às 
solicitações do governo, acionando suas bancadas no 
Congresso; na outra, pressionam diretamente o Exe-
cutivo, em função de interesses regionais, individual-
mente ou através do Conselho de Política Fazendária 
– Confaz, ou mesmo mediante a mobilização das suas 
bancadas no Congresso Nacional. A moeda de troca 
essencial são os termos da rolagem da dívida dos es-
tados. Trata-se, basicamente, no caso da política em 
tela, de padrões de confronto entre os dois Poderes, 
sem que, contudo, ocorra completa paralisia decisó-
ria: tipicamente negociam-se pontos de menor con-
flito, adiando-se sistematicamente a decisão sobre os 
mais polêmicos. Dessa forma, a cada final de ano são 
aprovadas, após árduas negociações, medidas emer-
genciais que garantam o orçamento do ano seguinte e 
o cumprimento de compromissos internos e externos 
do governo, frustando-se regularmente as tentativas 
do Executivo de promover reforma tributária e fiscal 
de cunho estrutural.

Assim, torna-se claro o embaraço do Executivo 

– apesar dos extraordinários poderes que lhe foram 

conferidos – para implementação de sua agenda polí-

tica, principalmente quando condicionada a reformas 

em nível constitucional que visem a operar reestru-

turações no modelo de federalismo fiscal. As discor-

dâncias e polêmicas referentes a inúmeros aspectos no 

tocante às questões federativas, especialmente quan-

to ao IVA nacional, substituto do ICMS, IPI e ISS, e 

administrado pela União, levaram todas as propostas 

reformistas ao mesmo ponto de estagnação.

13.  SANTOS, Governabilidade, Governança e Democracia: Criação de Ca-
pacidade Governativa e Relações Executivo-Legislativo no Brasil (1997).

6. A Multidimensionalidade do Objeto das Refor-

mas Tributárias

O efeito das multidimensões do objeto de discus-

são política sobre a conformação de coalizões parla-

mentares é um fenômeno demasiadamente discutido 

na literatura baseada na teoria da escolha racional. 

A tese é de que o aumento na quantidade de dimen-

sões (temas) em uma deliberação política reduz as 

probabilidades de mudanças no status quo, uma vez 

que eleva as possibilidades de discordâncias multi-

laterais (clivagens) entre os atores em relação a di-

mensões específicas, inibindo ou desestabilizando as 

coalizões, enquanto engenho político de formação de 

maiorias no Congresso.

Esse aspecto é considerado por Melo (2002) em 

sua análise sobre o processo legislativo de projetos 

de matéria multidimensional, que, segundo o autor, 

são propostas conglobantes de variadas questões em 

uma mesma unidade textual, que acabam por dotar de 

maior morosidade o trâmite da proposta pela maior di-

ficuldade de consenso sobre todos os temas acostados. 

Melo almejava apresentar elementos empíricos de que 

a dificuldade de conformação de coalizões congres-

suais amplas e estáveis, com quórum suficiente para 

aprovação de emendas constitucionais, era a causa das 

mal-sucedidas tentativas do Executivo nas reformas 

pretendidas, especialmente no campo tributário.

Não obstante, no caso do sistema tributário, em 

que os temas singulares atuam em um mecanismo de 

ressonância circular, de causa e efeito, não se vislum-

bram muitas possibilidades para reformas pontuais. 

Assim, justifica-se a tendência em se apresentar uma 

proposta de reforma completa e integrada, de forma a 

contemplar as premências econômicas, os direitos dos 

contribuintes, a equalização das desigualdades regio-

nais e a harmonia e equilíbrio das relações federativas. 

Esse fenômeno político-legislativo da multidimen-

sionalidade pode ser justificado por outras razões mais 

voltadas à visibilidade política dos governantes. Uma de-

las se sustenta no maior ganho de visibilidade no âmbito 

internacional, opção sempre presente na agenda gover-
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namental de reformas sensíveis como a tributária, como 

forma de demonstrar alinhamento com paradigmas in-

ternacionais e estimular os investimentos externos na 

economia nacional. Outra delas se estabelece no con-

texto interno, em que a consolidação de pontos críticos 

a serem alterados numa única agenda de reforma mais 

robusta reveste de maior evidência o aspecto reformista 

e modernizador do seu patrono institucional, geralmente 

o Poder Executivo, vislumbrando um cenário de maior 

aprovação pública de seu programa governamental. 

O que parece certo é que, independente das cau-

sas que levam à multidimensionalidade das propos-

tas de reformas tributárias, essa variabilidade de 

temas, dada a estrutura distorcida do atual sistema 

tributário, não permite uma segura mensuração das 

perdas e ganhos geradas aos entes federativos, reper-

cutindo, portanto, distintamente sobre cada parla-

mentar ou bloco que representa, o que leva de forma 

quase inevitável à colisão de interesses antagônicos e 

à redução de chances de consenso. 

As nuances da multidimensionalidade nos proje-

tos de reforma tributária suscitaram a análise em-

pírica de Junqueira (2010).14 Segundo o autor, os 

maiores desafios para sustentar a tese da multidi-

mensionalidade se davam pela dificuldade de mensu-

ração das clivagens políticas em torno das reformas. 

As informações precisas do posicionamento político 

real sobre determinado projeto são de difícil acesso 

ou catalogação. Não existem mecanismos institucio-

nais de registro ou controle das ações de lobistas na 

arena congressual. Ademais, não é materialmente 

quantificável o efeito das ações dos grupos de pres-

são no resultado de projetos legislativos. Por essas 

razões, Junqueira adotou como método a análise do 

conteúdo das propostas, comparando a reformas ad-

ministrativa, judicial e tributária. 

Em sua análise, para demonstrar as clivagens po-

líticas em razão da multidimensionalidade, apresen-

tou o seguinte exemplo:

14.  JUNQUEIRA, O nó tributário: porque não se aprova uma reforma tribu-
tária no Brasil (2010)

Imaginemos um parlamentar que tem por bandeira a 
defesa dos interesses empresariais. Ele é a favor da unifi-
cação do ICMS, pois isso simplifica o trabalho tributário 
das empresas. Portanto, ele é a favor dessa dimensão de 
uma reforma tributária. Contudo, ele é extremamente 
avesso a propostas que aumentem a carga tributária. 
Então, ele não apoia uma proposta em que não estejam 
presentes mecanismos críveis para garantir melhora na 
qualidade dos tributos sem o aumento de sua quantida-
de, mas ele deseja muito a desoneração dos bens de capi-
tal e das exportações e começa a pensar seriamente em 
apoiar uma reforma que contenha tal proposta. Porém, 
se a reforma aumenta a progressividade dos impostos so-
bre a propriedade, ele tenderá a ser contra. No final, de 
seu ponto de vista pode ser prudente não apoiar a refor-
ma e se contentar com o status quo.

Em seus resultados, Junqueira concluiu que:

As reformas constitucionais relacionadas com o setor 
tributário que foram aprovadas produziram clivagens 
políticas mais simples. Logo, as reformas tributárias 
talvez pudessem ter sido bem-sucedidas caso tivesse 
tramitado em formato menos complexo. É raro que 
propostas abrangentes e complexas sejam aprovadas; 
mais comum é a aprovação de reformas incrementais. 
Portanto, não se trata de desejar ou não uma reforma 
tributária “fatiada”. Tal caminho pode não ser uma 
escolha, mas sim o único caminho para desatar o nó 
da reforma tributária no Brasil.

Com base nos trabalhos de Melo e Junqueira, pode-se 

inferir que o quantitativo elevado de dimensões (temas) 

nas propostas de reforma tributária gera incertezas e in-

segurança quanto ao impacto agregado das mudanças 

no status quo, seja numa perspectiva política, seja sob o 

aspecto técnico, elevando a aversão ao risco dos atores 

políticos. Em consequência, a multidimensionalidade 

implica inúmeras clivagens (dissidências) distintas, re-

percutindo negativamente na conformação de coalizões 

partidárias com envergadura política suficiente para 

aprovação das emendas constitucionais subjacentes.

7. Considerações Finais

Apresentado como pressuposto deste estudo, a es-

trutura tributária brasileira é um dos principais óbices 

ao crescimento econômico e ao desenvolvimento so-

cial do país. Não poderia ser diferente, portanto, que a 

necessidade de uma ampla reforma tributária seja um 
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consenso entre os mais variados atores sociais, embo-

ra possam divergir em pontos fundamentais a partir 

de suas peculiares perspectivas. Entretanto, verificou-

se que uma reforma estruturante não logra êxito em 

sua aprovação no Congresso Nacional, a despeito de 

inúmeras propostas que lá tramitam ou tramitaram.

A necessidade de se empreender uma análise desses 

impasses surgidos no âmbito da arena congressual para 

a aprovação das reformas estruturantes no âmbito tri-

butário permitiu uma reflexão sobre as estratégias uti-

lizadas pelo Poder Executivo no combate aos gargalos 

tributários, considerando o modelo federativo de Esta-

do, o particular regime de presidencialismo de coali-

zão, o processo legislativo de reforma da constituição e 

a natureza e forma das propostas apresentadas.

Nessa esteira, ponto fulcral dessa reflexão foi a 

avaliação das implicações do funcionamento do nos-

so sistema político na arena congressual que operam 

contrariamente à aprovação de uma reforma tributária 

no Brasil, e em que grau são determinantes para essa 

finalidade, considerados, nessa relação de causalida-

de, quatro fatores como pressupostos desse impasses. 

Nessa perspectiva, destacou-se que os impasses nas 

deliberações na arena congressual e a consequente pa-

ralisia decisória na deliberação dos vários projetos de 

reforma tributária têm como concausa (i) a constitucio-

nalização do Direito Tributário; (ii) a ingovernabilidade 

do sistema político; (iii) os conflitos federativos; e (iv) 

a multidimensionalidade das propostas apresentadas. 

Portanto, tal análise traz à evidência que a im-

plementação de uma reforma tributária estruturante 

vai além da discussão das soluções técnicas há muito 

apontadas pelos especialistas, exigindo uma visão 

crítica e estratégica das relações de poder que deter-

minam a formulação da agenda de reforma tributá-

ria, o conflito de interesses entre os entes federativos, 

as negociatas na arena congressual e dos meios de 

catalisação da complexa tramitação das PECs
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Resumo

Nos últimos anos, governos de vários países tomaram medidas extremas para reprimir a evasão fiscal como um todo. 

Quanto mais impostos houver, maiores as chances de evitação. A priori, o objetivo principal seria reforçar a coerção 

fiscal no topo da distribuição da riqueza, porque esses contribuintes são responsáveis por uma grande parte do total de 

impostos cobrados sobre a parcela de sua renda e riqueza que tiveram aumentos substanciais nas últimas décadas. Para 

Abstract

In recent years, governments in various countries have taken extreme measures to crack down on tax evasion 

as a whole. The more taxes there are, the greater the chances of avoidance. A priori, the main objective would be to 

reinforce fiscal coercion at the top of the wealth distribution because these taxpayers are responsible for a large por-

tion of the total taxes levied on the share of their income and wealth, which have had substantial increases in recent 

decades. In order to initiate a coercive program against tax evasion, it is necessary to estimate the amount evaded. 

This estimate depends on several factors and peculiarities inherent to the type of tribute and the particularities of 

the nations in which they are levied. In this article we try and analyze the amount evaded of a certain tax based on 

existing parameters of fiscal action risks and the penalty applied to the amount evaded. The issue of tax justice is 

directly proportional to fiscal coercion, especially in developing countries, where economic capacity benefits the 

wealthier at the expense of increasing tax collection and the effective progressiveness of the tax system. Thus, it is 

important to have estimated the amount of tax evasion levels so that an effective taxation system can be organized, 

given the institutional limitations of the tax revenues services.

Keywords: Taxes. Tax evasion. Tax evasion estimate
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1. Introdução

A ocorrência de evasão fiscal é um fato inexorá-

vel como consequência da instituição de um sistema 

tributário, tendo em vista os interesses envolvidos. 

A lógica da relação tributária provém da interação 

entre o Estado, um ser abstrato, e os contribuintes 

cujo extrato molecular é constituído pelo elemen-

to humano, detentor de características psicológicas 

e culturais diversas, contrariando a ideia de que o 

universo de contribuintes de um tributo é compos-

to por simples unidades produtivas constituintes de 

uma base de incidência tributária à disposição da 

administração fiscal. A evasão fiscal, assim definida, 

é materializada tributariamente pela ocorrência de 

qualquer atividade que, voluntária ou involuntaria-

mente, atente contra as normas ou os procedimen-

tos legais, descumprindo as obrigações principais 

ou acessórias, de forma a permitir ao agente passivo 

subtrair-se ao cumprimento das imposições fiscais, 

que resulte da tributação de matéria coletável ou no 

não pagamento de imposto.

Independentemente da complexidade da estrutura 

impositiva, são raros os casos nos quais a adminis-

tração tributária dispõe de informações que permitam 

tirar conclusões quantitativas, de forma categórica, a 

respeito das evasões perpetradas, mas a sua dimen-

são qualitativa, ou seja, a característica das evasões 

praticadas, está diretamente ligada à capacidade e à 

competência do aparelho fiscal correspondente. A di-

visão administrativa do sistema tributário brasileiro 

nos três níveis de governo pressupõe que a falta de 

capacidade coercitiva de um membro redundará, de 

forma contundente, em consequências deletérias so-

bre os outros membros. De forma geral e irrestrita, as 

administrações tributárias em todos os níveis de go-

verno devem carrear esforços para manter de forma 

controlada a evolução dos fenômenos que dão origem 

às evasões, seja por meio de uma legislação mais rí-

gida ou através de uma administração mais eficiente.

Quanto à questão da legislação, observa-se que a 

diferença entre as nuances legislativas estabelecidas 

pelos membros federativos constitui-se em um fator 

permissivo à ocorrência da evasão fiscal. Este talvez 

se constitua em mais um argumento para que a har-

monização legislativa tributária tenha por excelência 

o seu fórum de discussão em instância federal.

2. Tipificação das Evasões

As evasões fiscais perpetradas têm as suas espe-

cificidades conforme a característica do imposto, as-

sumindo formas e conteúdos próprios às obrigações 

formais, na medida em que a estrutura administra-

tiva tributária se assenta em uma série de trâmites 

burocráticos envolvendo declarações, métodos de 

contabilização e outras obrigações assessórias que 

permitem ao fisco auditar as bases tributárias do su-

jeito passivo. Em um complexo sistema de controle 

tributário, existe grande possibilidade de erros for-

mais, que também geram perdas de receitas impor-

tantes. Mas o que se objetiva no campo da coerção 

iniciar um programa coercivo contra a evasão fiscal, é necessário estimar a quantidade evitada. Essa estimativa depende 

de vários fatores e peculiaridades inerentes ao tipo de tributo e às particularidades das nações em que são cobrados. 

Neste artigo, tentamos analisar a quantidade evitada de um determinado imposto com base nos parâmetros existentes de 

riscos de ação fiscal e a penalidade aplicada ao montante evitado. A questão da justiça fiscal é diretamente proporcional 

à coerção fiscal, especialmente nos países em desenvolvimento, onde a capacidade econômica beneficia os mais ricos em 

detrimento do aumento da arrecadação de impostos e da efetiva progressividade do sistema tributário. Dessa forma, é 

importante estimar o montante dos níveis de evasão fiscal para que um sistema tributário efetivo possa ser organizado, 

dadas as limitações institucionais dos serviços de receita tributária.

Palavras-chave: Tributos.  Evasão Fiscal.  Estimativa da Evasão Fiscal.
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legal é coibir a ação dolosa do contribuinte perpe-

trada no sentido de reduzir ou suprimir o montante 

impositivo legalmente devido. A multiplicidade de 

eventos que tipificam as evasões abrange as ações 

mais elementares, constituídas pela não emissão de 

faturas sobre as vendas ou pela adoção de créditos 

tributários espúrios, como também envolvem ações 

de cunho mais elaborado que se perpetram através 

da criação de falsos sujeitos passivos, laranjas, ou 

pela distorção na utilização dos regimes especiais e 

das regras do comércio internacional.

No campo das ações mais elaboradas, foram iden-

tificadas as grandes evasões organizadas, praticadas 

por intermédio da criação de pessoas jurídicas de 

curta duração ou de pessoas físicas fictícias, visando 

a conclusão de uma única operação espúria de frag-

mentação de transação comercial. Esta modalidade de 

evasão efetiva-se com a intervenção de uma múltipla 

cadeia de sociedades, possibilitando gerar uma série 

de benefícios fiscais indevidos, os quais se tornam de 

difícil detecção em virtude do reduzido montante em 

dinheiro envolvido em cada uma das inúmeras tran-

sações, muitas vezes, impossibilitando a apuração do 

ilícito por parte do fisco pela ausência de capacidade 

material. Considerando as várias possibilidades e as 

diversas formas de que se revestem os mecanismos de 

perpetração de evasões fiscais, em face da limitação 

de recursos de um Estado como o brasileiro, depaupe-

rado pela situação econômica vigente, o tesouro pú-

blico é duplamente maculado, inicialmente pela não 

entrada de recursos potenciais como resultado direto 

da evasão tributária e, posteriormente, pelo advento 

do custo derivado como fruto da operação deficiente 

do aparelho de fiscalização. Diante deste diagnóstico 

sombrio, à administração resta reagir com alterna-

tivas que possam antecipar a ação de uma atividade 

ilegal, sub-reptícia, que se adapta continuamente às 

diferentes realidades do mercado em que se financia 

de maneira exponencial. A deficiência operacional do 

Estado brasileiro contribui para a evolução deste ciclo 

de exuberância marginal, propiciando oportunidades 

iterativas de ações, que se desenvolvem tirando pro-

veito das novas e contínuas possibilidades surgidas no 

contexto de uma economia de porte e no seio de uma 

sociedade mal estruturada.

A solução tecnicamente adequada para a coibição 

da evasão fiscal concentra-se na análise qualitativa e 

na identificação quantitativa dos setores de mercado 

mais expostos a este tipo de risco. Algumas ativida-

des, em virtude da mobilidade existente entre os seus 

operadores, o que contribui para dificultar o controle 

das transações, têm características próprias de alto 

risco para a administração tributária e, por este mo-

tivo, devem demandar uma metodologia especial de 

controle. Segundo levantamento da Comissão das 

Comunidades Europeias,1 um dos setores mais pre-

dispostos à evasão na jurisdição da Comunidade Eu-

ropeia é o da construção civil, abrangendo inclusive 

as atividades complementares deste setor, cuja tipi-

cidade da operação comercial permite a omissão de 

registros sobre os fornecimentos e as prestações de 

serviços, notadamente por parte das micro e das pe-

quenas empresas envolvidas.

A eficiência da administração fiscal no campo 

coercitivo envolve a adoção de uma metodologia de 

auditoria e repressão rigorosa e ampla, para que o 

sistema tributário seja considerado equânime. Para 

tanto, é obrigação do Estado dotar a administração 

de uma estrutura competente de detecção do ilícito 

tributário, tornando-a suficientemente competente 

para a apuração administrativa do montante evadido 

e detentora do poder necessário à denunciação penal 

dos responsáveis, submetendo-os a uma ação puniti-

va rápida e pesada, em nome do combate à evasão fis-

cal. Deve-se, complementarmente, estudar a adoção 

da prerrogativa pelo fisco de polícia judiciária, assim 

como prever a exclusão de qualquer instituto legal 

de sigilo oposto à ação fiscal. Desta forma, o cidadão 

em geral não vislumbrará vantagem na evasão dos 

tributos e será induzido a recolhê-lo pelo iminente 

1.  Comissão das Comunidades Europeias. Procedimentos de Cobrança e 
Controle do IVA aplicados nos Estados Membros (1998).



TRIBUTAÇÃO em revista 33

risco das consequências penais. Esta formalização 

de estrutura fiscal está presente em países desen-

volvidos do porte dos Estados Unidos da América, 

Grã-Bretanha, Austrália e Itália. Este expediente de 

se potencializar a administração fiscal, dotando-a 

do poder jurisdicional penal, tem efeito assaz eficaz 

no pequeno comércio, cuja quantidade dos sujeitos 

passivos, por si só, demanda um enorme aparato de 

fiscalização. A informalidade, assim como o crime 

organizado, tem esse ramo do comércio como plata-

forma, cuja pulverização de atividades o transforma 

em uma das maiores fontes de evasão fiscal, com o 

sonegador se apropriando indevidamente do imposto 

que foi pago pelo cliente, não declarando as respecti-

vas vendas ou prestações de serviços. 

O aspecto da submissão à legislação tributária por 

parte do cidadão está diretamente relacionado à cultura 

do País e à estrutura do Estado. A arrecadação tributária 

brasileira lastreia-se, de maneira geral, no recolhimento 

espontâneo das fontes pagadoras, hoje intensamente tri-

butadas, e na eventual expedição de artifícios legislativos, 

como o REFIS,2 permitindo o incremento ocasional de 

receita. Com esta dinâmica de derrama, onde ao crédu-

lo recolhe-se, ao impotente desconta-se e ao desesperado 

penhora-se, resguardam-se os poderosos nas tramas da 

elisão fiscal e na instância de protelação processual dos 

trâmites administrativos e judiciais. Nesta perspectiva, o 

conceito de tributo se desmoraliza cada vez mais frente à 

tradição histórica da sonegação. A concepção cultural bra-

sileira está ainda muito influenciada pela tradição ibérica 

de se impor ao cidadão o ônus dos desmandos governa-

mentais em relação às contas públicas, negando ao con-

tribuinte qualquer esperança de retorno da parte tributa-

da dos seus ganhos, na forma discriminada de benefício 

como resultado de políticas públicas eficientes. A nossa 

tradição de ver nos tributos a ação espoliativa do governo 

data dos tempos coloniais, que nos traz a lembrança histó-

2.  O REFIS - Programa de Recuperação Fiscal - foi instituído pela primeira 
vez através da Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, e destina-se a promover 
a regularização dos créditos da União, decorrentes de débitos de pessoas 
jurídicas, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria 
da Receita Federal e pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

rica de epítetos tributários como “o quinto dos infernos”, 

como era denominada a tributação de vinte por cento so-

bre algumas produções da época do Brasil colonial.3 

3. O Dilema Tributário

Recentes estudos revelam que existe uma relação 

direta entre a disposição do cumprimento da obrigação 

tributária e a penalidade administrativa consequente à 

inadimplência. Considera-se então, para esta finalidade 

teórica, um quantum de valor, S, relativo a uma transação 

qualquer, que sirva de base de incidência a ser tributada 

à alíquota, t. Como instrumento de coerção, determina-

se a multa ad-valorem, m, que incide sobre o montante 

∆S = t * S, evadido, se houver certa probabilidade, p, de 

detecção administrativa por parte do fisco da evasão.

Conforme o trabalho de de Alm, Jackson e Mackee,4  

o contribuinte escolhe um certo nível i de evasão que 

maximiza a sua utilidade de risco evasivo, a partir da 

ponderação com os demais fatores.

i=  f ( S, t, p, m ) (1)

Pode-se acrescer como parâmetro, em alguns ca-

sos, o percentual de expectativa de retribuição, G, 

fornecida pelos investimentos em políticas públicas 

3.  O século XVIII foi caracterizado pelo brutal aumento da exploração por-
tuguesa sobre sua colônia na América quando a nação ibérica conheceu um 
período de maior decadência econômica, em virtude dos déficits crescentes 
resultantes das transações comerciais com a Inglaterra. Diante do grave pro-
blema fiscal, instituiu-se uma política compensatória, o que para o Brasil 
representou, na prática, uma exploração mais intensa e racional de suas ri-
quezas. O governo da Metrópole organizou, para tanto, companhias de co-
mércio monopolistas, de forma a controlar a exploração de diamantes, ouro 
e demais recursos minerais, através da cobrança dos tributos instituídos pela 
Coroa, fixados em “Um Quinto” vinculado à produção. A intensa exploração 
das riquezas minerais levou em um curto período de tempo ao esgotamento 
dos garimpos, reduzindo o quinhão monopolista.
Para a Coroa, no entanto, a redução no pagamento de impostos era atribuída 
à evasão e ao contrabando, o que conduziu à mudança na política tributá-
ria: Em 1750, o quinto foi substituído por um sistema de cota fixa, definido 
em 100 arrobas por ano (1500 Kg). Como a produção do ouro continuou 
a diminuir, tornou-se comum o não pagamento completo do tributo, acu-
mulando-se a cada ano o montante da dívida tributária. Em 1763, a Coroa 
resolveu instituir a Derrama, que em verdade não era um novo imposto, mas 
a cobrança da diferença em relação a aquilo que deveria ter sido pago. Essa 
cobrança, executada de forma arbitrária e com extrema violência pelas au-
toridades portuguesas no Brasil, gerou não apenas um problema financeiro, 
mas também o aumento da revolta contra a situação de dominação, legando-
nos a sequela de trauma tributária.(HOLANDA,1973, p. 395)

4.  ALM, JACKSON E MCKEE. Estimating the Determinants of Taxpayer 
Compliance With Experimental Data (1992).
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realizados pelo governo, o princípio da reprodutivi-

dade. Mas isto requer um significativo grau de cons-

ciência política por parte do cidadão, o que não é 

usual em países em desenvolvimento, onde grande 

parcela dos contribuintes, geralmente, enxerga o im-

posto como um custo a fundo perdido.

i= f ( S, t, p, m, G ) ( 2 )

Se tomarmos a função para o caso brasileiro com 

relação aos impostos federais, a probabilidade p de de-

tecção administrativa de evasão por parte do fisco vai 

depender da capacidade de coerção do fisco federal, 

que pode ser traduzida pela relação do número de fis-

calizações em curso e o número de empresas totais.

Segundo o IBPT – Instituto Brasileiro de Planeja-

mento e Tributação5 –, o Brasil possui aproximadamente 

5.  Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, Censo das Empresas 
Brasileiras (2015).

Fiscalização e seus créditos por segmento econômico
comparados ao ano anterior no mês de dezembro 

Nº Descrição 2014

Pessoa Jurídica - Setor Econômico
Qtd de 

Fiscalização
Crédito

1 Comércio 1,999 15.977.454.739

2 Prestação de Serviço 2,112 18.632.505.639

3 Indústria 2,373 58.404.984.540

4 Trasporte e serviços relacionados 547 3.579.948.169

5 Construção civil 517 2.959.255.416

6 Serviços de comunicação, energia a água 70 1.056.212.354

7 Serviços financeiros 230 17.056.212.354

8 Sociedades de Participação 134 15.795.299.256

9 Outros setores 1,028 5.539.507.692

Total Fiscalização Pessoa Jurídica 9,010 139.474.300.336

Lançamento de Multa PJ 233 51.406.987

Total Revisão de Declarações PJ 5,055 4.311.421.822

Total Geral Pessoa Jurídica 14,298 143.837.129.145

Tabela 1. Quantitativo de fiscalização de pessoa jurídica 2013/2014. Fonte Secretaria da Receita Federal do Brasil

12.904.523 de empreendimentos, incluindo seus estabe-

lecimentos matriz e filiais. Destes, 11.663.454 são de em-

presas e empreendimentos privados (90%), 1.144.081 de 

entidades privadas sem fins lucrativos (9%), e 96.988 de 

entidades públicas governamentais (1%). Neste cenário, 

conforme a Secretaria da Receita Federal do Brasil6 infor-

mou, em 2014 houve 14.298 fiscalizações. Ao fazermos 

uma simples análise, veremos que no Brasil, em relação 

aos tributos federais, há 0,1% de risco de uma empresa 

ser fiscalizada, ou seja, a cada mil empresas, uma tem o 

risco de ser fiscalizada no período de um ano.

p  = 0,1% (3)

6.  SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Plano Anual da Fis-
calização (2015).
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Gráfico 1: Relação entre incidência tributária ∆S/ S e a evasão i, em face de m=1,5, multa, e p=0,1;0,5 e 1, risco de fiscalização

A multa ad-valorem, m, que incide sobre o montante 

∆S, evadido nos casos de lançamento de ofício, terá os se-

guintes percentuais:

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalida-

de ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de 

falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declara-

ção e nos de declaração inexata;

II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isolada-

mente, sobre o valor do pagamento mensal (estimati-

va) que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido 

apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa 

para a contribuição social sobre o lucro líquido, no 

ano-calendário correspondente.

O percentual de multa a que se refere o inciso I será 

duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 

nº 4.502, de 30 de novembro de 1964 (sonegação, evasão 

ou conluio), independentemente de outras penalidades 

administrativas ou criminais cabíveis. Considerando a 

possibilidade de extinção da punibilidade criminal pelo 

pagamento do tributo sonegado que foi novamente alarga-

da pelas leis nº 9.964, de 10 de abril de 2000, e nº 10.684, 

de 30 de maio de 2003, assegurando para quem aderir aos 

parcelamentos especiais nelas previstos a suspensão da 

pretensão punitiva, o único risco é o do agravamento da 

multa, assim m = 1,5 é o risco máximo de punibilidade.

Ao propormos uma análise gráfica, assumimos que 

se não houver tributação ∆S=0, não há sonegação, ∆S/ 

S=0, o índice de evasão i=0. Por outro lado, se houver 

uma tributação expropriadora ∆S=100, temos que ∆S/ 

S=1 e i=1, ou seja, haverá, em tese, cem por cento de 

evasão. Na medida em que aumenta a probabilidade de 

fiscalização p (percentual de contribuintes fiscalizados), 

a disposição evasiva se reduz. O mesmo acontece com o 

aumento da punição m. Este comportamento não deve 

ser linear, portanto caminha-se para uma curva expo-

nencial na relação i=f(∆S/ S).
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Gráfico 2: Efeito da evasão fiscal sobre a competitividade do mercado e a receita tributária.

Um dado que podemos assumir é que quanto maior 

a tributação ∆S sobre um determinado ativo de valor 

S, maior a probabilidade de evasão do tributo. Assim 

também, na medida em que o risco de fiscalização p 

diminui, aumenta a probabilidade de evasão i. O mes-

mo raciocínio aplica-se à punição representada pela 

multa ad-valorem, m: quanto menor a multa, maior a 

ação sonegadora. A partir do estudo gráfico, podemos 

propor uma dedução matemática elaborando uma 

equação para determinar o índice de evasão i confor-

me a carga impositiva aplicada ∆S/ S.

i = ((∆ S/ S)1+m)1+p  (4)

As consequências nefastas da evasão fiscal não só 

atingem o País de forma a debilitar as instituições pú-

blicas, tornando o Estado inoperante, como também 

propicia a ação rentista desordenada por parte dos di-

versos setores da economia. Estas ações, visando re-

duzir o pagamento dos tributos, fornecem aos setores 

bem-sucedidos na arte evasiva vantagens comparativas 

proporcionadas pela distorção dos preços relativos. A 

partir de um modelo microeconômico, pode-se visu-

alizar a distorção econômica causada pela diferença 

de tratamento tributário, seja este por ato permissivo 

do sujeito ativo, materializado na forma de decretação 

de anistias, concessão de benefícios, viabilização de 

planejamento tributário etc, seja por ação marginal do 

sujeito passivo, na forma de sonegação. Imaginemos 

uma relação de mercado onde haja apenas dois seto-

res envolvidos, setor e que pratica a evasão fiscal e o 

setor c que contribui de fato para o fisco. As curvas de 

demanda dos dois setores são admitidas como de e dc, 

respectivamente, definindo uma curva de demanda 

de mercado D, apresentadas no gráfico 2. Fornecida a 

curva de oferta para este mercado, tem-se o preço de 

equilíbrio p, cuja quantidade demandada de equilíbrio 

é Q, a qual se distribuirá entre os dois setores de mer-

cado segundo o consumo de seus clientes com qe e qc.
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Ao se impor um tributo (t=AB), ou ao se aumentar 

a alíquota vigente de t, há o consequente aumento do 

preço de mercado, equilibrando-se em p1. Com a cunha 

fiscal t . p os produtores passariam a operar em um ní-

vel de oferta Q’. Entretanto, segundo a proposição ini-

cial, a oferta do setor e permanece a mesma qe, pois este 

setor escapa à base de tributação. Por conseguinte, o se-

tor c sofre integralmente os efeitos da carga tributária, 

reduzindo a sua oferta para qc’, refletindo o aumento 

de custo da produção. Sob este aspecto, a quantidade 

de equilíbrio do mercado, na verdade, fixa-se em Q”, 

ponto M da figura de equilíbrio de mercado, deslocan-

do a curva de demanda do mercado para D” por efeito 

de redução da renda. Sabendo-se que os dois setores 

têm clientes específicos, a curva de oferta do mercado 

não se altera, o preço médio percebido pelo produtor 

passa a ser p”. O setor contribuinte c, por efeito renda, 

tem a sua curva de demanda deslocada, fixando-se em 

dc’, que define uma nova quantidade ofertada qc”. Neste 

ponto, o produtor c recebe p” e vende à (p”+ t), o que 

define um preço de venda do seu produto c em p2.

Como resultado da evasão de um dos atores do 

mercado, se nada for feito para corrigir a distor-

ção, o contribuinte correto, c, acaba pagando mais 

imposto, reduzindo a sua produção de qc´para qc”. 

Este setor, no médio prazo, perderá parte de sua ri-

queza, podendo inviabilizar-se. Por outro lado, o 

setor praticante da evasão, e, no curto prazo, nada 

sofre, estimulando a sua participação no mercado. 

Em compensação, o Estado tendo no seu projeto de 

orçamento uma receita fiscal prevista (Q’. t .p), vê-se 

frustrado na sua política fiscal, alcançando apenas 

um recolhimento reduzido para (qc”. t . p).

4. Conclusão

Prever as bases de um mecanismo impositivo que 

permita dotar o Estado de recursos financeiros ade-

quados ao atendimento à demanda orçamentária da 

União, dos Estados e dos Municípios, é relevante à 

consideração das limitações de caráter exógeno, gera-

das pelos efeitos da globalização imposta pelos mer-

cados, fazendo com que os países se vejam forçados a 

entrar em uma concorrência fiscal sem precedentes, 

erigindo a sua estrutura impositiva em uma delgada 

silhueta política e administrativa, que só se viabiliza 

causando o mínimo de distorção aos respectivos mer-

cados de bens e de serviços, buscando, sobretudo, a 

neutralidade em relação aos seus possíveis efeitos. 

Esta nova concepção de Estado, estabelecida nas úl-

timas décadas do século XX, substituiu a tendência 

vigente até então de Estados proprietários, produtores 

ou empresariais, pelo conceito de Estado fiscal, cujas 

necessidades financeiras são essencialmente cober-

tas por impostos. A exacerbação deste conceito aca-

bou por gerar, entretanto, um Estado geneticamente 

de viés tributário, viabilizado basicamente por impo-

sições de natureza bilateral, constituídas pela multi-

plicidade de contribuições e taxas. Este fenômeno foi 

consequência direta da perda da base financeira dos 

governos, outrora parcialmente assentada nos rendi-

mentos oriundos das atividades econômicas produti-

vas por eles monopolizadas ou hegemonizadas, para 

o modelo fiscal liberal movido pela preocupação de 

neutralidade econômica, imbuído da pretensão do es-

tabelecimento de um Estado mínimo, simples avalista 

de contratos e garantidor de direitos, suportado por 

um padrão fiscal fundamentado em uma tributação li-

mitada e suficientemente necessária para satisfazer as 

despesas estritamente decorrentes do funcionamento 

da sua restrita máquina administrativa.7

Entretanto, em meados da última década, as pres-

sões sociais e as demandas por uma estrutura pública 

minimamente competente para o atendimento das exi-

gências de funcionamento da sociedade e da economia, 

levaram à criação de uma base fiscal mais ampla, em 

dado momento político no qual a separação entre os 

mercados e o Estado relegou a participação econômica 

e financeira deste último às receitas tributárias, permi-

tindo, em tese, que o Estado e a economia atuassem se-

gundo critérios próprios ou autônomos. Este panorama 

7.  NABAIS, JOSÉ CASALTA. O Dever Fundamental de Pagar Impostos. 
(1998).
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institucional desagregador, onde o Estado está orien-

tado pelo interesse geral ou comunitário e a economia 

pautada pelo critério de maximização do lucro, através 

da relação positiva entre vantagens e benefícios, de um 

lado, e os custos ou perdas, de outro, fez com que esta 

relativa independência de ação das instituições acabas-

se por gerar profundos conflitos de interesses.8 Nesta 

perspectiva, a eficiência e a eficácia das ações fiscais 

têm que ser claramente compreendidas por parte do 

contribuinte, tendo este a certeza da máxima “o crime 

não compensa”. De outra forma, é obrigação do Estado 

prover o contribuinte do senso de justiça, demonstrado 

8.  BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia: Uma Defesa das Regras do 
Jogo, (1986).

claramente a equidade da incidência tributária, a isono-

mia da instituição tributária na sua estrutura, apolítica 

e apartidária, e a autonomia nas suas ações de auditoria 

e coerção. A transparência nas ações impetradas pelas 

instituições fiscais é de vital importância no contexto 

social de um país. A coerção fiscal é complexa e dis-

pendiosa, mobilizando recursos institucionais e legais 

escassos. Portanto, o cumprimento do dever tributário 

deve estar incluído na cultura de uma nação. Esta ca-

racterística cultural só é possível se cada cidadão for 

consciente das suas obrigações tributárias, ciente do 

seu mecanismo de implementação e satisfeito com as 

aplicações dos seus recursos fiscais.
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Resumo

O procedimento fiscal de arrolamento de bens e direitos consiste num instrumento utilizado pela Fazenda Públi-

ca, a fim de monitorar o patrimônio do sujeito passivo, evitando o esvaziamento patrimonial e diminuindo o risco de 

insolvência. Uma maneira de aumentar o valor total dos bens arrolados e, consequentemente, a garantia do crédito 

tributário, é o arrolamento de bens móveis, encontrados a partir de pesquisas de notas fiscais eletrônicas. O objetivo 

desse artigo é, portanto, apresentar como isso é feito e quais são seus efeitos positivos na garantia do crédito tributário.
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1. Arrolamento de Bens e Direitos: uma Visão Geral

O arrolamento fiscal de bens e direitos é uma me-

dida executada pela Administração Tributária para 

garantir a liquidação do crédito tributário de contri-

buintes devedores. James Marins, em seu livro de Pro-

cesso Tributário, destaca que:

O O arrolamento traduz-se em mero inventário ou 
levantamento de bens do contribuinte; simples pro-
vidência burocrática destinada a alimentar o ban-
co de dados da administração tributária, permi-
tindo-lhe melhor acompanhamento da situação 
patrimonial do contribuinte, seja como escopo de 
tornar mais fácil a localização de bens do devedor 
para a eventualidade de futura execução fiscal ou 
mesmo para prevenir eventuais fraudes à execução, 
e, desse modo, não se presta a impedir a alienação de 
bens, servindo apenas como cadastro patrimonial.1  
(MARINS, 2003, p. 319-320)

O arrolamento fiscal, no âmbito da União, foi es-

tabelecido pelo Decreto nº 4.523, de 17 de dezembro 

de 2002, e atualmente é normatizado pela Instrução 

Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1565, de 11 

de maio de 2015.

Pode-se, portanto, entender o arrolamento como 

um instrumento de controle da Administração Tribu-

tária que permite controlar a movimentação patrimo-

nial do contribuinte devedor, impedindo a dilapidação 

do patrimônio do contribuinte, de forma a conseguir 

comprovar que, quando da existência do crédito tri-

butário, o contribuinte tinha bens suficientes para ga-

rantir o pagamento de uma futura execução fiscal.

Desse modo, o crédito tributário ficaria protegi-

do, de forma a prevenir o não pagamento do débito, 

a partir do monitoramento da evolução patrimonial 

do contribuinte e sua capacidade de solvência. Além 

disso, o arrolamento cria, também, mais um obstácu-

lo ao esvaziamento patrimonial fraudulento, de for-

ma a dar maior efetividade ao processo de execução 

futuro.

Outra função do arrolamento seria possibilitar a 

propositura de medida cautelar fiscal prevista na Lei nº 

1.  MARINS, JAMES. Direito processual tributário brasileiro: administrativo 
e judicial. 3ª. ed. São Paulo: Dialética, 2003.

8.397/92, quando há provas de que o contribuinte está 

dilapidando o patrimônio, o que poderia frustrar uma 

futura execução fiscal do débito, justificando, assim, a 

interposição da medida cautelar.

O arrolamento trata-se, portanto, de um proce-

dimento administrativo, onde o Auditor-Fiscal da 

Receita Federal do Brasil lavra um Termo de Arrola-

mento, contendo o rol de todos os bens e direitos, de 

um determinado sujeito passivo, que podem ser arro-

lados, ainda que não declarados à Receita Federal ou 

escriturados na contabilidade.

Cabe ainda esclarecer que o arrolamento não com-

promete a propriedade de um bem do devedor, que não 

está impedido de exercer seus direitos de proprietário 

sobre o bem arrolado, podendo, a qualquer momento, 

transferir, vender ou onerar esse bem, desde que co-

munique à Receita Federal e realize a substituição do 

bem arrolado por outro de igual ou superior valor. Se 

a Receita Federal não for informada, poderá ser ajui-

zada medida cautelar fiscal em face do contribuinte, 

pois a Receita entenderá que está havendo dilapidação 

do patrimônio, situação que põe em risco a garantia 

de eventual execução fiscal, requisito essencial para 

fundamentar a medida cautelar fiscal.

Sendo assim, de uma maneira geral, o procedimento 

fiscal de arrolamento de bens e direitos tem como objeti-

vo precípuo o levantamento dos bens existentes do con-

tribuinte, a fim de monitorar esse patrimônio, diminuí-

do, assim, o risco de insolvência. Como se pode perceber, 

não se trata de ato de constrição patrimonial, podendo o 

sujeito passivo dispor sobre os bens arrolados desde que 

realize a devida comunicação à Receita Federal.

2. Arrolamento de Bens e Direitos: Aspectos Legais

Nos parágrafos que se seguem, serão apresentados 

os principais pontos legais do procedimento fiscal de 

arrolamento, no âmbito federal, tendo como base le-

gislativa a Instrução Normativa da Receita Federal do 

Brasil nº 1565, de 11 de maio de 2015. Optou-se por 

utilizar essa norma infralegal como base de discussão 

por tratar-se de norma mais específica.
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O Auditor-Fiscal que, no curso da fiscalização, ou 

em qualquer outro momento, perceber a ocorrência 

da hipótese de arrolamento, lavrará o termo de arrola-

mento de bens e direitos, como garantia de liquidez do 

crédito tributário. Essa hipótese ocorre sempre que a 

soma dos créditos tributários constituídos, administra-

dos pela Receita Federal do Brasil, ultrapassar: simul-

taneamente, 30% (trinta por cento) do seu patrimônio 

conhecido; e R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), 

não computados os débitos passíveis de imediata ins-

crição em Dívida Ativa da União, conforme estabelece 

a Instrução Normativa nº 1565, de 11 de maio de 2015:

Art. 2º O arrolamento de bens e direitos de que trata 
o art. 1º deverá ser efetuado sempre que a soma dos 
créditos tributários administrados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB), de responsabilidade 
do sujeito passivo, exceder, simultaneamente, a:
I - 30% (trinta por cento) do seu patrimônio conhecido; 
e
II - R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
§ 1º Não serão computados na soma dos créditos tri-
butários os débitos confessados passíveis de imediata 
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU).2

Para fins de enquadramento na hipótese de inci-

dência do arrolamento, considera-se patrimônio co-

nhecido, se pessoa física, o informado na última de-

claração de rendimentos (DIRPF) entregue à Receita 

Federal do Brasil (RFB), e também os bens e direitos 

constantes na base de dados da RFB (inclusive os que 

estiverem em nome do cônjuge, desde que não grava-

dos com a cláusula de incomunicabilidade) ou, ainda, 

sucessivamente, os apresentados pelo sujeito passivo 

mediante intimação específica.

No caso de serem encontrados bens móveis não 

passíveis de registro, faz-se necessária a intimação do 

contribuinte para que ele confirme ou não a proprie-

dade do bem, mediante apresentação de comprovante 

idôneo de transferência de propriedade do bem.

2.  BRASIL. Receita Federal do Brasil. Instrução Normativa nº 1565, de 11 de 
maio de 2015. Estabelece procedimentos para o arrolamento de bens e direi-
tos e representação para propositura de medida cautelar fiscal. Publicada no 
DOU de 12/05/2015, seção 1, página 26.  Disponível em: http://normas.recei-
ta.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=63953. 
(Acesso em: 10 jun. 2019).

Já no caso de pessoa jurídica, o patrimônio conhe-

cido é o total do ativo escriturado no último balanço 

patrimonial registrado na contabilidade ou informado 

na Escrituração Contábil Fiscal3 (ECF), e também os 

bens e direitos constantes na base de dados da RFB, 

ou ainda, sucessivamente, os apresentados pelo sujei-

to passivo mediante intimação específica.

Art. 3º Para efeito de aplicação do disposto no art. 2º, 
considera-se patrimônio conhecido da pessoa física o 
informado na ficha de bens e direitos da última declara-
ção de rendimentos, e da pessoa jurídica o total do ativo 
constante do último balanço patrimonial registrado na 
contabilidade ou o informado na Declaração de Infor-
mações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) ou 
em outro documento que venha a substituí-la.4 

Igualmente ao que ocorre com as pessoas físicas, o 

contribuinte pessoa jurídica, no caso de arrolamento 

de bens móveis não passíveis de registro, deverá ser 

intimado para que comprove a propriedade do bem 

mediante apresentação de prova idônea da titularida-

de e do valor de aquisição.

Note que poderão ainda ser objeto de arrolamento 

outros bens e direitos para fins de complementação, ou 

seja, quando os bens e direitos suscetíveis de registro 

público não forem suficientes para cobrir o montante 

do crédito tributário de responsabilidade do sujeito 

passivo, poderão ser arrolados outros bens e direitos 

não passíveis de registro, desde que de valores unitá-

rios superiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Art. 4º Serão arrolados os seguintes bens e direitos, em 
valor suficiente para satisfação do montante dos crédi-
tos tributários de responsabilidade do sujeito passivo, 
excluído desse montante os créditos tributários para os 
quais exista depósito judicial do montante integral:
I - se pessoa física, os integrantes do seu patrimônio, 

3.  A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substitui a Declaração de Informações 
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014, 
com entrega prevista para o último dia útil do mês de julho do ano posterior 
ao do período da escrituração no ambiente do Sistema Público de Escrituração 
Digital (SPED). Portanto, a DIPJ está extinta a partir do ano-calendário 2014.

4.  BRASIL. Receita Federal do Brasil. Instrução Normativa nº 1565, de 11 de 
maio de 2015. Estabelece procedimentos para o arrolamento de bens e direi-
tos e representação para propositura de medida cautelar fiscal. Publicada no 
DOU de 12/05/2015, seção 1, página 26.  Disponível em: http://normas.recei-
ta.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=63953. 
(Acesso em: 10 jun. 2019).



TRIBUTAÇÃO em revista42

sujeitos a registro público, inclusive os que estiverem 
em nome do cônjuge, desde que não gravados com cláu-
sula de incomunicabilidade; e
II - se pessoa jurídica, os de sua propriedade, integran-
tes do ativo não circulante, sujeitos a registro público.5

Como exemplo de outros bens e direitos que com-

põem o patrimônio do sujeito passivo (pessoa física 

ou jurídica), ainda que não registrados nos respectivos 

órgãos de registro, vale citar: veículos automotores, 

embarcações e aeronaves de propriedade do sujeito 

passivo; direitos de crédito advindos de contratos par-

ticulares de compra e venda ou promessa de compra e 

venda de bens móveis e imóveis; objetos de arte, joias, 

pedras e metais preciosos; direitos autorais, marcas e 

patentes; títulos da dívida agrária e títulos da dívida 

pública; e outros direitos de crédito.

§ 1º São arroláveis os bens e direitos que estiverem re-
gistrados em nome do sujeito passivo nos respectivos 
órgãos de registro, mesmo que não declarados à RFB ou 
escriturados na contabilidade.
§ 2º O arrolamento será realizado na seguinte ordem 
de prioridade:
I - bens imóveis não gravados;
II - bens imóveis gravados; e
III - demais bens e direitos passíveis de registro.
§ 3º Excepcionalmente, a ordem de prioridade de que 
trata o § 2º poderá ser alterada mediante ato funda-
mentado da autoridade administrativa competente, em 
razão da liquidez do bem ou direito.
§ 4º O arrolamento somente poderá alcançar outros bens 
e direitos do sujeito passivo caso os suscetíveis de regis-
tro não sejam suficientes para a satisfação do montante 
do crédito tributário de sua responsabilidade.6 

3. Dos Procedimentos de Arrolamento dos Bens 

Móveis

Como dito anteriormente, o arrolamento será rea-

lizado na seguinte ordem de prioridade: bens imóveis 

não gravados; bens imóveis gravados; demais bens e 

direitos passíveis de registro; e outros bens e direitos 

não sujeitos a registro público, de valores unitários su-

periores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Esses 

últimos são os bens que serão tratados nesse tópico.

5.  Ibidem.

6.  Ibidem.

No intuito de aumentar o total de bens arrolados 

e, consequentemente, o índice de garantia do crédito 

tributário, foram realizadas pesquisas de notas fiscais 

eletrônicas (NF-e) dos contribuintes enquadrados na 

hipótese de arrolamento, ou seja, quando a soma dos 

créditos tributários constituídos, administrados pela 

Receita Federal do Brasil, exceder, simultaneamente, a 

30% (trinta por cento) do seu patrimônio conhecido; e 

R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Considera-se Nota Fiscal Eletrônica - NF-e o documen-
to emitido e armazenado eletronicamente, de existên-
cia apenas digital, com o intuito de documentar ope-
rações e prestações, cuja validade jurídica é garantida 
pela assinatura digital do emitente e autorização de uso 
pela administração tributária da unidade federada do 
contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador.7 

O procedimento é relativamente simples e consis-

te basicamente em baixar as notas fiscais eletrônicas 

do sujeito passivo, a fim de encontrar bens que se 

enquadrem na hipótese de arrolamento descrita no 

item anterior. Depois de baixadas as notas fiscais, 

pode ser gerado um relatório contendo todos os pos-

síveis bens arroláveis, com as respectivas chaves de 

notas fiscais eletrônicas.

De posse das informações acima, é interessan-

te analisar uma a uma as notas fiscais selecionadas, 

uma vez que não apenas operações de compra de ativo 

imobilizado podem indicar a propriedade desses bens, 

mas também transferências entre estabelecimentos da 

empresa, encaminhamento dos bens a feiras e exposi-

ções, remessa para concerto, dentre outras operações. 

Essas informações constam no corpo da nota fiscal e 

podem ser visualizadas, na íntegra, no Portal da Nota 

Fiscal Eletrônica (http://www.nfe.fazenda.gov.br).

Encontrados esses bens móveis passíveis de arrola-

mento, eles poderão ser arrolados, desde que os sujei-

tos a registro não sejam suficientes para garantir a to-

talidade da dívida. De posse da lista dos bens móveis 

7.  Cláusula primeira, § 1º, AJUSTE SINIEF (Sistema Nacional Integrado de 
Informações Econômico – Fiscais) 07, de 30 de setembro de 2005. Institui 
a Nota Fiscal Eletrônica e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. 
Publicado no Diário Oficial da União de 05 de outubro de 2005.
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arroláveis, intima-se o contribuinte para que a pro-

priedade do bem em questão seja confirmada, e, em 

caso negativo, para que comprove a transferência de 

propriedade do bem, por meio de documento idôneo.

A partir de então, os procedimentos de arrolamento 

serão os mesmos previstos para os bens sujeitos a regis-

tro, ressalvando-se que a comunicação do arrolamento 

deverá ser encaminhada ao cartório de títulos, documen-

tos e registros especiais do domicílio tributário do sujei-

to passivo, onde será efetuado o registro do Termo de Ar-

rolamento de Bens e Direitos, devendo ser encaminhado 

ofício assinado pelo titular da unidade. Essa averbação 

do arrolamento nos órgãos de registro é de extrema im-

portância, pois confere publicidade do fato ao terceiro de 

boa-fé que porventura adquira o bem arrolado.

Art. 10. O titular da unidade da RFB do domicílio tri-
butário do sujeito passivo, ou outra autoridade admi-
nistrativa por delegação de competência, encaminhará 
aos órgãos de registro competentes a relação de bens 
e direitos, para fins de averbação ou registro do arro-
lamento ou ainda de seu cancelamento, independente-
mente do pagamento de custas ou emolumentos, con-
forme abaixo:
I - cartório de registro de imóveis, relativamente aos 
bens imóveis;
II - órgãos ou entidades nos quais, por força de lei, os 
bens móveis ou direitos sejam registrados ou controla-
dos;
III - cartório de títulos e documentos e registros espe-
ciais do domicílio tributário do sujeito passivo, relati-
vamente aos demais bens e direitos, onde será feito o 
registro do Termo de Arrolamento de Bens e Direitos.8

4. Aumento da Garantia do Crédito Tributário por 

meio do Arrolamento de Bens Móveis

Durante o ano de 2018, na Delegacia da Receita 

Federal de Mossoró-RN, foram selecionados cinco 

sujeitos passivos que se enquadravam na hipótese 

de arrolamento, ou seja, cuja soma dos créditos tri-

butários constituídos, administrados pela Receita Fe-

deral do Brasil, excediam, simultaneamente, a 30% 

(trinta por cento) do seu patrimônio conhecido; e R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais).

8.  Ibidem.

O papel do Auditor-Fiscal responsável pelo acom-

panhamento dos contribuintes cujos bens estão ar-

rolados ou por arrolar é: monitorar a venda desses 

bens, a fim de evitar o esvaziamento patrimonial; 

acompanhar a compra de novos bens e, se for o caso, 

arrolá-los, bem como encontrar novos bens que pos-

sam ser arrolados, aumentando, assim, a garantia do 

crédito tributário.

Dessa forma, procedeu-se à pesquisa de outros 

bens, aprofundando a busca patrimonial para além 

daqueles já arrolados. Esses bens arrolados no primei-

ro momento consistem basicamente dos bens forneci-

dos pelos Sistemas Informatizados da Receita Federal 

(bens imóveis e bens móveis sujeitos a registro). Sendo 

assim, tem-se um segundo momento, quando são ar-

rolados os bens encontrados a partir da pesquisa das 

notas fiscais eletrônicas, descrita na seção anterior.

Primeiramente, foi feita uma pesquisa dos bens 

de propriedade dos contribuintes selecionados, nos 

Sistemas da Receita Federal, basicamente bens imó-

veis e bens móveis sujeitos a registro.9 Em seguida, foi 

realizada a pesquisa de notas fiscais eletrônicas, nos 

moldes descritos na seção anterior, a fim de encontrar 

bens móveis, não sujeitos a registro, de valor igual ou 

superior a R$ 50.000,00.

De posse desses valores, foi calculado o aumento 

percentual em relação ao valor arrolado no primeiro 

momento, tendo-se obtido um aumento expressivo 

nos valores dos bens arrolados, como se pode perceber 

claramente nas tabelas abaixo (Tabela 1 e Tabela 2).

9.  Os órgãos de registro informam à Receita Federal os bens de propriedade 
do contribuinte.
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TABELA 1

 EMPREsAs

VALOREs DOs BENs 

sUJEITOs A REGIsTRO 

(1)

VALOREs DOs BENs 

MÓVEIs NÃO sUJEITOs 

A REGIsTRO (2)

AUMENTO

PERCENTUAL (3)

Empresa 1 31.821.785,92 11.905.935,70 37,41%

Empresa 2 1.892.331,33 1.619.922,00 85,60%

Empresa 3 2.125.500,02 1.656.317,76 77,93%

Empresa 4 2.786.044,56 419.003,00 15,04%

Empresa 5 2.431.147,01 301.500,00 12,40%

(1). A segunda coluna mostra os valores dos bens arrolados no primeiro momento, basicamente bens imóveis e bens móveis 
sujeitos a registro.
(2). A terceira coluna traz os valores dos bens encontrados na pesquisa de notas fiscais eletrônicas – NF-e (bens móveis não 
sujeitos a registro de valor igual ou superior a R$ 50.000,00).
(3). A quarta coluna revela o aumento percentual em relação ao valor arrolado no primeiro momento.

Note que, em termos absolutos, a Empresa 1 apre-

sentou os maiores valores de bens móveis não sujeitos 

a registro, encontrados a partir da pesquisa de NF-e. 

Já em valores percentuais, merece destaque as empre-

sas 2 e 3, que obtiveram um aumento expressivo nos 

valores dos bens arrolados, respectivamente de 85,60% 

e 77,93%. As demais empresas figuraram com aumen-

tos percentuais mais discretos. Apesar de apresentarem 

aumentos variados, todas as empresas analisadas con-

tribuíram de algum modo para o aumento da garantia 

do crédito tributário, reforçando a importância dessa 

prática.

A Tabela 2, abaixo, traz uma outra visão acerca da 

análise dos dados obtidos:

TABELA 2

VALOR TOTAL DOS BENS 

ARROLADOS SUJEITOS A 

REGISTRO (1)

VALOR TOTAL DOS BENS 

ARROLADOS NÃO SUJEITOS A 

REGISTRO (2)

SOMATÓRIO DE TODOS OS BENS, 

SUJEITOS OU NÃO A REGISTRO 

(1+2)

41.056.808,84 15.902.678,46 53.754.439,74

(1). A coluna 1 traz o somatório dos valores dos bens sujeitos a registro, das 5 empresas constantes da Tabela1.
(2). A coluna 2, o somatório dos valores dos bens móveis não sujeitos a registro, das mesmas 5 empresas.

O Gráfico 1 (a seguir), mostra a composição do 

patrimônio arrolável, dividido em duas colunas: a 

de bens sujeitos a registro (mais escura) e a de bens 

móveis não sujeitos a registro (mais clara). Percebe-se 

claramente, a partir da análise do gráfico, a parcela 

expressiva dos bens móveis não sujeitos a registro, 

evidenciando a importância de se fazer a pesquisa de 

notas fiscais eletrônicas, a fim de aumentar a garantia 

do crédito tributário.



TRIBUTAÇÃO em revista 45

A coluna mais escura do gráfico corresponde aos bens sujeitos a registro, enquanto que a coluna mais clara, aos bens móveis 
não sujeitos a registro.

Outro aspecto interessante é a ótima relação cus-

to-benefício desse procedimento de busca patrimonial, 

uma vez que, por meio de um procedimento relativa-

mente simples – pesquisa de notas fiscais eletrônicas 

para encontrar bens arroláveis – consegue-se aumentar 

sobremaneira os valores dos bens arrolados, como se 

pode verificar a partir da análise do Gráfico 2.

A parte escura (72%) corresponde à parcela do valor arrolado composta por bens sujeitos a registro e a parte clara (28%), à par-
cela do valor arrolado composta por bens móveis não sujeitos a registro.

Gráfico 1

Gráfico 2



TRIBUTAÇÃO em revista46

O Gráfico 2 (acima) mostra uma visão geral dos re-

sultados obtidos, trazendo o somatório dos valores dos 

bens arrolados de todas as cinco empresas menciona-

das na Tabela 1, tornando evidente a importância do 

procedimento de arrolamento de bens móveis não su-

jeitos a registro, uma vez que esses bens correspondem 

a uma parcela de 28% do total dos bens arrolados. Dito 

de outra forma, equivalem a quase um terço do total de 

bens arrolados. Dessa forma, resta-se inegável a impor-

tância do arrolamento de bens móveis como estratégia 

para aumentar a garantia do crédito tributário.
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Resumo

O Estado busca maior efetividade na arrecadação tributária a fim de fazer frente aos seus necessários dispêndios. 

Parte desse esforço envolve aproximar a arrecadação efetiva da potencial, diminuindo a brecha tributária, conhecida 

como “tax gap”.  Nesse sentido, identifica-se que a teoria punitiva, onde o cumprimento das obrigações era vinculado 

somente à quantidade de fiscalizações e às punições recebidas, não é suficiente. A inclusão de fatores sociais e políticos 

abre novos caminhos para entender as atitudes mentais dos contribuintes perante os tributos, o que os leva a efetuar, 

ou não, as suas obrigações, devendo ser levados em consideração ao se realizar a fiscalização tributária.

Palavras-chave: Brecha tributária. Fiscalização. Moralidade tributária.

ARTIGO

“Tax Gap” e a Moralidade Tributária

Abstract

The State seeks greater effectiveness in tax collection in order to meet its necessary expenditures. Part of this 

effort involves approaching the actual collection of the potential one, narrowing the “tax gap”. In this sense it is 

identified that the punitive theory, where the fulfillment of the obligations was bound only to the quantity of ins-

pections and the punishments received, is not enough. The inclusion of social and political factors opens new ways 

to understand taxpayers’ mental attitudes towards taxes, which leads them to carry out their obligations, or not, 

and must be taken into account when carrying out tax inspection.

Keywords: Tax gap. Taxation. Tax morality.
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1. Introdução

O Estado é fundamental para a sociedade, sendo os 

tributos a sua principal fonte de financiamento. Essa 

necessidade estatal de arrecadar encontra resistência 

social, especialmente quanto a majoração e instituição 

de novos tributos.

Desse modo, é necessário procurar formas de au-

mentar a efetividade da arrecadação tributária, uti-

lizando-se da base legal existente. Uma forma de 

incrementar a arrecadação é com a diminuição da so-

negação fiscal, situação muito frequente no mundo e, 

especialmente, no Brasil. Com efeito, o sonegômetro1 

estima que mais de um milhão de reais por minuto 

deixa de entrar nos cofres públicos devido ao descum-

primento de obrigações tributárias.

Assim, surge a necessidade de entender as causas 

do não cumprimento das obrigações tributárias, a fim 

de formular políticas públicas para saná-las. Esse es-

tudo busca identificar quais os fatores envolvidos na 

sonegação fiscal, passando pela teoria clássica envol-

vendo vantagens e custos até os novos estudos sobre 

moralidade tributária.

A Brecha Tributária – “Tax Gap”

O total de tributos que um Estado pode arrecadar 

utilizando a base legal existente, caso todos os contri-

buintes declarem e paguem com correção, é denomina-

do arrecadação potencial. A diferença entre a arreca-

dação potencial e o que o Estado realmente arrecada, 

arrecadação efetiva, é denominada brecha tributária, 

ou “tax gap”.

Franzoni2 aponta que a brecha tributária não é igual 

ao total de valores a ser arrecadado caso a evasão fosse im-

possível. Isso pois, se todos os contribuintes fossem obri-

gados a pagar todos os impostos que lhe são imputados, 

haveria uma mudança na própria base tributária. O adim-

plemento de todas as obrigações tributárias geraria impli-

cações no cenário econômico, com determinadas firmas 

1.  Parte da Campanha nacional da justiça fiscal – quanto custa o Brasil para 
você. Sonegômetro, (2018).

2.  FRANZONI, Tax Evasion and Tax Compliance (1998).

falindo e alterações nas relações de trabalho e nos padrões 

de consumo. Desse modo, a estimação da brecha tributá-

ria somente retrata a diferença entre a economia real e um 

constructo puramente legal chamado de “statutory taxes”.

Apesar dessa ressalva, há um consenso de que é 

necessário diminuir a brecha tributária, aproximan-

do a arrecadação efetiva da potencial. Essa aproxima-

ção geraria uma tributação mais justa e equânime.

A obediência à lei tributária está basicamente re-

lacionada à declaração da verdadeira base tributária, 

ao cálculo correto da obrigação tributária e ao paga-

mento dos valores devidos. A maior parte da sone-

gação envolve a ausência ou parcialidade de declara-

ções pelo contribuinte3. Desse modo, para conseguir 

efetivamente realizar ações para diminuição do gap 

tributário, é necessário entender por que os contri-

buintes pagam seus impostos.

A ideia clássica sobre a questão é a que coloca o 

contribuinte como um ser racional, tendo como prin-

cipal motivação das suas ações as vantagens indivi-

duais que irá obter. Essa ideia foi exposta por Allin-

gham e Sandmo4, os quais aduzem que o contribuinte 

tem a opção de escolher entre duas principais estra-

tégias. Ele pode declarar a totalidade do seu rendi-

mento ou declarar menos que isso. Se ele escolher 

a última estratégia, o seu lucro vai depender ou não 

de ele ser investigado pelas autoridades tributárias. 

Se ele não o for, ele estará claramente melhor do que 

se tivesse adotado a estratégia de declarar todos seus 

rendimentos. Se ele o for, ele estará pior.

Ou seja, o contribuinte irá equalizar a vantagem 

obtida com o não cumprimento da obrigação tribu-

tária com dois fatores negativos, o risco de ser fisca-

lizado e a penalidade a ser aplicada. Essa abordagem 

recomenda que, se o Estado quiser diminuir a brecha 

tributária, deverá aumentar a fiscalização e as pena-

lidades aplicadas aos contribuintes faltosos.

3.  SIQUEIRA ; Ramos,  A economia da sonegação: teorias e evidências em-
píricas (2005).

4.  ALLINGHAM ; Sandmo, Income tax evasion: a theoretical analysis (1972).
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Com efeito, “a análise econômica da obediência 

tributária focou-se principalmente em como a sone-

gação pode ser dissuadida pela detecção e pela apli-

cação de sanções”. Nesse sentido o comportamento 

do contribuinte é visto como “o resultado de um cál-

culo racional, de uma avaliação cuidadosa dos custos 

e dos benefícios da sonegação”5. Essa análise é feita 

normalmente tendo como base a atuação das admi-

nistrações tributárias e sua variação entre os países,6 

relevando aspectos sociais e políticos.

Com essa conceituação há um grande foco nas 

atividades da administração tributária. Ocorre que 

o aumento da fiscalização é custoso ao Estado. Ade-

mais, um aumento excessivo de penalidades pode ge-

rar externalidades econômicas negativas, retirando 

da economia empresas que incorreram em erro. Com 

efeito, Franzoni7 aduz que por haver somente dois 

fatores envolvidos, aumento da fiscalização e penali-

dades, o Estado tenderia a focar em um modelo com 

punições draconianas e raras fiscalizações, visando 

diminuir seus custos.

Também se identificou que em determinados pa-

íses o índice de cumprimento voluntário era muito 

mais elevado que o fator de fiscalização e punições. 

A pergunta básica não seria por que os contribuintes 

sonegam tantos impostos, mas sim os motivos que os 

levam a sonegar tão  pouco8. Desse modo, começou 

a se estudar o tema sobre o enfoque da moralidade 

tributária.

2. Moralidade Tributária

A explicação punitiva de Allingham e Sandmo 

não é suficiente para obter, sozinha, a diminuição 

do gap tributário. As teorias mais modernas inserem 

5.  SIQUEIRA; Ramos,  A economia da sonegação: teorias e evidências em-
píricas (2005).

6.  WILLIAMS;  MARTINEZ, Explaining cross-national variations in tax 
morality in the European Union: an exploratory analysis (2014).

7.  FRANZONI, Tax Evasion and Tax Compliance (1998).

8.  ALM, Expandig the theory of tax compliance from individual to group 
motivations (2013).

como elemento central o descumprimento voluntário 

das obrigações, baseado em aspectos morais do con-

tribuinte, a denominada “tax morality”.

De pronto cabe destacar que atitudes morais e so-

ciais, as quais têm importante papel, são lentamente 

modificadas e estão, muitas vezes, fora do alcance 

das políticas públicas. Dessa forma, a política de fis-

calização mantém-se crucial. A existência de outros 

fatores que levam ao cumprimento voluntário das 

obrigações não afasta as evidências empíricas de que 

fiscalizações mais frequentes e duras induzem um 

maior cumprimento voluntário9.

A seguir procura-se identificar quais são as atitu-

des mentais do contribuinte em relação aos tributos 

e, após, verificar se existem estudos estabelecendo 

correlações entre esses fatores e uma melhora no 

cumprimento voluntário de obrigações.

Classificação das Atitudes dos Contribuintes em 

Relação aos Tributos

Tipke10 classifica o contribuinte em sete catego-

rias, cada uma tendo determinada motivação para 

não cumprir com suas obrigações tributárias. Exor-

dialmente o “homo oeconomicus pensa em sua vanta-

gem econômica e não reconhece nenhum dever moral 

de conduta”. Ressalta-se que não há uma crítica ao 

Estado em si. Ele utiliza e entende que o Estado é 

importante, todavia “deixa os pagamentos” para os 

outros. Utilizando-se de um pensamento racional-e-

goístico, ele calcula o risco de ser descoberto, tendo 

em vista que as penalidades também têm um valor 

econômico. Essa descrição se amolda à teoria puniti-

va clássica exposta anteriormente.

O “Barganhista” entende que a função do Estado é 

indispensável, todavia o vê como um grande perdulá-

rio. Somente considera justos tributos nos quais iden-

tifica uma contraprestação proporcional ao seu valor.

Aos “desgostosos com o Estado” a questão em foco 

é a política. Por não concordar com os rumos das po-

9.  FRANZONI, Tax Evasion and Tax Compliance (1998).

10.  TIPKE, Klaus. Moral tributária do Estado e dos contribuintes (2012).
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líticas estatais, ele quer lhe retirar qualquer apoio fi-

nanceiro. Cabe destacar que o desgosto não precisa 

se referir necessariamente ao governante ou ao tipo 

de governo, mas sim a determinadas políticas adota-

das. O autor cita aqui a alienação com o fisco de con-

tribuintes críticos a “excessivas políticas sociais” e a 

estrangeiros, os quais muitas vezes possuem menos 

acesso aos direitos sociais.

Ao contrário do “desgostoso com o Estado”, o “Libe-

ral” tem sua crítica direcionada ao tributo em si. Enten-

de a imposição tributária como uma limitação de sua 

liberdade. Entende o tributo como “quotas de sacrifício 

sem contraprestação” e que o Estado somente seria útil 

como protetor da liberdade.

O “elusor fiscal legalístico” não se excita de um 

modo geral diante de leis tributárias injustas. Ele ten-

ta organizar sua conduta, em regra com auxílio de as-

sessores tributários, de tal modo que ele possa utilizar 

lacunas, obscuridades e favorecimentos fiscais para 

pagar o menor valor possível em tributos. O tributo é 

visto como custo, sendo a sua diminuição considera-

da um aumento de competitividade. Considera-se essa 

definição muito similar à primeira apresentada.

Existe ainda o contribuinte “inexperiente”. Pela 

complexidade do sistema tributário, esse contribuinte 

não compreende as leis e imputações tributárias a que 

está sujeito ou, conseguindo, não consegue preencher 

as obrigações tributárias acessórias pertinentes.

Por fim, tem-se o “sensível à justiça”, que se insur-

ge contra cargas tributárias desiguais, especialmente 

contra o número excessivo de favorecimentos fiscais, 

acessíveis somente a pequenos círculos da sociedade. 

O “Direito Tributário vigente é um insulto” e irrita 

sua consciência e convicção jurídica. Ora, se a lei, 

com a tolerância estatal, é ofendida por muitos, po-

de-se também “atuar desaplicando-a para restabele-

cer igualdade de gravame”.

Entre as classificações apontadas, verifica-se que 

existem diversos motivos para o contribuinte escu-

sar-se de pagar seus tributos. O indivíduo que ma-

tematiza os custos e benefícios do adimplemento e o 

vê como algo racional, vinculado à competitividade, 

adapta-se à ideia clássica proposta por Allingham e 

Sandmo11.

Outros tipos são ligados a questões políticas, tais 

como contribuintes que necessitam verificar uma 

contraprestação estatal específica, que repudiam a 

corrupção e a desigualdade social. A partir dessas 

premissas, a próxima seção analisa pesquisas que 

buscam relacionar se esses fatores realmente influen-

ciam no cumprimento tributário.

Fatores que Estimulam o Cumprimento Voluntário

Partindo da ideia de que existem outros fatores, 

além da possibilidade de punição, que influem na 

decisão dos contribuintes de adimplir seus tributos, 

apresentam-se estudos que procuraram correlacio-

nar indicadores sociais à moralidade tributária do 

contribuinte. A maior parte dos estudos da área foi 

realizada fora do Brasil.

Willians e Martinez12 testaram três explicações 

para baixos níveis de moral tributária entre países 

da União Europeia: subdesenvolvimento (explicação 

da modernização), altos tributos, corrupção estatal e 

muita interferência estatal (explicação neo-liberal) e 

pouca redistribuição de renda e intervenção realiza-

das pelo Estado (explicação estruturalista).

Foi verificada uma correlação positiva entre 

maiores níveis de PIB per capita e moral tributária, 

corroborando a explicação da modernização, e nega-

tiva quanto à corrupção. Todavia, identificou-se que 

quanto maior o número de gastos sociais e de arre-

cadação de tributos diretos, maior o nível de moral 

tributária, afastando a explicação neo-liberal em fa-

vor da estruturalista. Por fim, também se apurou que 

a igualdade de renda contribui positivamente para a 

moralidade tributária13.

11.  ALLINGHAM; Sandmo, Income tax evasion: a theoretical analysis 
(1972).

12.  WILLIAMS; MARTÍNEZ, Explaining cross-national variations in tax 
morality in the European Union: an exploratory analysis (2014).

13.  TORGLER; Schneider; Christoph, Local Autonomy, Tax Morale and the 
Shadow Economy. 2008.



TRIBUTAÇÃO em revista 51

Um estudo realizado na Suíça identificou uma 

forte correlação entre descentralização administrati-

va e cumprimento voluntário das obrigações tribu-

tárias. A participação do contribuinte nas decisões 

e um contato mais próximo do Estado são aspectos 

importantes para a moralidade tributária.14

Nesse mesmo sentido a ideia de representativi-

dade do cidadão perante o Estado também foi co-

locada como fator central em estudo sobre a moral 

tributária dos cidadãos espanhóis. Além de verificar 

a existência de uma variação positiva no cumprimen-

to voluntário das obrigações tributárias em função 

do aumento do nível escolar e da idade15, também 

ficou clara uma fraca moral tributária dos eleitores 

dos partidos bascos e catalães, regiões que buscam a 

independência política. Ainda na Espanha, Torgler16 

apontou uma relação negativa entre percepção da 

corrupção e moral tributária.

Essa mesma relação entre corrupção e moral tri-

butária foi identificada na América Latina. Curiosa-

mente, somente a percepção pública de corrupção 

foi relacionada a uma diminuição da moralidade tri-

butária. Experiências pessoais com corrupção não 

parecem gerar o mesmo efeito. Nesse mesmo estudo 

também foi identificada influência de outros fatores, 

como o grau de estabilidade política, aceitação da de-

mocracia como forma de governo e a qualificação de 

seu funcionamento e o compromisso social do con-

tribuinte17.

Em outro estudo na América Latina, Rodriguez18  

identificou que o aumento nos níveis de igualdade 

14.  TORGLER; SCHNEIDER; CHRISTOPH, Local Autonomy, Tax Morale 
and the Shadow Economy (2008).

15.  RODRIGUEZ; PÉREZ; PANDIELLO, Análisis económico de la actitud 
hacia el fraude fiscal en España, (2005).

16.  TORGLER; SCHNEIDER; CHRISTOPH, Local Autonomy, Tax Morale 
and the Shadow Economy (2008).

17.  RODRIGUEZ, La moral tributária en América Latina y la corrupción 
como uno de sus determinantes (2014).

18.  RODRIGUEZ. La equidad del sistema tributário y su relación con la 
moral tributária. Un estudio para América Latina (2017).

horizontal, entre os pares, e vertical, vinculada à 

progressividade tributária, da tributação, tem um 

efeito positivo na moral tributária dos cidadãos.

Cabe salientar que os estudos expostos analisaram 

países ou suas divisões, utilizando-se de indicadores 

sociais. Não se localizaram pesquisas envolvendo 

análise de comportamento individual, controladas 

pelo pesquisador, que tenham revelado diferenças na 

moralidade tributária. Com efeito, Zhang et al.19 re-

alizaram um estudo de campo com contribuintes de 

Grã Bretanha e Itália, buscando verificar qual quan-

tidade de renda declarariam determinadas circuns-

tâncias concretas expostas aos sujeitos. Ao final, não 

conseguiram identificar uma diferença significativa 

entre os contribuintes britânicos e italianos, apesar 

de seus níveis de cumprimento voluntário, em cará-

ter geral, serem significativamente desiguais.

Ante o exposto, pode-se verificar que o cumpri-

mento voluntário das obrigações é afetado por fatores 

como desigualdade de renda, percepção da corrup-

ção, representatividade perante o Estado, equidade 

tributária, desenvolvimento econômico e educação.

Na opinião de Siqueira e Ramos20 os fatores socio-

lógicos e éticos certamente desempenham um papel 

demasiadamente importante, embora seu efeito seja 

mais sutil e mais difícil de ser avaliado. Isso indica 

que a teoria clássica, baseada na punição, não deve 

ser abandonada, mas sim suplementada por aborda-

gens alternativas, em que se pode apelar à consciên-

cia moral dos contribuintes ou à necessidade de se 

reforçar a coesão social.

3. Considerações Finais

A visão clássica de cumprimento das obrigações 

tributárias, vinculada apenas à frequência de fiscali-

zações e às penalidades aplicadas, encontra-se supe-

19.  ZHANG; ANDRIGHETTO; OTTONE; PONZANO; STEINMO, Willing 
to Pay?” Tax Compliance in Britain and Italy: An Experimental Analysis 
(2016).

20.  SIQUEIRA; Ramos,  A economia da sonegação: teorias e evidências em-
píricas (2005).
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rada. Diversos estudos encontraram evidências de que 

fatores sociais e políticos são determinantes na esco-

lha do contribuinte pelo cumprimento voluntário.

Assim, a moralidade tributária, o conjunto de fa-

tores sociais e morais que levam o contribuinte a efe-

tuar o cumprimento voluntário das suas obrigações 

tributárias, possui importante papel na tentativa de 

diminuir a brecha tributária, aproximando a arreca-

dação potencial da efetiva. Com efeito, o contribuin-

te possui diversas motivações para se esquivar do 

cumprimento voluntário, além do pensamento sim-

plesmente racional.

Ressalta-se que a ideia clássica não foi abandona-

da. A fiscalização e a punição de sonegadores conti-

nuam sendo elementos essenciais no objetivo de di-

minuir o gap tributário e obter uma tributação mais 

justa. Todavia, a essa abordagem deve ser acrescenta-

da a análise de fatores sociais e políticos, como nível 

de desigualdade de renda da sociedade, percepção 

da corrupção, representatividade perante o Estado, 

equidade tributária, desenvolvimento econômico e 

educação
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ARTIGO

Abstract

Much has been debated about the need to rethink the way Brazilian Federal Tax Administration acts. 

However, few are those who risk a path to follow in order to achieve such intension. Far from any pretension 

to present a ready and finished model, this article aims to call for careful consideration to this subject, inves-

tigating the role of Tax Auditors regarding the new tax legal relation established between the Tax Authority, 

as the active subject, and the taxpayer, as the taxable person, and put forward a proposal to encourage further 

debate. In order to do so, a retrospective of the subject is carried out, showing how it has been approached by 
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Resumo

Muito se tem debatido acerca da necessidade de se repensar a forma de atuação do Fisco, porém, poucos são os 

que se arriscam a traçar um caminho a seguir para que se possa atingir tal intento. Longe de qualquer pretensão em 

apresentar um modelo pronto e acabado, o presente artigo tem por finalidade chamar à reflexão sobre esse assunto, 

investigando o papel que compete ao cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil na nova relação jurídico-

tributária, que se estabelece entre o Estado-Fisco, na qualidade de sujeito ativo, e o contribuinte (ou responsável), na 

condição de sujeito passivo, para, então, apresentar uma proposta como sugestão e fomento ao debate. Para tanto, 

realiza-se um retrospecto da temática, mostrando como o assunto tem sido abordado pela doutrina e, ao mesmo tem-

po, como se encontra positivado no ordenamento jurídico-tributário brasileiro, bem assim como tem evoluído com o 

passar dos anos. Em seguida, é apresentada a metodologia científica adotada neste artigo, para, então, apresentar os 

resultados e proposições. Por fim, fazem-se as considerações finais. Nesse cenário, observa-se que a auditoria fiscal 

especializada se apresenta como uma importante ferramenta de apoio ao Fisco na consecução de sua finalidade social.

Palavras-chave: Auditor-Fiscal. Mediação. Relação Jurídico-Tributária. 

1. Introdução

Diante do novo paradigma relacional entre Fisco e 

contribuinte, norteado pelos princípios da cooperação 

e da confiança mútua, da transparência e da responsivi-

dade, necessário se faz repensar, por completo, a forma 

de atuação da autoridade tributária e aduaneira, bem 

assim, a estrutura organizacional até então adotada pe-

los órgãos responsáveis pela administração dos tributos 

internos e aduaneiros, como também, pelo combate aos 

ilícitos de ordem tributária e daqueles relacionados ao 

comércio exterior.

A propósito, para que possa cumprir sua finalidade 

precípua e dar consecução aos seus fins sociais (provi-

são de serviços públicos à população em saúde, educa-

ção, previdência, assistência social, segurança etc; bem 

como realização de investimentos em infraestrutura 

necessários ao progresso do país), o Estado necessita de 

recursos financeiros, cuja quase totalidade é provenien-

te do recolhimento de tributos. 

Para viabilizar o recolhimento desse numerário aos 

cofres públicos há que se estabelecer, juridicamente, 

um vínculo entre, de um lado, o Estado-Fisco, na qua-

lidade de sujeito ativo e, no outro extremo, o contri-

buinte (ou responsável), na condição de sujeito passivo. 

A esse relacionamento, doutrinariamente, se denomina 

“Relação Jurídico-Tributária”; ou simplesmente, “Rela-

ção Tributária”.

No Brasil, o sistema arrecadatório é estruturado, 

predominantemente, num formato definido como de 

contribuição voluntária, dentro do qual fica o próprio 

the doctrine and, at the same time, how tax laws are presently formulated in the Brazilian tax legal system, as 

well as how it has evolved over the years. Then, the scientific methodology adopted in this article is described, 

and results and propositions introduced. In conclusion, the final considerations are made. In this spectrum, 

it is observed that the specialized fiscal audit presents itself as an important tool of support to the Brazilian 

Federal Tax Administration in the achievement of its social purpose.

Keywords: Tax Auditor. Mediation. Tax Legal Relation.
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contribuinte encarregado de apurar, calcular, declarar 

e oferecer à tributação, mediante pagamento anteci-

pado, a quantia de tributo estabelecida por lei. Ao 

mesmo tempo, reserva-se ao Fisco a tarefa de fiscali-

zar o pleno cumprimento das obrigações tributárias 

por parte dos sujeitos passivos (contribuintes e res-

ponsáveis) nessa relação. 

Ocorre que, face à gama de tributos a serem fiscali-

zados dentro das mais diversas e complexas transações 

realizadas – ao que se somam as limitações técnicas, 

operacionais e humanas – tem-se como praticamente im-

possível a conferência de todas as operações econômicas 

praticadas. Por essa razão, o Fisco atua de maneira sele-

tiva e amostral, procurando, mediante desenvolvimento 

de ações coercitivas ou adoção de medidas de percepção 

de risco (presença fiscal), estimular os contribuintes, de 

modo pedagógico, consciente e espontâneo, quanto à 

importância do cumprimento induzido das obrigações 

tributárias. Noutra toada, tem por missão reprimir e coi-

bir práticas delituosas de sonegação fiscal, danosas às 

finanças públicas, como o contrabando e o descaminho, 

dentre outros crimes contra a ordem tributária, de modo 

a otimizar a receita tributária, aproximando a arrecada-

ção efetiva da arrecadação potencial. 

Atualmente, estima-se haver mais de 60 (sessen-

ta) tipos de tributos, entre impostos e contribuições, 

além das taxas usuais pelo exercício do poder de 

polícia administrativa. Obtidos em decorrência do 

“poder extroverso” concedido ao Estado pela lei, os 

tributos, muito embora onerem as disponibilidades 

financeiras de toda a população, são essenciais e in-

dispensáveis à manutenção e subsistência do próprio 

Estado no cumprimento de sua finalidade precípua. 

Tais recursos permitem ao Poder Público cumprir 

sua função social, garantindo investimentos em in-

fraestrutura, desenvolvimento de políticas sociais e 

os serviços públicos necessários a toda sociedade. 

Desta forma, é vital que o Poder Público torne sua 

arrecadação tributária o mais eficiente possível, re-

colhendo da população a exata parcela de tributos 

prevista em lei como devida. 

Com fundamento no entendimento esposado por 

Xavier (1998), em sua antológica obra “Do lançamento: 

teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributá-

rio”, adota-se como premissa de estudo que a Auditoria 

Fiscal, por ser a principal ferramenta de suporte à fis-

calização de tributos, exerce, na relação jurídico-tribu-

tária, a função de controle, atuando de maneira subsi-

diária (supletiva e secundária), com o fim de estimular 

o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias 

por parte dos contribuintes e responsáveis, mediante 

percepção de risco (ou presença fiscal). 

Ressalva-se, porém, que, em virtude dos avanços 

tecnológicos com impacto direto nas relações sociais 

e econômicas atuais, o foco dessa atuação precisa 

evoluir, do caráter predominantemente sancionador 

e pontual, para atingir um universo de fiscalizados 

mais abrangente, a partir do cruzamento eletrônico 

de dados e procedimentos de conformidade tribu-

tária digital. Desta feita, entende-se que a ativida-

de tradicional de fiscalização de tributos, até então, 

rigorosamente procedimentalista e formal, precisa 

absorver novas metodologias de trabalho capazes 

de abranger um universo maior de fiscalizados e dar 

consecução a sua finalidade principal de equalizar o 

sistema tributário como um todo. 

Nesse sentido, procura-se com o presente trabalho 

investigar o papel que, verdadeiramente, compete à 

auditoria fiscal desempenhar na relação jurídico-tri-

butária na atualidade face aos avanços tecnológicos, 

trazendo a matéria novamente à reflexão, para o fim 

de rediscutir a essência da atividade de auditoria e 

fiscalização tributária, a partir de um referencial te-

órico e um breve histórico dos acontecimentos que 

fundamentam a atuação do Fisco. Em suma, busca-

se detalhar como a Auditoria Fiscal, auxiliada pelas 

inovações tecnológicas e o instrumental de informa-

ções disponíveis via Sistema Público de Escrituração 

Digital – SPED –, pode desempenhar seu papel na 

constituição definitiva do crédito tributário, atuan-

do permanentemente na homologação dos tributos 

apurados diretamente pelo sujeito passivo, mediante 
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cruzamento de dados, e, por conseguinte, otimizan-

do os esforços de arrecadação tributária, com o fim 

de promover a justiça fiscal.

2. Referencial Teórico

Contextualização da Relação Jurídico-Tributária 

Grande parte da doutrina compreende por rela-

ção jurídico-tributária (ou simplesmente, relação 

tributária) o vínculo obrigacional que se estabelece 

entre sujeito ativo (na qualidade de Estado-Fisco ou 

Fazenda Pública) e sujeito passivo (contribuinte ou 

responsável) em decorrência da tributação a todos 

imposta. Por esse viés, a relação jurídico-tributária 

seria definida como o conjunto de atos e procedimen-

tos, definido em lei, com o fim de regular o relaciona-

mento entre Fisco e contribuinte; tendo como objeto 

de estudo a própria obrigação tributária, em razão 

dos deveres de dar, fazer ou não fazer algo (impli-

cados aos contribuintes e responsáveis); ou ainda, o 

recolhimento de tributos e demais atos a ele relacio-

nados, conforme previsão normativa definida em lei.

Para Carvalho (2009), a relação tributária deve 

ser entendida como espécie das relações jurídicas, 

pontuando que, dentro do universo de prescrições 

normativas que regem o Direito Tributário, há dois 

tipos bem característicos de relações: “as de substân-

cia patrimonial e os vínculos que fazem irromper meros 

deveres administrativos”2. As primeiras integram o 

núcleo da norma e definem o fenômeno da incidên-

cia, ou seja, a regra-matriz. As demais são os deve-

res instrumentais ou formais, que tornam possível o 

cumprimento efetivo da tributação.

De acordo com Cavalcante (2004), a relação jurí-

dico-tributária nada mais é que uma “relação jurídica 

estabelecida formalmente entre o Fisco e o cidadão-

contribuinte, podendo ter como objeto o recolhimento 

de tributos ou demais atos relacionados com este”3, 

2.  CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário (2009).

3.  CAVALVANTE, Denise Lucena. Crédito Tributário: a função do cidadão 
contribuinte na relação tributária (2004).

cabendo à lei, nesse caso, apenas estabelecer a pre-

visão normativa dessa relação. Argumenta a autora 

que a relação tributária somente pode ser considera-

da estabelecida no momento da formalização do ato 

de exigibilidade do tributo, que, na sua concepção, 

pode ser praticado tanto pela Administração Tribu-

tária (sujeito ativo) como pelo cidadão-contribuinte 

(sujeito passivo), somente podendo falar em relação 

jurídico-tributária se houver uma comunicação de 

algum dos sujeitos envolvidos reconhecendo formal-

mente esse vínculo.

Machado (2013) lembra que, antes de ser uma 

mera relação de poder, a relação que se estabelece 

entre o Estado e as pessoas sujeitas à tributação é, 

acima de tudo, uma relação jurídica, a qual é de natu-

reza obrigacional e fundamenta o objeto principal do 

direito tributário. Segundo o autor, por se tratar de 

uma relação jurídica, como qualquer outra, a relação 

tributária nasce a partir da materialização de uma 

previsão estabelecida em uma norma revestida dessa 

condição obrigacional, que, em virtude do princípio 

da legalidade, deve, necessariamente, ser uma lei em 

sentido restrito, salvo no caso específico das obriga-

ções acessórias. Em suma, a lei tem o papel de descre-

ver uma situação abstrata e, então, atribuir-lhe efeito 

de uma relação obrigacional entre alguém (pessoa fí-

sica ou jurídica) e o Estado. Desta forma, tão logo se 

concretize essa situação, que em Direito Tributário é 

denominada de fato gerador, ou fato imponível, surge 

a relação tributária, a qual compreende o dever de 

alguém (sujeito passivo da obrigação tributária) e o 

direito do Estado (sujeito ativo da obrigação tributá-

ria). Ambos, por sua vez, são a razão de ser da norma. 

Contudo, exclui-se, por completo, a possibilida-

de de se inserir o Fisco na condição de mero credor 

de um direito subjetivo e o sujeito passivo como um 

devedor contumaz. A responsabilidade que compete 

ao Estado nessa relação seria, então, a de um agente 

encarregado da aplicação da lei e curador dos recur-

sos financeiros obtidos mediante a tributação. Seixas 

Filho (2005) afirma que a incumbência do Fisco não 
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se limita em apenas cobrar a “obrigação tributária” 

na condição de simples credor de um direito subje-

tivo. Para o autor, a Administração Fazendária, em 

sua atuação, deve, sobretudo, fiel observância aos 

princípios dos Direitos Tributário e Administrativo, 

visto que o Fisco (ou Fazenda Pública), na qualida-

de de sujeito ativo da relação tributaria, muito mais 

que simples “credor” detentor do direito subjetivo a 

cobrar o cumprimento da obrigação tributaria, atua, 

em todo o caso, como um legítimo órgão administra-

tivo, munido da função pública de exigir do sujeito 

passivo o fiel cumprimento dos seus deveres jurídi-

cos impingidos, tanto pelo Direito Tributário como 

pelo Direito Administrativo, de modo geral.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Amaro 

(2004, p. 240), apesar de conceber a obrigação tribu-

tária como uma evidente relação jurídica de natureza 

prestacional (de dar, fazer ou não fazer), ressalva que 

o “administrador fiscal não é titular (credor) da obriga-

ção; credor dessa obrigação é o Estado (ou a entidade 

a que a lei atribui condição de sujeito ativo, no caso 

das contribuições parafiscais)”4. Por essa ótica, tem-

se por absolutamente indisponível, pela autoridade 

administrativa, eventual crédito gerado em decorrên-

cia da incidência da obrigação tributária no mundo 

real. Diferentemente do direito privado, em que o 

credor da obrigação pode, a qualquer tempo, dispor 

do crédito dela gerado em seu favor, deixando, por 

exemplo, de impetrar, por inteira vontade própria de 

ingressar a ação judicial cabível, ou mesmo se valer 

de medidas coercitivas permitidas pela legislação, 

que instrumenta o exercício desse direito, no direito 

tributário, a autoridade fiscal em nenhum momento 

pode dispor do crédito gerado pela obrigação tribu-

tária, que não é dela, mas do Estado, sendo essa auto-

ridade mera administradora, devendo, assim, estrita 

observância aos rigores e fiel cumprimento da lei.

Borges (1999) observa que a relação jurídica tri-

butária tem sido delimitada por dois momentos dis-

4.  AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro (2004).

tintos: i) o primeiro, marcado pelo nascimento da 

obrigação tributária, o qual ocorre com a incidência 

da norma jurídica tributária no mundo fenomêni-

co; e ii) o segundo momento, posterior ao primeiro, 

quando a obrigação se torna exigível, o que ocorreria 

a partir da formalização do crédito tributário, fazen-

do surgir um direito subjetivo do sujeito ativo de co-

brar o tributo. 

Nota-se, portanto, ser o princípio da indisponibi-

lidade do interesse público absolutamente intrínseco 

a essa relação. Por suposto, a atividade de apuração, 

determinação e exigência do pagamento do tributo, de 

responsabilidade do Poder Executivo e exercida por 

intermédio da Administração Tributária, deve estar, 

necessariamente, em consonância com os limites do 

poder de tributar, conforme disciplinado na Consti-

tuição Federal e de acordo com o arcabouço de nor-

mas jurídicas editadas no país. Além disso, por estar 

prevista em lei, sendo o tributo o principal objeto – e, 

por que não dizer, a própria razão de existir – do rela-

cionamento jurídico-tributário que se estabelece entre 

o Estado-Fisco e os cidadãos-contribuintes. 

Becker (1998), entende que a relação jurídico-tri-

butária, assim como qualquer outra relação jurídica, 

cria um vínculo entre sujeito passivo e sujeito ativo, 

impondo ao primeiro o dever de efetuar uma prede-

terminada prestação e, ao segundo, atribui o direito 

de obter o resultado dessa prestação obrigacional. Por 

sinal, de acordo com o Código Tributário Nacional, 

a definição legal para ambos os participantes dessa 

relação encontra-se positivada nos seguintes termos:

Art. 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurí-
dica de direito público, titular da competência para 
exigir o seu cumprimento.
(...)
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a 
pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penali-
dade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação prin-
cipal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta 
com a situação que constitua o respectivo fato gera-
dor;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de 
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contribuinte, sua obrigação decorra de disposição ex-
pressa de lei.
Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a 
pessoa obrigada às prestações que constituam o seu 
objeto. (grifou-se)

Por conseguinte, tem-se: i) de um lado, na quali-

dade de sujeito ativo e por intermédio de uma pes-

soa jurídica de direito público, a Fazenda Pública (da 

União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Mu-

nicípios) ou por meio de autarquias, o Estado, devi-

damente autorizado pela lei, atuando no pleno exer-

cício do direito de exigir da pessoa física ou jurídica 

(sujeitos passivos) o cumprimento de uma obrigação 

tributária de dar (que é de natureza pecuniária) ou 

de fazer (como, e.g., a emissão de notas fiscais); e ii) 

do outro, o sujeito passivo (contribuinte e responsá-

vel), com o encargo de dar fiel cumprimento à obri-

gação disposta em lei. 

De toda sorte, por se tratar de atividade estatal, re-

gida pelas normas de direito público, devem ser con-

sideradas, entretanto, as disposições previstas pelo 

ordenamento jurídico vigente. No caso específico da 

Relação Jurídico-Tributária, toda essa base legal en-

contra-se disciplinada nos termos da Constituição Fe-

deral e do Código Tributário Nacional, como também 

nas diversas leis e normativos específicos que regem a 

matéria. Entretanto, nota-se que tais dispositivos não 

têm sido plenamente compreendidos, nem rigorosa-

mente disciplinados pela legislação tributária corre-

lata. Sendo assim, alguns ajustes precisam ser reali-

zados para correção de rumo e fiel disciplinamento da 

estrutura organizacional, assim como do modelo de 

fiscalização tributária até então praticado.

Administração Tributária à Luz da Constituição 

Federal

Consoante o disposto no art. 37, inc. XVIII, da 

CF/1988, atribui-se ao cargo de Auditor-Fiscal, na 

qualidade de servidor fiscal integrante da administra-

ção fazendária, o múnus de não apenas executar pro-

cedimentos fiscais com o fim de verificar o cumpri-

mento das obrigações tributárias por parte do sujeito 

passivo, como também a desafiadora atividade de 

bem conduzir os rumos da Administração Tributária 

e Aduaneira, em suas respectivas áreas de competên-

cia e jurisdição, dentro das quais terão precedência 

sobre os demais setores administrativos, nos termos 

da lei, com o fim de dar consecução à missão ins-

titucional incumbida ao órgão, no exercício de sua 

competência legal, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princí-
pios de legalidade, impessoalidade, moralidade, pu-
blicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
(...)
XVIII - a administração fazendária e seus servido-
res fiscais terão, dentro de suas áreas de competên-
cia e jurisdição, precedência sobre os demais setores 
administrativos, na forma da lei. (grifou-se)

No caso brasileiro, tais assuntos, atualmente, são 

de responsabilidade do Ministério da Economia e en-

globam não apenas a Administração Tributária (ou 

de tributos internos), propriamente dita, com tam-

bém a administração dos assuntos aduaneiros e, com 

a fusão entre a Secretaria da Receita Previdenciária 

e a Secretaria da Receita Federal, promovida pela Lei 

nº 11.457/2007, também a arrecadação previdenciá-

ria, passando todas essas receitas a serem adminis-

tradas por um único órgão: a Receita Federal do Bra-

sil (RFB), hoje, denominada Secretaria Especial da 

Receita Federal do Brasil. 

Hoje, a Secretaria Especial da Receita Federal do 

Brasil (RFB), gerida pelo Secretário Especial, possui 

cerca de 8.700 Auditores--Fiscais.5 Está organizada 

em 10 regiões fiscais, cada qual gerenciada por uma 

superintendência. A 1ª Região Fiscal tem jurisdição 

sobre o Distrito Federal e os Estados de Goiás, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins. A 2ª região 

abrange os Estados do Pará, Acre, Amazonas, Ama-

pá, Roraima e Rondônia. Na 3ª, estão abrangidos o 

Ceará, Maranhão e Piauí. Na 4ª, estão Pernambuco, 

5.  Consulta pública disponível em http://www.pep.planejamento.gov.br
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Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. A 5ª região 

jurisdiciona a Bahia e Sergipe. A 6ª, Minas Gerais. A 

7ª Região Fiscal, o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. 

A 8ª, São Paulo. A 9ª, Paraná e Santa Catarina e a 10ª, 

Rio Grande do Sul.

Cada Superintendência possui várias unidades 

subordinadas,6 como as Alfândegas e as Inspetorias, 

que tratam dos assuntos aduaneiros, além das De-

legacias, que tratam dos tributos internos. Ainda 

existem as Delegacias de Julgamento, que cuidam do 

julgamento de impugnações dos processos adminis-

trativos fiscais, mas que não estão subordinadas às 

Superintendências.

Em cada unidade, seja Superintendência, Alfân-

dega, Inspetoria ou Delegacia, há diversos setores em 

que estão lotados, além dos Auditores-Fiscais, outros 

servidores, tais como: analistas-tributários, assisten-

tes técnico-administrativos, servidores do Ministério 

da Economia, do Plano Especial de Cargos do Minis-

tério da Fazenda – PECFAZ –, funcionários do Ser-

viço Federal de Processamento de Dados – Serpro –, 

analistas e técnicos do Instituto Nacional de Seguro 

Social – INSS –, e muito mais.

Pelo dispositivo constitucional retrotranscrito 

(art. 37, inc. XVIII, CF/1988), observa-se facilmente 

que, tanto a “administração fazendária” como o corpo 

de “servidores fiscais” a ela pertencente, são dotados 

de (e devem se organizar e atuar por) “áreas de com-

petência” e “jurisdição específica” para desempenhar 

suas atribuições legais. Esclareça-se, desde já, que 

a expressão “administração fazendária” referida no 

Texto Constitucional nada mais é que a gestão das 

coisas da Fazenda. A etimologia da palavra “Fazen-

da” pode ser reconstruída até chegar-se ao latim, em 

que significa “coisas que devem ser feitas” e, em por-

tuguês, também quer dizer “Tesouro Público”.

Desta forma, o Auditor-Fiscal, na qualidade de 

servidor fiscal, como referenciado pela Constitui-

6.  Organograma atual (julho de 2019) da Receita Federal disponível em 
http://receita.economia.gov.br/sobre/institucional/estrutura-organizacio-
nal/arquivos-e-imagens/organograma-v3.png/view

ção Federal, passa a ter um papel preponderante a 

cumprir perante a Sociedade, devendo, para tanto, 

assumir a mediação na relação jurídico-tributária 

estabelecida entre Fisco e contribuinte, a fim de tor-

nar possível esse ambiente negocial entre as partes 

envolvidas.

Refletindo, pois, sobre toda essa realidade, per-

cebe-se o quão necessário se faz que Administração 

Tributária e Aduaneira revise seus procedimentos in-

ternos, no sentido de se estruturar com base nos di-

tames constitucionais e, assim, poder melhor acom-

panhar a evolução por que passa o Sistema Tributário 

Nacional, retomando o protagonismo de outrora, ine-

rente à atividade finalística que desempenha e para a 

qual existe.

De fato, em tempos de informação digital, novas 

ferramentas e metodologias de trabalho têm sido de-

mandadas pelo Fisco para que possa, assim, cumprir 

rigorosamente sua finalidade social. Nesse particular, 

a Auditoria Fiscal, amparada no cruzamento eletrônico 

de dados e informações disponíveis em bases virtuais, 

surge como uma importante ferramenta de conformi-

dade, acompanhamento e monitoramento fiscal capaz 

de promover o equilíbrio necessário à relação jurídico-

tributária existente entre sujeito ativo (Estado) e sujeito 

passivo (contribuinte e responsável), sem, no entanto, 

afastar-se dos preceitos constitucionais e legais. 

Mas o que, de fato, representa a atividade de “au-

ditoria fiscal” e qual o seu papel na relação jurídico-

tributária? Antes, porém, de se adentrar no campo 

de exploração da Auditoria Fiscal propriamente dita, 

pertinente se faz apresentar a metodologia de traba-

lho que será adotada e tecer alguns comentários acer-

ca do conceito de auditoria em sentido amplo, assim 

como de todo o processo de auditoria, delineado por 

Attie (1998), no qual a matéria se encontra inserida.

Metodologia de Pesquisa

Seguindo, portanto, a classificação metodológi-

ca estabelecida por Prodanov (2013), a pesquisa que 

se pretende desenvolver no presente trabalho será de 
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cunho exploratório, buscando, inicialmente, compre-

ender a relação jurídico-tributária que se estabelece 

entre o Estado-Fisco e o contribuinte (ou responsável) 

e a evolução desse relacionamento ao longo do tempo; 

assim como investigar a origem do termo auditoria e 

discorrer sobre a atuação especializada na área fiscal-

tributária. 

Para tanto, adotar-se-á uma abordagem do tipo 

qualitativa (Prodanov, 2016), onde se discorrerá so-

bre a relevância do processo de auditoria para o equi-

líbrio da relação jurídico-tributária, assim como para 

a fiscalização tributária realizada pelo setor público, 

por intermédio de seus órgãos de Administração Tri-

butária, mormente em virtude das modernas práticas 

de atuação do Fisco, apresentando os benefícios da 

aplicação das principais técnicas de auditoria fiscal.

Ainda de acordo com a classificação de Prodanov 

(2016), quanto à obtenção de dados e informações 

para exame, o presente trabalho será desenvolvido 

nos moldes de uma típica pesquisa bibliográfica, re-

correndo-se, portanto, a materiais impressos e ele-

trônicos, tais como livros, revistas científicas, teses, 

dissertações, sites e notícias da internet, dentre ou-

tras fontes. Paralelamente a isso, far-se-á um levan-

tamento documental, baseado em leis, manuais, rela-

tórios e normas fiscais diversas, como elementos de 

apoio e suporte à pesquisa desenvolvida. 

Na sequência, serão apresentadas as percepções a 

que se chegou a partir da leitura correlacionada entre 

os diversos pontos de vista existentes sobre a maté-

ria, bem assim formuladas proposições para o apri-

moramento do modelo até então praticado.

Visão Geral do Processo Auditorial 

Etimologicamente o termo auditoria provém do 

latim audire, que significa ouvir. De acordo com 

apontamentos feitos por Sá (1998), por volta do Sécu-

lo XIII, os ingleses passaram a utilizar o termo audi-

ting para definir como tal o conjunto de procedimen-

tos técnicos necessários e indispensáveis à revisão da 

escrituração contábil. Na concepção do autor, a

Auditoria é uma tecnologia contábil aplicada ao siste-
mático exame dos registros, demonstrações e de quais-
quer informes ou elementos de consideração contábil, 
visando a apresentar opiniões, conclusões, críticas e 
orientações sobre situações ou fenômenos patrimo-
niais da riqueza aziendal, pública ou privada, quer 
ocorridos, quer por ocorrer ou prospectados e diag-
nosticados 7

Para o autor, a auditoria pode, então, ser conceitu-

ada sob três aspectos: i) observações sistêmicas, para 

obtenção de elementos de convicção que permitam 

opinar sobre evidências relativas aos fenômenos da 

riqueza aziendal; ii) aplicação metodológica específi-

ca, para avaliação dos elementos coletados na obser-

vação; e iii) conclusão sobre as avaliações realizadas.

Attiê (1998) define a auditoria como uma espe-

cialização da contabilidade voltada a confirmar a 

eficiência e a eficácia do controle patrimonial, com 

o compromisso de emitir uma opinião técnica sobre 

determinado dado submetido a exame, devendo ir 

além dos meros registros formais efetuados em livros 

oficiais, de modo a perseguir eventuais situações 

propositadamente omitidas. 

Nessa linha, Franco e Marra (2001) lecionam que 

a auditoria engloba o exame cuidadoso de toda a 

documentação utilizada pela contabilidade em suas 

ações, incluindo os livros, as notas e os registros 

contábeis, assim como as inspeções e as circulari-

zações que se façam necessárias durante a execução 

dos procedimentos para obtenção de informações e 

confirmações (internas e externas), ambas relaciona-

das ao controle do patrimônio da entidade e objeti-

vando mensurar a exatidão dos registros e das de-

monstrações contábeis. Para os autores, a auditoria 

compreende não apenas o exame de documentos, li-

vros e registros, devendo ir além, enveredando pelo 

campo das inspeções e obtenção de informações e 

confirmações, tanto internas como externas, todas 

relacionados com o controle aziendal, com o intuito 

de mensurar a exatidão dos dados registrados nessas 

demonstrações contábeis. 

7.  SÁ, Lopes de. Curso de Auditoria (1998)
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Lima e Castro (2003) compreende a auditoria 

como uma técnica analítica de exame aplicada à de-

terminada operação, com o intuito de confirmar sua 

validade. Em sentido amplo, portanto, a auditoria 

abrange os trabalhos de revisão de todos os docu-

mentos utilizados e elaborados pela contabilidade 

que reflitam e sejam de interesse ao patrimônio da 

entidade, tendo, por fim, a emissão de um posiciona-

mento sobre a adequação destes registros às normas 

aplicáveis. De fato, nos tempos atuais, este concei-

to foi bastante ampliado, compreendendo, por con-

seguinte, a opinião do profissional responsável pela 

conferência da escrituração contábil produzida. 

Por fim, Boynton, Johnson e Kell (2002) lembram, 

entretanto, que o campo de atuação da Auditoria es-

tende-se por várias áreas, tendo um papel vital não 

só para os negócios, proprietários e administradores 

de empresa, como também para o setor público e eco-

nomia em geral.

Auditoria Fiscal como Área de Conhecimento 

Especializado

Dentre as mais diversas aplicações e especializa-

ções, interessa ao presente estudo explorar o campo 

de atuação da auditoria fiscal, que, de acordo com 

Santos (2010), é definida como:

[...] o ramo da auditoria voltado para análise do cor-
reto cumprimento das obrigações tributárias pelos 
contribuintes. Em linhas gerais, a auditoria tributária 
tem como objetivo examinar os procedimentos fiscais 
dos contribuintes e propiciar condições legais para o 
planejamento fiscal e tributário 8

Na perspectiva de Crepaldi e Crepaldi (2015), ante 

a elevada carga tributária, a enorme quantidade de 

tributos, assim como as constantes alterações e com-

plexidade da legislação tributária do país, muitas em-

presas acabam pagando mais impostos que o devido. 

Assim, a auditoria fiscal, que, muitas vezes, também 

é chamada de auditoria tributária, tem como princi-

pal objetivo averiguar a conformidade das obrigações 

8.  SANTOS , Cleônimo dos. Auditoria Fiscal e Tributária (2010)

tributárias definidas em lei. Nesse aspecto, seria, en-

tão, responsável pelo controle e exame do fiel cumpri-

mento dos procedimentos legais por parte da empresa, 

envolvendo, portanto, diversos processos, tais como 

pagamento dos tributos e eventual recuperação, quan-

do for o caso, ou ainda, quaisquer outros aspectos re-

lacionados à parte fiscal de uma organização.

Lins (2014), ao listar os diversos usos da auditoria 

realizada internamente pelas empresas, define a área 

fiscal e tributária como um de seus potenciais cam-

pos de aplicação, tendo como objetivo principal ava-

liar os procedimentos fiscais e tributários utilizados 

pela empresa com o fim de verificar o cumprimento 

das normas fiscais e tributárias de forma a inibir pos-

síveis contingências futuras. Nesse intuito, compre-

enderia ainda a atividade de revisão das obrigações 

legais de natureza trabalhista e previdenciária ine-

rentes e a cargo do setor de pessoal da empresa. Para 

o autor, a auditoria fiscal e tributária tem também o 

papel de diuturnamente avaliar as normas legais na 

tentativa de encontrar procedimentos que permitam 

as empresas economia no pagamento de tributos.

Por sua vez, Recktenvald e Ávila (2002) não che-

gam a mencionar especificamente a expressão “au-

ditoria tributária” em sua obra.  Adotam uma visão 

pragmática e fiscalista da matéria. Para eles, a audi-

toria fiscal tem, precipuamente, “a finalidade de iden-

tificar desvios de procedimentos não condizentes com 

as determinações da legislação tributária, no intuito 

de evitar a apuração, excedente ou insuficiente, dos tri-

butos legalmente exigidos”9. Nesse aspecto, Crepaldi 

e Crepaldi (2015) registram que o foco da auditoria 

fiscal é a observância do correto cumprimento das 

obrigações tributárias pelos contribuintes.

Observa-se, portanto, que a auditoria empregada 

na área fiscal é, normalmente, utilizada com o fim 

de verificar o cumprimento da legislação tributária 

pelos sujeitos passivos: i) quer seja realizada interna-

mente por iniciativa das próprias empresas; ii) quer 

9.  RECKTENVALD, Gervásio; ÁVILA, René Bergmann. Manual de audito-
rial fiscal: teoria e prática (2002).
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seja a fiscalização tributária propriamente dita, de-

sempenhada pelos órgãos fazendários na esfera go-

vernamental, que procura, especialmente, averiguar 

a observância da legislação tributária por parte do 

sujeito passivo (contribuinte ou responsável; pessoa 

física ou jurídica). 

No entanto, esse conhecimento e forma de atu-

ação se aperfeiçoaram sobremodo com o passar do 

tempo. De fato, o modo de se utilizar a informação 

mudou radicalmente. No passado, as informações 

eram geradas de maneira artesanal, sendo o registro 

de dados realizado manualmente em papel ou de for-

ma mecanizada em dispositivos de armazenamento 

bastante arcaicos, demandando bastante tempo para 

o processamento e análise das informações. Hoje, 

em virtude das informações serem geradas eletroni-

camente, vive-se um momento de transição, no qual 

inconsistências porventura existentes, tanto em ban-

cos de dados como em sistemas específicos, são iden-

tificadas de forma muito mais célere e com precisão 

nunca antes vista, permitindo uma melhor qualidade 

e credibilidade na produção dos trabalhos. 

Dentro desse panorama, a auditoria fiscal, mui-

to mais que uma simples ferramenta verificadora do 

cumprimento das obrigações tributárias pelo sujei-

to passivo, assume um papel de grande relevância, 

permitindo ao Fisco o acesso para análise de infor-

mações de interesse fiscal em tempo real; estimulan-

do, mediante percepção de risco e presença fiscal, o 

cumprimento espontâneo dessas obrigações, de for-

ma seletiva e o mais próximo possível dos aconteci-

mentos (ou em tempo real), com o fim de promover 

a justiça fiscal.

3. Resultados e Proposições

Papel do Auditor-Fiscal como Mediador da Relação 

Tributária

Encontramos também em Sá (1998) a origem eti-

mológica da palavra que caracteriza hoje o profissio-

nal da área de auditoria. Segundo o autor:

“O termo auditor, no latim, como substantivo, tinha 
sentido apenas de significar ‘aquele que ouve’, ou ‘ou-
vinte’, nada podendo configurar como o que viria ser 
adotado para representar aquele que daria opinião so-
bre algo que comprovou ser verdade ou não.”10

De acordo com Cardoso (2007), o auditor é uma 

das profissões mais antigas da História da Humani-

dade, remontando suas origens à época do Império 

Persa, senão vejamos:

A atividade de auditor é quase tão antiga quanto a 
Contabilidade. Podemos remontar ao Império Persa, 
por exemplo, no qual Dario I, ao realizar a reforma 
político-administrativa, criou a função de “olhos e ou-
vidos do rei”, funcionários encarregados de vigiar a 
ação dos sátrapas (governadores das províncias per-
sas), garantir o cumprimento das ordens imperiais e 
fiscalizar a cobrança de impostos e o uso do tesouro 
real. Muitos anos mais tarde, durante o Império Ro-
mano, os imperadores também nomeavam altos fun-
cionários com a incumbência de supervisionar as 
operações financeiras de seus administradores pro-
vinciais e lhes prestar contas, verbalmente. A própria 
origem da palavra Auditoria dá pistas de sua função 
original. Vem do latim audire, que significa ouvir. 11

Cook e Winkle (1979), ao tratarem dos serviços 

de assessoria tributária prestados pelos profissionais 

da auditoria, prognosticam que:

Os auditores prestam serviço valioso a pessoas físi-
cas e jurídicas, assessorando-as nas questões fiscais, 
buscando diminuir suas obrigações tributárias e cui-
dando para que cumpram as disposições legais desse 
campo. Em oposição à função de auditoria, na qual 
os auditores precisam assegurar que as demonstrações 
financeiras não são tendenciosas ou distorcidas, o se-
tor de serviços fiscais permite aos contadores assu-
mirem a posição de defensores, advogando a posição 
que mais favoreça ao cliente, sempre de acordo com a 
legislação vigente. 12

Por sua vez, em se tratando especificamente dos 

casos de auditoria fiscal, Crepaldi e Crepaldi (2015) 

entendem que,

10.  SÁ, Lopes de. Curso de Auditoria (1998).

11.  CARDOSO, Ana Paula. (Coord.). Auditoria: Registros de uma Profissão 
(2007)

12.  COOK, J. Willian; WINKLER, Gary M. Auditoria: filosofia e técnica. 
(1983).
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a função do auditor fiscal é exercer a fiscalização e 
a análise do cumprimento das obrigações tributárias 
pelos contribuintes, inclusive os relativos ao controle 
aduaneiro e à apreensão de mercadorias, documentos 
e assemelhados; ele é a autoridade administrativa in-
cumbida de verificar o correto funcionamento do sis-
tema tributário. 13 

Diante de todas essas constatações e tendo em 

vista os ditames constitucionais previstos no artigo 

37, inciso XVIII, da Lei Maior, que elegem os “servi-

dores fiscais” como responsáveis pela condução das 

áreas de competência e jurisdição, nas quais se es-

truturam e pautam as ações da administração fazen-

dária, não resta dúvida ser o cargo de Auditor-Fis-

cal da Receita Federal do Brasil, como profissional 

especialista da atividade de auditoria fiscal, o mais 

indicado a conduzir os desígnios da Administração 

Tributária e Aduaneira e, por conseguinte, mediar a 

relação jurídico-tributária, com o fim de promoção 

da justiça fiscal.

Institucionalização das Auditorias Fiscais 

Especializadas no Âmbito da Administração 

Tributária e Aduaneira

Nesse contexto, reforça-se, portanto, a necessida-

de de que a organização interna dos trabalhos seja 

estabelecida por áreas de competência e jurisdição, 

nos termos do já citado artigo 37, inciso XVIII, da 

Carta Magna, podendo ser indicadas, a título mera-

mente ilustrativo, para melhor visualização e com-

preensão do que aqui se propõe, as seguintes áreas de 

atuação: Malha Fiscal PF, incluída a revisão de ofício 

dos lançamentos efetuados, quer seja tempestiva ou 

intempestiva; Malha PJ; Malha DCTF; Malha ITR; 

PERDCOMP e seus diversos módulos; Benefícios 

Tributários; fiscalização especializada por assunto 

(Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real, 

Ressarcimento de IPI, PIS/COFINS) e demais ativida-

des de natureza privativa do cargo de Auditor-Fiscal 

da RFB. Ou seja, as atividades de cada um dos seto-

res de atuação finalística devem ser particionadas em 

13.  CREPALDI, Silvio Aparecido; CREPALDI, Guilherme Simões. Auditoria 
Fiscal e Tributária (2015).

equipes de trabalho menores, que seriam compostas 

por um único Auditor-Fiscal e, seu respectivo substi-

tuto, formalmente designado para a direção da equipe, 

e vários auxiliares, responsáveis por tratar e gerenciar 

os casos que necessitam de intervenção direta.

Assim, o Auditor-Fiscal, em primeira instância, 

responderia por uma ampla carteira de contribuin-

tes (espécie de “sub ou micro” jurisdição), todos a ele 

circunscritos ou jurisdicionados, no âmbito da qual 

ficaria responsável por auditar, fiscalizar e acompa-

nhar a evolução da arrecadação desse universo, se-

lecionando rotineiramente um percentual adequado, 

para aferições mais acuradas, de acordo com critérios 

pré-estabelecidos e extensivos a todos os contribuin-

tes sob sua jurisdição. 

Por sua vez, encerradas as ações a cargo da pasta 

competente, devem os processos ser encaminhados 

ao setor competente para que sejam implementadas e 

operacionalizadas as decisões proferidas, bem assim 

para que o crédito tributário constituído seja acom-

panhado, retornando os processos à autoridade com-

petente, o Auditor-Fiscal sempre que necessário pro-

ferir novas decisões que interfiram na constituição, 

suspensão, exclusão, garantia e extinção do crédito 

tributário. Com isso, acredita-se melhor uniformizar 

os procedimentos internos e a atuação do cargo, tor-

nando mais proativo e eficiente o fluxo de trabalho, 

assim como minimizar potenciais conflitos de com-

petência dentro de uma mesma unidade de trabalho, 

caso se insista em organizar os processos de trabalho 

de maneira pulverizada entre as diversas unidades 

autônomas e os diversos setores existentes numa 

mesma Região Fiscal.

Em suma, a nova estrutura organizacional de-

veria ser pensada de modo a prever a instalação de 

gabinetes (ou escritórios) de trabalho, para os quais 

seriam remetidos os processos conclusos para deci-

são, ou ainda, distribuídos os dossiês de fiscalizações 

para execução dos respectivos procedimentos fiscais. 

Seriam, portanto, institucionalizadas as “Auditorias 

Fiscais Especializadas por Área de Competência e 
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Jurisdição”, como legítimas repartições fazendárias, 

nos termos da Constituição Federal e do CTN, do-

tadas de maior dinamismo, autonomia funcional e 

flexibilidade de atuação, passando tais instâncias 

decisórias a ser partes integrantes, de natureza sin-

gular, na estrutura organizacional da Administração 

Tributária e Aduaneira, quando do exercício de sua 

missão institucional.

4. Considerações Finais

De fato, para que possa efetivamente proceder à 

mediação da relação jurídico-tributária entre Fisco 

e contribuinte, com autonomia funcional e indepen-

dência técnica, nos termos da legislação tributária, o 

Auditor-Fiscal precisa assumir uma nova postura or-

ganizacional frente aos desafios que se apresentam à 

Administração Tributária e Aduaneira na atualidade.

 Para tanto, a imagem do cargo de Auditor-Fiscal 

não mais deve ser atrelada a de um profissional que 

se limite à mera execução de procedimentos fiscais 

específicos, mas que seja o responsável pela titula-

ridade de áreas especializadas dentro da estrutura 

organizacional da Administração Tributária e Adu-

aneira. Nesse novo patamar decisório, caberia ainda 

ao Auditor-Fiscal desempenhar as demais atribuições 

do cargo (art. 6º, inc. I, da Lei nº 10.593/2002) com 

total autonomia funcional e independência técnica 

que a atividade requer. 

Com isso, o Auditor-Fiscal passaria a atuar o mais 

próximo possível da ocorrência do fato gerador, sen-

do as atividades finalísticas do órgão compartilhadas 

entre todos, subdividindo a responsabilidade juris-

dicional de cada unidade, passando, cada um, a con-

trolar, monitorar e fiscalizar universos específicos de 

contribuintes, de modo a gerar efeitos imediatos nos 

níveis de arrecadação tributária, bem assim conter 

as práticas delituosas, fraudulentas e de sonegação 

fiscal. Deve ainda assumir, com naturalidade, o pa-

pel de legítima autoridade na decisão dos processos 

de trabalho inerentes à Administração Tributária e 

Aduaneira, desenvolvendo, para tanto, habilidades 

e criatividade suficientes para encontrar novas solu-

ções e assim desenvolver os processos de trabalho 

sob sua responsabilidade e tendo em conta sempre o 

atingimento do interesse público. Enfim, agir, tanto 

de maneira estratégica, como gerencial e operacio-

nal, na condução permanente dos processos de tra-

balho internos como espera a Sociedade. 

Isto posto, conclui-se, pois, ser o Auditor-Fiscal 

o profissional mais indicado para estar à frente na 

condução dos processos de trabalho inerentes à Ad-

ministração Tributária e Aduaneira, devendo, por 

conseguinte, responder pela titularidade de áreas de 

competência e jurisdição previamente definidas na 

estrutura organizacional, liderando equipes multi-

disciplinares compostas por outros profissionais.
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Resumo

O presente artigo tem como objetivo analisar a incidência de tributação sobre perdão de dívidas, notadamente 

a incidência das contribuições sociais ao PIS/Pasep e da Contribuição ao Financiamento da Seguridade Social 

(Cofins). Através de uma revisão bibliográfica, faz-se um apanhado das posições doutrinárias e da jurisprudên-

cia nacional a respeito do assunto, comparando-as à posição esposada pela Administração Tributária Federal e 

definindo-se um posicionamento a respeito do assunto baseado nos princípios constitucionais tributários, sem 
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encerrar a discussão, pois esse é um tema ainda controverso e fonte de embates entre o Fisco e os contribuintes 

no âmbito judicial.

Palavras-chave: Perdão de dívidas. Receita. Incidência.

1. Considerações Iniciais

AA tributação sobre o perdão de dívidas é um as-

sunto conhecido, porém fonte de controvérsias no meio 

jurídico. Historicamente, a Receita Federal do Brasil ado-

ta o entendimento de que a remissão (perdão) de uma 

dívida resulta em acréscimo patrimonial para o remido 

(devedor), sendo um tipo de receita operacional sujeita 

à incidência do Imposto sobre a Renda (IRPJ) e contri-

buições sociais (CSLL, PIS/Pasep e Cofins) (ver SC nº 

17 – SRRF01/Disit, 27/04/2010). Esse posicionamento 

é embasado pelo conceito contábil de receitas, confor-

me definido em pronunciamentos técnicos do Conselho 

Federal de Contabilidade. Entretanto, conforme será 

demonstrado adiante, esse posicionamento é rechaçado 

pela doutrina e pela jurisprudência, as quais consideram 

o conceito jurídico e constitucional de receita diferente 

do conceito contábil, o que forçosamente levaria à não 

incidência das contribuições sociais do PIS e Cofins so-

bre o perdão da dívida, sobretudo quando este se referir 

ao estorno de despesas já contabilizadas pela entidade.

Para uma análise mais precisa a respeito do assun-

to, faz-se necessário revisar os conceitos de receitas e 

perdão de dívidas, bem como as implicações de tais fa-

tos sob a ótica tributária, notadamente a incidência das 

contribuições sociais sobre os fatos geradores.

De acordo com o Código Civil, em seu artigo 385, a 

remissão ou perdão de uma dívida consiste na liberação 

direta do devedor pelo credor, sendo uma espécie de re-

núncia ao direito. Não há uma forma específica para sua 

realização, contudo caso haja um contrato ou negócio 

jurídico entre as partes com previsão específica para sua 

concessão, as exigências deverão ser obedecidas, por for-

ça do pacto entre as partes. A remissão é ato unilateral, 

podendo ser expressa ou tácita, total ou parcial. Além 

disso, somente pode alcançar direitos patrimoniais de 

caráter privado, não atingindo direitos de ordem pública, 

salvo disposição legal em sentido contrário.

2. Definição Contábil de Receitas e Perdão de 

Dívidas

Sob o ponto de vista contábil, o perdão de uma 

dívida, com a subsequente extinção da obrigação 

correspondente, pode ser caracterizado como uma 

receita decorrente de uma insubsistência ativa. Con-

forme a Resolução do Conselho Federal de Contabili-

dade nº 1.374, de 8 de dezembro de 20111,  as receitas 

são conceituadas como aumentos nos benefícios eco-

nômicos durante o período contábil, sob a forma de 

entrada de recursos ou do aumento de ativos ou di-

minuição de passivos, que resultam em aumento do 

patrimônio líquido e que não estejam relacionados 

com a contribuição dos detentores dos instrumentos 

patrimoniais.

Ainda segundo a mesma resolução, a definição de 

receita abrange tanto receitas propriamente ditas quan-

to ganhos. Os ganhos são itens que não se enquadram 

na definição de receitas e podem surgir no curso das 

atividades da entidade, resultando em benefícios eco-

nômicos, tendo assim a mesma natureza das receitas. 

As receitas também podem advir da liquidação de pas-

sivos e devem ser reconhecidas na demonstração do re-

sultado quando resultarem em aumento nos benefícios 

econômicos futuros relacionados ao aumento de ativo 

ou diminuição de passivo. Assim, o reconhecimento da 

1.  Disponível em < http://www1.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?-
Codigo=2011/001374> Acesso jul/19.
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receita acontece concomitantemente ao reconhecimen-

to do aumento nos ativos ou diminuição dos passivos, a 

exemplo do perdão de dívidas.

O parecer técnico CT/CFC nº 11, de 2004,2 que 

dispõe sobre a interpretação do conceito contábil de 

insubsistência ativa, esclarece que as variações ativas 

são provenientes do aumento nos valores do ativo ou 

da diminuição de valores do passivo, ao passo que as 

variações passivas decorrem da diminuição dos valo-

res do ativo ou do acréscimo dos valores do passivo. 

Assim, uma insubsistência (desaparecimento) do ativo 

é denominada insubsistência passiva, porque diminui 

a situação líquida da entidade. Já uma insubsistência 

do passivo é denominada insubsistência ativa, porque 

aumenta a situação patrimonial líquida da entidade. 

Nesse contexto, a insubsistência ativa é considerada 

uma conta de receita, portanto de natureza credora, 

enquanto a insubsistência passiva é classificada como 

uma conta de despesa, portanto de natureza devedora.

Dessa forma, pode-se dizer que, do ponto de vis-

ta contábil considerando a classificação adotada pelo 

Conselho Federal de Contabilidade, o perdão de dívi-

das, por se tratar do desaparecimento de um passivo 

por ato unilateral do credor, pode ser classificado como 

uma insubsistência ativa, porque modifica positiva-

mente a situação patrimonial líquida da entidade. Esse 

evento, de acordo com a mesma classificação, também 

pode ser considerado como uma receita da entidade.

Sendo, pois, o perdão de dívidas considerado uma 

receita sob o aspecto contábil, diante do que dispõe o 

art. 195, I, “b” da Constituição Federal, bem como o art. 

1º, §1º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o 

art. 1º, §1º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 

tal fato estaria sujeito à incidência das contribuições so-

bre o PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade 

Social (Cofins). Isso porque após a edição da Emenda 

Constitucional nº 20, de 1998, que alterou o art. 195, 

I, “b”, houve uma ampliação do campo de incidência 

das referidas contribuições sociais, passando do fatura-

2.  Disponível em < http://portalcfc.org.br/wordpress/wp-content/uplo-
ads/2013/01/sel_pareceres_net.pdf> Acesso jul/19.

mento para o universo das receitas auferidas pelas pes-

soas jurídicas. As leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, 

de 2003, editadas sob a vigência do novo dispositivo 

constitucional, previram a incidência das contribuições 

sobre todas as receitas auferidas, independentemente 

de sua classificação contábil. A seguir transcrevemos 

um comentário de doutrina a respeito do assunto:

Após a EC nº 20/98, quaisquer receitas do contribuinte 
podem ser colocadas, por lei, como integrantes da base 
de cálculo da COFINS. Assim, não apenas as receitas 
provenientes da venda de mercadorias e serviços, mas 
também as receitas financeiras, as receitas com royal-
ties, etc. Tal não convalida a Lei 9.718/98, surgida à luz 
da redação original do art. 195, I da CF, que já teve sua 
inconstitucionalidade reconhecida pelo STF, (...), mas 
faz com que a Lei 10.833/03, que sobreveio quando já 
vigente a nova redação do art. 195, I, dada pela EC nº 
20/98, tenha alcançado validamente as diversas receitas 
da pessoa jurídica, pois não estava mais condicionada 
pelo conceito estrito de faturamento. A discussão, atual-
mente, não se circunscreve mais à noção de faturamento, 
mas à dimensão da própria noção de receita.
(PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição 
e Código Tributário à luz da doutrina e da jurispru-
dência / Leandro Paulsen. 15. ed. – Porto Alegre: Li-
vraria do Advogado, ESMAFE, 2013).

3. A Visão da Doutrina e da Jurisprudência

Entretanto, em que pese o entendimento adotado 

pelo Fisco, na doutrina e na jurisprudência têm-se 

diversos exemplos de como essa incidência tributá-

ria é contestada pelos juristas, visto que tal entendi-

mento estaria desatrelado do princípio da capacida-

de contributiva. Entre outros aspectos, contesta-se o 

fato de haver incidência de tributação sobre fatos que 

não ensejam entrada de novos recursos na empresa, 

porém meros ingressos decorrentes de movimenta-

ções e fatos contábeis, que a despeito de provocarem 

variações na situação líquida da pessoa jurídica, tais 

fatos não ensejariam geração de riqueza ou aumento 

da capacidade contributiva da entidade, o que des-

configuraria a incidência da norma jurídico-tributá-

ria sobre os fatos incorridos. Transcrevemos a seguir 

excertos de doutrinas de autores diversos que ilus-

tram esse pensamento:
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Embora o conceito de receita seja mais largo que o de fa-
turamento, nem todo ingresso ou lançamento contábil a 
crédito constitui receita. A análise da amplitude da base 
econômica “receita” precisa ser analisada sob a perspec-
tiva dos princípios constitucionais tributários, dentre os 
quais o da capacidade contributiva e o da isonomia. Nem 
tudo o que contabilmente seja considerado como receita 
poderá, tão só por isso, ser considerado como “receita 
tributável”. Tampouco é dado à SRF ampliar por atos 
normativos o que se deva considerar como tal. A receita, 
para ser tributada, deve constituir riqueza reveladora de 
capacidade contributiva.
(PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição 
e Código Tributário à luz da doutrina e da jurispru-
dência / Leandro Paulsen. 15. ed. – Porto Alegre: Li-
vraria do Advogado, Esmafe, 2013).

...há equívoco nessa tentativa generalizada de tomar o re-
gistro contábil como elemento definidor da natureza dos 
eventos registrados. O conteúdo dos fatos revela a natu-
reza pela qual espera-se que sejam retratados, não o con-
trário. [...] Equivoca-se a administração pública na ten-
tativa de tributar a receita segundo os mesmos critérios 
que determinam o seu registro contábil para a tributação 
do lucro. Em respeito à praticabilidade e facilitação da 
administração tributária é possível tolerar procedimen-
tos uniformes partindo da escrituração contábil (receita 
realizada) para apuração da base de incidência das con-
tribuições, se admitido que essa técnica leva à tributação 
antecipada de ‘receita’ ainda não auferida, uma contradi-
ção, pois crédito não recebido não é receita. Operando-se, 
portanto, com tributação antecipada, não pode ela ser de-
finitiva, tolerância que exige como condição mecanismos 
de ajustes nos períodos subseqüentes, mediante exclusão 
ou compensação que permitam neutralizar o impacto da 
tributação sobre parcelas não recebidas e já tributadas, 
evitando ao tributo incidir em realidade desprovida de ca-
pacidade de solver a obrigação tributária.
(MINATEL, José Antônio. Conteúdo do Conceito de 
Receita e Regime Jurídico para sua Tributação. MP, 
2005, p. 244 e 258)

Etimologicamente, ‘receita’ significa a quantia recebida, 
apurada ou arrecadada, que acresce ao conjunto de ren-
dimentos da pessoa física, em decorrência direta ou indi-
reta da atividade por ela exercida. Salienta, entretanto, 
a doutrina, que nem toda entrada é receita. Só pode ser 
tido como receita o ingresso de recursos que passe a fazer 
parte do patrimônio do contribuinte. O simples registro 
na contabilidade da empresa da entrada de determina-
da importância não a transforma em ‘receita’. ‘Receita’, 
para fins de incidência da Cofins, é um conceito substan-
cial (jurídico) e não contábil, tanto que a lei prevê ser 
base de cálculo dessa exação a totalidade das receitas, 
independentemente da sua classificação contábil. Ade-
mais, o mero ingresso de valores na contabilidade de 

uma empresa não é fator que demonstre a existência de 
capacidade contributiva – limite imposto à instituição 
de tributos, inclusive de contribuições sociais, que têm 
como fato gerador elemento denotador dessa capacida-
de, como é o caso do conceito de ‘receita’. A distinção 
entre ‘receita’ e ‘ingresso’ é feita por toda a doutrina na-
cional já há muitos anos.
(MARTINS, Ives Gandra da Silva. PIS e Cofins – não 
incidência sobre o reembolso, feito pela Eletrobrás 
com recursos da CDE (Lei n. 10.438/02 e Decreto n. 
4.541/02) às usinas termelétricas, do custo do carvão 
mineral nacional utilizado como combustível – sua 
não inclusão no conceito de receita, base de cálculo 
das contribuições objeto do art. 195, I, “b” da CF de-
vidas pela usina. RDDT 122/132, nov/05).

A propósito de praxes e técnicas contábeis, cumpre des-
de logo afastar qualquer possibilidade de a receita, no 
sentido da Emenda Constitucional nº 20, ser um simples 
lançamento contábil ou aquilo que a contabilidade venha 
a reconhecer como tal. Na verdade, como tantas vezes já 
foi apontado nos estudos tributários, seja em doutrina, 
seja em jurisprudência, a contabilidade nada cria, pois 
apenas registra, através de métodos científicos e confi-
áveis e segundo a linguagem das partidas dobradas, os 
fatos tais como se encontram na realidade fenomênica 
que lhe é externa, composta essa quase que sempre por 
fatos e atos jurídicos, de tal maneira que os registros con-
tábeis não podem ser efetuados em contradição com as 
disposições jurídicas que regem este ou aquele fato objeto 
de contabilização. No cenário atual, em vista da norma 
contida no §1º do art. 3º da Lei nº 9.718 – segundo a qual 
a receita bruta deve ser entendida independentemente 
da classificação contábil adotada – interpretações mais 
desavisadas admitem que toda e qualquer prática contá-
bil possa conduzir à receita, por não ser relevante a clas-
sificação contábil praticada. Todavia, como bem adverte 
Marco Aurélio Greco, receita e faturamento, para efeito 
de incidência da COFINS e da contribuição ao PIS, são 
conceitos jurídico-substanciais, de tal modo que essas 
contribuições somente alcançam o que efetivamente for 
receita ou faturamento, qualquer que seja a sua forma 
de contabilização, mas não o inverso, arrematando esse 
autor com a explicação de que primeiro é preciso ter a 
natureza da receita ou faturamento, para que, depois, a 
forma de contabilizar seja irrelevante.
(OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Conceito de receita 
como hipótese de incidência das contribuições para 
seguridade social para efeito da COFINS e da Contri-
buição ao PIS. Rep. IOB de Jur. 1/01, 1/5528)

Nota-se que a doutrina considera o conceito con-

tábil de receita como algo distinto do que seria consi-

derado um fato jurídico-tributário apto a produzir o 

efeito da incidência tributária. A receita, nesse caso, 
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estaria relacionada à incorporação de riqueza à enti-

dade, não simplesmente a ocorrência de fatos jurídi-

co administrativos que, mesmo tendo alguma influ-

ência no resultado contábil da entidade, não ensejam 

revelação de riqueza nova, portanto passível de ser 

tributada, mas tão somente referem-se ao tratamento 

contábil de situações já incorporadas ao patrimônio 

da entidade.

Na jurisprudência também é possível observar uma 

diferenciação entre o conceito de receita como algo 

novo que se incorpora ao patrimônio do contribuinte e 

os meros ingressos de caixa, que estariam dissociados 

da definição jurídica de receita, estando assim, pois, 

fora do campo de incidência das normas tributárias re-

ferentes às contribuições sociais, conforme excerto de 

decisão a seguir transcrito:

PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. FATURAMEN-
TO. ESTORNO DE DESPESAS. 1. Compreende-se por 
receita bruta/faturamento a totalidade das receitas 
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o 
tipo de atividade por ela exercida e a classificação 
contábil adotada para as receitas. 2. Consoante o dis-
posto no art. 3º, §2º, II da Lei nº 9.718/98, para se 
determinar a base de cálculo das contribuições, deve-
mos excluir da receita bruta as reversões de provisões 
e recuperações de créditos baixados como perda, que 
não representem ingresso de novas receitas. 3. O es-
torno da despesa previamente lançada – pagamento 
de juros – pode ser, sim, caracterizado como rever-
são de provisões, não representando ingresso de no-
vas receitas. Primeiro, pois o estorno da provisão, por 
si, não configura receita auferida; segundo, porque a 
reversão dessa provisão destinada ao pagamento dos 
juros tampouco representa ingresso de novas receitas; 
em terceiro lugar, porque admitindo-se a tributação, 
estar-se-ia tributando o contribuinte duas vezes, a 
primeira quando ingressaram os valores na contabi-
lidade, configurando sim receita, e a segunda, quando 
foram estornados esses valores, sem qualquer subs-
trato jurídico para tanto. 4. Não é possível confundir 
lucro com receita, nem recuperação de despesa com 
lucro operacional. O estorno de despesas e provisões, 
em que pese relacionada à determinação do lucro ope-
racional, ocasionando aumento da posição líquida da 
empresa, não repercute para fins de determinação da 
base de cálculo das contribuições em questão, que é o 
faturamento.
(TRF4, 2ª T., AMS 2002.70.00.064862-0, Des. Fed. 
Dirceu de Almeida Soares, mai/04)

O Supremo Tribunal Federal (STF) notadamente adota 

um posicionamento pela não incidência das contribuições 

sobre o perdão de dívidas, baseado no conceito de receita 

como ingresso novo que se incorpora ao patrimônio da 

entidade, diferente do conceito contábil. Transcreve-se a 

seguir excerto da ementa do julgamento do Recurso Ex-

traordinário nº 606.107, do Rio Grande do Sul, cuja rela-

tora foi a Ministra Rosa Weber, para demonstrar esse fato:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. 
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CON-
TRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA. TE-
LEOLOGIA DA NORMA. EMPRESA EXPORTADORA. 
CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS.
(...)
V – O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, 
da Constituição Federal, não se confunde com o conceito 
contábil. Entendimento, aliás, expresso nas Leis 10.637/02 
(art. 1º) e Lei 10.833/03 (art. 1º), que determinam a inci-
dência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não 
cumulativas sobre o total das receitas, “independentemen-
te de sua denominação ou classificação contábil”. Ainda 
que a contabilidade elaborada para fins de informação ao 
mercado, gestão e planejamento das empresas possa ser 
tomada pela lei como ponto de partida para a determi-
nação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo 
algum subordina a tributação. A contabilidade constitui 
ferramenta utilizada também para fins tributários, mas 
moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios do 
Direito Tributário. Sob o específico prisma constitucional, 
receita bruta pode ser definida como o ingresso financei-
ro que se integra no patrimônio na condição de elemento 
novo e positivo, sem reservas ou condições.
(...)
Recurso extraordinário conhecido e não provido (...)
(STF, RE 606.107/RS, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, 
22/05/2013)

Destacam-se ainda excertos do acórdão referente 

ao julgamento do Recurso Extraordinário supracitado, 

do voto da Ministra Relatora Rosa Weber, os quais de-

monstram a visão da Suprema Corte sobre a matéria, a 

qual estabelece clara distinção entre os conceitos con-

tábil e jurídico de receita para fins de incidência das 

contribuições sociais:

Com a EC 20/1998, que deu nova redação ao art. 195, 
inciso I, da Lei Maior, passou a ser possível a instituição 
de contribuição para o financiamento da Seguridade So-
cial alternativamente sobre o faturamento ou a receita 
(alínea “b”), conceito este mais largo, é verdade, mas nem 
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por isso uma carta em branco nas mãos do legislador ou 
do exegeta. Trata-se de um conceito constitucional, cujo 
conteúdo, em que pese abrangente, é delimitado, específico 
e vinculante, impondo-se ao legislador e à Administração 
Tributária. Cabe ao intérprete da Constituição Federal 
defini-lo, à luz dos usos linguísticos correntes, dos postu-
lados e dos princípios constitucionais tributários, dentre 
os quais sobressai o princípio da capacidade contributiva 
(art. 145, § 1º, da CF).
Pois bem, o conceito constitucional de receita, acolhido 
pelo art. 195, I, “b”, da CF, não se confunde com o concei-
to contábil. Isso, aliás, está claramente expresso nas Leis 
10.637/02 (art. 1º) e Lei 10.833/03 (art. 1º), que determinam 
a incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS 
não cumulativas sobre o total das receitas, “independente-
mente de sua denominação ou classificação contábil”.
Não há, assim, que buscar equivalência absoluta entre os 
conceitos contábil e tributário.
Ainda que a contabilidade elaborada para fins de infor-
mação ao mercado, gestão e planejamento das empresas 
possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a 
determinação das bases de cálculo de diversos tributos, 
de modo algum subordina a tributação. Trata-se, apenas, 
de um ponto de partida. Basta ver os ajustes (adições, 
deduções e compensações) determinados pela legislação 
tributária. A contabilidade constitui ferramenta utilizada 
também para fins tributários, mas moldada nesta seara 
pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário.
Conforme adverte José Antonio Minatel: “há equívoco 
nessa tentativa generalizada de tomar o registro contábil 
como o elemento definidor da natureza dos eventos regis-
trados. O conteúdo dos fatos revela a natureza pela qual 
espera-se sejam retratados, não o contrário”.
Quanto ao conteúdo específico do conceito constitucional, 
a receita bruta pode ser definida como o ingresso financei-
ro que se integra no patrimônio na condição de elemento 
novo e positivo, sem reservas ou condições, na esteira da 
clássica definição que Aliomar Baleeiro cunhou acerca do 
conceito de receita pública:
Receita pública é a entrada que, integrando-se no patri-
mônio público sem quaisquer reservas, condições ou cor-
respondências no passivo, vem acrescer o seu vulto, como 
elemento novo e positivo.
Ricardo Mariz de Oliveira especifica ser a receita “algo 
novo, que se incorpora a um determinado patrimônio”, 
constituindo um “dado positivo para a mutação patri-
monial”. 
(...)
Nessa senda, José Antônio Minatel assinala que, na 
imensa maioria dos casos de recuperação de custos ou 
despesas, não resta configurada receita tributável, haja 
vista que:
…seu efeito econômico é de mera recomposição do pa-
trimônio anteriormente desfalcado, ou recomposição da 
mesma disponibilidade preexistente, não caracterizando 
nova riqueza auferida, tampouco é proveniente de remu-

neração de esforço, direito ou atividade […] A recupera-
ção de custo ou despesa pode ser equiparada aos efeitos 
da indenização, pela similitude no caráter de recompo-
sição patrimonial, guardadas as demais peculiaridades 
que tipificam os demais eventos. 
(STF, RE 606.107/RS, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, 
22/05/2013)

Observa-se, portanto, que há uma discrepância 

entre o entendimento adotado pela Administração 

Tributária e a visão da Doutrina e da Jurisprudência, 

inclusive da Suprema Corte. Embora não haja discor-

dância quanto à classificação contábil do fato como 

receita para fins de registro na contabilidade, a clas-

sificação como fato jurídico responsável por fazer 

surgir a obrigação tributária é o principal elemento 

rechaçado pela doutrina e pelos Tribunais. Até mes-

mo o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 

(CARF) já esposou o mesmo entendimento adotado 

pelo STF para afastar a incidência de PIS e Cofins 

sobre receitas oriundas de fatos que não represen-

tem entrada de novos recursos na contabilidade da 

pessoa jurídica. Transcreveu-se, a seguir, um excerto 

recortado de um acórdão do órgão, para demonstrar 

esse contexto:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁ-
RIO
RECEITA BRUTA. CONCEITO CONTÁBIL E JURÍDI-
CO. REDUÇÃO DE PASSIVO. 
O conceito contábil de receita, para fins de demonstração 
de resultados, não se confunde com o conceito jurídico, 
para fins de apuração das contribuições sociais. Na es-
teira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
receita bruta pode ser definida como o ingresso financei-
ro que se integra no patrimônio na condição de elemento 
novo e positivo, sem reservas ou condições.
A mera redução de passivo, conquanto seja relevante 
para apuração de variação do patrimônio líquido, não se 
caracteriza como receita tributável pelo PIS e Cofins, por 
não se tratar de ingresso financeiro.

Recurso Voluntário Provido  
Crédito Tributário Exonerado

(...)
31. Em se tratando de um conceito utilizado pela Cons-
tituição Federal e com reflexos nos textos do artigo 1º 
das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, que determinam a 
incidência do PIS/Cofins não cumulativo sobre o total 
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das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, “in-
dependentemente de sua denominação ou classificação 
contábil”.
32. Tal redação do dispositivo, como explica o Profes-
sor Marco Aurélio Greco, tem o condão de desatrelar da 
contabilidade o conceito de receita gerando dois efeitos 
opostos, mas complementares: de um lado, se contabil-
mente algo não está registrado como receita, mas tem 
essa natureza, as contribuições devem incidir; de outro 
lado, se algo está registrado contabilmente como recei-
ta, mas não tem essa natureza, não há incidência das 
contribuições. Outro não foi o entendimento do Órgão 
Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso 
Extraordinário nº 606.107/RS, sujeito à sistemática de 
repercussão geral:
O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da 
Constituição Federal, não se confunde com o concei-
to contábil. Entendimento, aliás, expresso nas Leis 
10.637/02 (art. 1º) e Lei 10.833/03 (art. 1º), que deter-
minam a incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da 
COFINS não cumulativas sobre o total das receitas, “in-
dependentemente de sua denominação ou classificação 
contábil”. Ainda que a contabilidade elaborada para fins 
de informação ao mercado, gestão e planejamento das 
empresas possa ser tomada pela lei como ponto de parti-
da para a determinação das bases de cálculo de diversos 
tributos, de modo algum subordina a tributação.
33. Como não poderia deixar de ser, não cabe nem deve 
caber ao Conselho Federal de Contabilidade ou aos de-
mais órgãos definidores de regras contábeis a definição 
da hipótese de incidência dos tributos brasileiros, sob 
pena de subversão da sistemática normativa de delimi-
tação de competência pela Constituição e definição da 
incidência pelas leis.
(...)
37. Não se está diante, no presente caso, de receita bruta de-
corrente da venda de bens e serviços, caracterizado pela le-
gislação de regência como o conjunto de fatos aptos a confi-
gurar a incidência do PIS e da Cofins. É preciso mais do que 
simples “ganho” para que se configura receita tributável, 
como também consignou o STF, no mesmo Rex 606.107/RS:
Sob o específico prisma constitucional, receita bruta 
pode ser definida como o ingresso financeiro que se inte-
gra no patrimônio na condição de elemento novo e posi-
tivo, sem reservas ou condições.
38. No caso em tela, resta claro que o perdão de dívida 
considerando aqui o fundamento da fiscalização nunca 
poderia ser tratado como receita para fins de tributa-
ção (apenas para fins de demonstração de resultado da 
empresa), por não configurar ingresso. Ele não se inte-
gra ao patrimônio de forma inaugural não há aquisição 
de disponibilidade nova, mas apenas eliminação de um 
comprometimento patrimonial existente.
39. E mais, não se trata de uma distinção que estamos 
inaugurando aqui, mas sim de elemento de discrímen 
não apenas consagrado jurisprudencialmente como 

também pela própria legislação, que não se furtou, em 
diversas oportunidades, em deixar claro que a elimi-
nação de um passivo, conquanto represente um ganho, 
não deve ingressar na base de cálculo do PIS e Cofins, 
como no artigo 1º, §3º, incisos V, “b”, X e XII da Lei nº 
10637/02:

Art. 1º (...)
§ 3º Não integram a base de cálculo a que se refere este 
artigo, as receitas:
(...)
V referentes a: b) reversões de provisões e recuperações 
de créditos baixados como perda, que não representem 
ingresso de novas receitas, o resultado positivo da ava-
liação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido 
e os lucros e dividendos derivados de participações socie-
tárias, que tenham sido computados como receita; 
(...)
X de subvenções para investimento, inclusive mediante 
isenção ou redução de impostos, concedidas como estí-
mulo à implantação ou expansão de empreendimentos 
econômicos e de doações feitas pelo poder público;
(...)
XII relativas ao valor do imposto que deixar de ser pago 
em virtude das isenções e reduções de que tratam as alí-
neas “a”, “b”, “c” e “e” do § 1º do art. 19 do Decreto-Lei 
nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977;
(...)
40. A lei é categórica: sempre que estiver ausente o ele-
mento de ingresso financeiro, o “ganho” não pode se 
enquadrar na categoria de “receita tributável” quando 
muito, no conceito de receita contábil para fins de de-
monstração do resultado.
(CARF, Ac. nº 3402-004.002, 4ª Câmara, 2ª Turma 
Ordinária, 30/03/2017)

Evidencia-se através dos excertos supracitados que 

há duas vertentes principais de entendimento doutriná-

rio sobre o assunto: A primeira, utilizada pela adminis-

tração tributária, utiliza o conceito contábil de receita 

para fins de determinação da incidência de PIS e Cofins 

sobre o perdão de dívidas. A segunda, oriunda do en-

tendimento jurisprudencial da Suprema Corte e demais 

instâncias do Judiciário e da Doutrina, entende receita 

como novo ingresso, que se incorpora ao patrimônio 

da entidade, não admitindo, portanto, a incidência de 

tributação sobre recursos já contabilizados e revertidos 

por ocasião de uma insubsistência do passivo (perdão 

de dívida, por exemplo).
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4. Considerações sobre Princípios Constitucionais 

Tributários

A partir da análise dos fundamentos apresentados, 

na visão do autor deste artigo, a corrente esposada pelo 

Supremo Tribunal Federal parece a mais adequada a 

responder ao dilema aqui exposto. Isso porque, con-

forme leciona a doutrina de Regina Helena Costa,3 as 

normas jurídicas estão inseridas em um Sistema Cons-

titucional Tributário Nacional, o qual pode ser definido 

como o arcabouço de normas e disposições derivadas 

da Constituição Federal e Constituições Estaduais, das 

leis e demais princípios que norteiam a tributação, de 

forma que esta possa cumprir seu papel de prover o Es-

tado dos recursos necessários ao custeio de suas ati-

vidades, todavia garantindo a preservação dos direitos 

do contribuinte e a harmonização com o arcabouço de 

princípios e valores advindos do texto constitucional.

Tavares (2012)4  define com propriedade que, no 

Sistema Constitucional Tributário, o interesse público 

não é simplesmente arrecadatório, mas que a tributação 

ocorre com observância às normas e princípios constitu-

cionais, bem como promove um equilíbrio entre direitos 

e deveres da relação entre Estado, particular e sociedade. 

Não pode, assim, o Estado prescindir da observância aos 

princípios constitucionais ao aplicar a norma jurídico-

tributária, sob pena de comprometer a integridade do 

próprio Sistema Constitucional Tributário.

Acerca do princípio da capacidade contributiva, 

conforme citado pela jurisprudência do STF, encontra-

mos na doutrina, a exemplo da lição de Florence Haret, 

o entendimento de que serve como balizador e limita-

dor da presunção do Estado em instituir tributos sobre 

fatos que não ensejam capacidade econômica do contri-

buinte, conforme transcrito a seguir:

A capacidade contributiva é garantia constitucional de 
não ser tributado além de sua possibilidade econômica. 
O domínio das presunções, em face do princípio da ca-

3.  COSTA, Regina Helena. Código Tributário Nacional comentado: doutrina 
e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS, 2017.

4.  TAVARES, Diogo Ferraz Lemos. A Supremacia do Interesse Público e o 
Direito Tributário, 2012.

pacidade contributiva, é vedado ao legislador simples-
mente transportar conceitos de outras ordens sem levar 
em conta seus sentidos e mecanismos de base, do sistema 
a que pertencem, assumindo-os no direito de forma de-
turpada. Incidindo o tributo em situação fora do campo 
da materialidade escolhida como signo de riqueza, a lei, 
em verdade, institui não uma presunção de direito, mas 
uma ficção jurídica, tributando aquilo que não é desde 
sempre e que nunca poderia ser.
(HARET, Florence. Teoria e Prática das Presunções 
no Direito Tributário. Noeses: 2010, p. 832)

Até mesmo a exegese do texto literal da legislação re-

lacionada (Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003), 

conforme o disposto nos artigos 1º, §3º, inciso V, alínea 

“b”, demonstram claramente que a lei pretendeu excluir 

do campo de incidência das contribuições sociais as re-

ceitas decorrentes de reversões de provisões e recupera-

ções de créditos baixados como perda, que não configu-

rem ingresso de novas receitas. Entretanto, por falta de 

uma disposição mais clara do texto legal, a Administra-

ção Tributária continua fazendo incidir a tributação das 

contribuições sociais sobre fatos jurídicos que a doutri-

na e a jurisprudência não consideram como elementos 

materiais da regra matriz de incidência tributária das 

contribuições sociais, por não se tratarem de ingresso de 

novos recursos no patrimônio das entidades.

Mesmo em face dos princípios da estrita legalidade 

e da interpretação literal, os quais são comumente in-

vocados pela Administração Tributária para adotar po-

sicionamentos desfavoráveis aos contribuintes, a inter-

pretação sistemática das normas deve atentar para as 

diretrizes emanadas dos princípios constitucionais, os 

quais, em última análise, derivam de princípios univer-

sais do direito natural, de onde extraem fundamento de 

validade social. Transcreve-se, a seguir, excerto da lição 

de Rubem Nogueira que ilustra esse pensamento:

Entre o Direito natural e o Direito positivo não existe 
antagonismo, mas uma relação hierárquica do mesmo 
tipo da que há entre Constituição e leis ordinárias. Na 
hierarquia das leis jurídicas, diz Rui Cirne Lima [...], o 
ápice do sistema é constituído pelas normas do Direito 
natural. Os princípios do Direito natural são necessários 
e universais; realizam, sob o ponto de vista do ser, a mais 
perfeita expressão da norma jurídica.
[...]
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O caráter obrigatório da norma jurídica, por conseguin-
te, não vem tão-só do fato de proceder do poder qualifi-
cado, mas de sua conformidade com os preceitos consti-
tutivos de sua base racional, desses preceitos derivados 
da essência do ser humano, de sua condição de ser racio-
nal, de seus instintos de conservação, desenvolvimento 
e sociabilidade. Ou todo sistema jurídico se funda em 
tais bases, ou deixa de ter legitimidade, não encontrando 
também meios de defesa contra suas deformações.
(NOGUEIRA, Rubem. Curso de introdução ao estudo 
do Direito. 4 ed. São Paulo: Noeses, 2007)

5. Conclusão

Portanto, diante desse dilema, o autor deste artigo 

entende como única solução definitiva a alteração do 

diploma legal por parte do legislador, de modo a deixar 

mais claro o conceito de receita para fins tributários e o 

campo de incidência das contribuições sociais. Somen-

te assim o Fisco deixará de fazer incidir as normas so-

bre os fatos jurídicos tributários e assim fazer cessar os 

litígios administrativos e judiciais, que não raras vezes 

arrastam-se por anos, prejudicando o Estado e a socie-

dade, tanto na espera da solução para que haja a arre-

cadação dos tributos, como também pela insegurança 

jurídica provocada pela adoção de um entendimento 

em desacordo com a jurisprudência nacional. 
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ARTIGO

Insumos: Análise do Novo Entendimento Trazido 
pelo superior Tribunal de Justiça para Fins de 

Creditamento da Contribuição para o PIs/Pasep e da 
Cofins.

Abstract

Social contributions are certainly important taxes in the tax collection field of the country. The Contribution 

to PIS/Pasep and Cofins, in particular, finance essential programs for the Brazilian society, such as Social Security, 

the Unemployment-Insurance Program and the Annual Allowance of a minimum wage for certain low-income 

employees.

Over the years, however, laws regulating these contributions have undergone several changes, which often led 

to greater complexity in the national tax system. One of these points of greatest complication concerns the concept 

of inputs for the purpose of crediting the contributions analyzed.

Due to the great clash between tax authorities and taxpayers regarding the conceptualization of what would 

come to be included in the concept of inputs, the Superior Court of Justice was provoked with the intention of 

giving proper understanding to the matter, in order to resolve the existing divergences.

Thus, the Superior Court explained its conception regarding the inputs eligible for credits from the PIS/Pasep and 

Cofins Contribution and the requirements that should be present to benefit from these exemptions. However, the 

impasse is far from over, either because of the complexity of the matter or because of the need to interpret each case.

Keywords:  Inputs. Social Contributions. Tax Authorities. Superior Court of Justice.
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Resumo

As contribuições sociais são certamente tributos de grande importância no âmbito arrecadatório do país. A 

Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, em especial, financiam programas essenciais para a sociedade brasileira, 

como a Seguridade Social, o Programa Seguro-Desemprego e o Abono Anual de um salário mínimo a determinados 

empregados de baixa renda.

Contudo, ao longo dos anos, as leis que regem essas contribuições vêm sofrendo diversas alterações, o que, 

muitas vezes, acaba por gerar maior complexidade ao sistema tributário nacional. Um desses pontos de maior com-

plicação diz respeito ao conceito de insumos para fins de creditamento dessas contribuições.

Devido ao grande embate entre o Fisco e os contribuintes no que tange à conceituação do que viria a estar en-

globado no conceito de insumos, o Superior Tribunal de Justiça foi provocado com o intuito de dar entendimento 

próprio à matéria, a fim de dirimir as divergências existentes.

Dessa forma, a Corte Superior exarou sua conceituação a respeito dos insumos passíveis de créditos da Contri-

buição para o PIS/Pasep e da Cofins e os requisitos que deveriam estar presentes para usufruir dessas desonerações. 

Todavia, o impasse está longe de acabar, seja pela complexidade da matéria, seja pela necessidade de interpretação 

de cada caso concreto.

Palavras-chave: Insumos. Contribuições Sociais. Fisco. Superior Tribunal de Justiça.

1. Introdução

O regime de apuração não cumulativa da Contribuição 

para o PIS/Pasep e da Cofins foi introduzido definitivamen-

te no ordenamento jurídico brasileiro, respectivamente, pe-

las Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003. Tais contri-

buições, com incidência não cumulativa, nos termos do art. 

1º das referidas leis, devem incidir sobre o total de receitas 

auferidas no mês pela pessoa jurídica, não guardando rela-

ção com a sua denominação ou classificação contábil.

Pela sistemática de apuração não cumulativa, 

tem-se a possibilidade de descontar créditos em re-

lação a despesas incorridas em etapas anteriores. No 

entanto, no caso da Contribuição para o PIS/Pasep e 

da Cofins, a própria exposição de motivos da Medida 

Provisória nº 135, de 2003, que posteriormente foi 

convertida na Lei nº 10.833, de 2003, trouxe a me-

todologia da não cumulatividade, conhecida como 

“método subtrativo indireto” ou “base contra base”, 

em que “o crédito deve ser calculado sobre uma base 

determinada em lei, a ser descontado do tributo cal-

culado sobre uma base de débito também determina-

da em lei” (BERGAMINI, 2016).1 Nessa sistemática, 

portanto, os créditos não têm qualquer vinculação 

ao que tenha sido pago em etapa anterior, de forma 

que, em alguns casos, pode ser apurado em montan-

te superior ao da operação anterior ou nem sequer 

ser apurado, por expressa vedação legal, ainda que a 

operação anterior tenha sido onerada.

Assim, obedecendo a essa sistemática aplicada às 

contribuições, a legislação veio a definir o que seria 

passível de apuração de créditos. Um desses créditos 

sujeitos à utilização da sistemática não cumulativa 

das contribuições ora analisadas é aquele constante 

no art. 3º, II, das Leis nº 10.637, de 2002 e nº 10.833, 

de 2003, onde explicita que a pessoa jurídica poderá 

descontar créditos da não cumulatividade em relação 

ao valor dispendido com:

bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de 
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produ-
tos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrifi-
cantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o 

1.  BERGAMINI, Adolpho. Coleção Curso de Tributos Indiretos. Volume II. 
PIS e COFINS (2016).
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art. 2º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, devido 
pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela 
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas 
posições 87.03 e 87.04 da TIPI.

Apesar da importância da apuração dos créditos 

ora citados, o conceito de insumos não foi delimitado 

no escopo das Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 

2003, o que por muitos anos vem gerando incontáveis 

divergências entre as interpretações dadas pelos con-

tribuintes e pelo Fisco. Os primeiros pleiteiam sempre 

um entendimento extensivo à matéria, a fim de abarcar 

o maior número de gastos possíveis, de forma a reduzir 

o valor que será pago efetivamente ao final da apuração. 

De outra banda, o segundo (Fisco), com o intuito de 

aumentar a sua arrecadação, tende a restringir o rol de 

bens e serviços que podem ser considerados insumos.

Contudo, com o intuito de elucidar essas diferen-

ças de entendimentos, por meio do julgamento efe-

tuado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça do Recurso Especial 1221170/PR,2 consoante 

procedimento previsto para os recursos repetitivos, a 

E. Corte exarou entendimento próprio à matéria ao 

definir o conceito de insumos geradores de créditos da 

não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep 

e da Cofins na forma do inciso II do caput do art. 3º da 

Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e da Lei nº 

10.833, de 29 de dezembro de 2003.

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é fazer uma 

contextualização dos conceitos ora trazidos pelo Fisco e 

pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no que tange aos 

insumos geradores de créditos da Contribuição para o PIS/

Pasep e da Cofins, apresentando as diferenças de entendi-

mentos e as formas de aplicação a alguns casos concretos.

2. Insumos sob a Ótica do Fisco

Na tentativa de propor uma definição para insumos, 

a Instrução Normativa SRF nº 247, de 2002, em seu ar-

tigo 66, § 5º, veio a regulamentar o disposto no inciso II 

2. Recurso Especial 1.221.170/PR: O Conceito de insumos para a Tributação 
de PIS e Cofins. Acórdão publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 24 de 
abril de 2018.

do caput do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro 

de 2002, para fins da Contribuição para o PIS/Pasep, 

nos seguintes termos: 

IN SRF 247/02:
Art. 66. ..............................................................................
(...)
§ 5º Para os efeitos da alínea “b” do inciso I do caput, 
entende-se como insumos: (redação dada pela IN SRF 
nº 358, de 2003)
I - utilizados na fabricação ou produção de bens des-
tinados à venda: (redação dada pela IN SRF nº 358, 
de 2003)
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o 
material de embalagem e quaisquer outros bens que 
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a 
perda de propriedades físicas ou químicas, em fun-
ção da ação diretamente exercida sobre o produto em 
fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo 
imobilizado; (redação dada pela IN SRF nº 358, de 
2003)
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domicilia-
da no País, aplicados ou consumidos na produção ou 
fabricação do produto; (redação dada pela IN SRF nº 
358, de 2003)
II - utilizados na prestação de serviços: (Incluído pela 
IN SRF 358, de 09/09/2003)
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de 
serviços, desde que não estejam incluídos no ativo imo-
bilizado; e (Incluído pela IN SRF 358, de 09/09/2003)
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domici-
liada no País, aplicados ou consumidos na prestação 
do serviço. (Incluído pela IN SRF 358, de 09/09/2003)

Em relação à Cofins, o referido conceito de insumos foi 

trazido pelo § 4º do art. 8º da Instrução Normativa SRF 

nº 404, de 2004, com igual teor ao trazido pela IN SRF nº 

247, de 2002. 

Como se pode notar, a Receita Federal entendia como 

insumo, para fins de apuração de crédito da Contribuição 

para o PIS/Pasep e da Cofins, os bens e serviços que fos-

sem diretamente utilizados na produção de bens destina-

dos à venda ou na prestação de serviços a terceiros. Dessa 

forma, para o Fisco, a legislação exigia que existisse uma 

relação direta e imediata entre o bem ou serviço consi-

derado insumo e o bem ou serviço prestado pela pessoa 

jurídica, o que poderia ser observado pelo contato físico 

entre o insumo e o bem que era produzido para venda, tra-

tando-se, portanto, do chamado critério ou crédito físico. 
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Esse entendimento foi ratificado com a publicação 

da Solução de Divergência Cosit nº 7, de 23 de agosto de 

2016,3  conforme se depreende a seguir:

Analisando-se detalhadamente as regras constantes dos 
atos transcritos acima e das decisões da RFB acerca da 
matéria, pode-se asseverar, em termos mais explícitos, 
que somente geram direito à apuração de créditos da não 
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins a aquisição de insumos utilizados ou consumidos 
na produção de bens que sejam destinados à venda e de 
serviços prestados a terceiros, e que, para este fim, so-
mente podem ser considerados insumo:
a) bens que: 
a.1) sejam objeto de processos produtivos que culminam 
diretamente na produção do bem destinado à venda (ma-
téria-prima);
a.2) sejam fornecidos na prestação de serviços pelo pres-
tador ao tomador do serviço;
a.3) que vertam sua utilidade diretamente sobre o bem 
em produção ou sobre o bem ou pessoa beneficiados pela 
prestação de serviço (tais como produto intermediário, 
material de embalagem, material de limpeza, material 
de pintura, etc); ou 
a.4) sejam consumidos em máquinas, equipamentos ou 
veículos que promovem a produção de bem ou a presta-
ção de serviço, desde que não estejam incluídos no ativo 
imobilizado da pessoa jurídica (tais como combustíveis, 
moldes, peças de reposição, etc);
b) serviços que vertem sua utilidade diretamente na pro-
dução de bens ou na prestação de serviços, o que geral-
mente ocorre:
b.1) pela aplicação do serviço sobre o bem ou pessoa be-
neficiados pela prestação de serviço;
b.2) pela prestação paralela de serviços que reunidos 
formam a prestação de serviço final disponibilizada ao 
público externo (como subcontratação de serviços, etc);
c) serviços de manutenção de máquinas, equipamentos 
ou veículos utilizados diretamente na produção de bens 
ou na prestação de serviços.

Portanto, para a Receita Federal, segundo BERGA-

MINI (2016, p. 315),4  somente estavam passíveis de 

apurar créditos, na modalidade aquisição de insumos, 

da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pa-

sep e da Cofins, os dispêndios com bens que sofressem 

desgaste, dano ou perda de suas propriedades físicas ou 

3. Solução de Divergência Cosit nº 7, de 23 de agosto de 2016, publicada no 
DOU de 11/10/2016, seção 1, página 33. Essa Solução de Divergência trouxe 
uma análise minuciosa do que a Receita Federal entendia como insumos 
passíveis de creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.

4. BERGAMINI, Adolpho. Coleção Curso de Tributos Indiretos. Volume II. 
PIS e COFINS (2016).

químicas, em razão da ação diretamente exercida sobre 

o produto em fabricação, e serviços que fosse prestados 

por pessoa jurídica brasileira, aplicados e/ou consumi-

dos na produção/fabricação do bem.

Nessa seara, o Fisco se manifestou, por exemplo, em 

relação à impossibilidade de apuração de créditos, sobre 

a aquisição de insumos, em relação ao transporte de pro-

dutos em elaboração entre estabelecimentos diferentes 

da mesma pessoa jurídica, ou, ainda, em relação a pro-

dutos que guardassem relação indireta ou mediata com 

a produção de bem destinado à venda ou com a presta-

ção de serviço, como, por exemplo, bens e serviços que 

seriam empregados na produção de matéria-prima a ser 

empregada na fabricação de bem destinado à venda, ou 

seja, insumo do insumo. 

Exemplificativamente, por esse entendimento de 

não ser possível o creditamento em relação ao insumo 

do insumo, uma pessoa jurídica que fabricasse produ-

tos derivados de ferro, por exemplo, não poderia apurar 

créditos em relação aos dispêndios com extração de mi-

nério de ferro se assim o fizesse, limitando-se tal apura-

ção aos custos incorridos com a aquisição do ferro, pro-

priamente dito, pronto para ser empregado no processo 

produtivo (caso adquirisse de outra pessoa jurídica).

Nota-se, portanto, que a Receita Federal não en-

tendia que:

os produtos e serviços utilizados, aplicados ou consumi-
dos diretamente na produção ou fabricação de insumos 
são encargos intrínsecos à atividade produtiva, aplica-
dos ou consumidos na fabricação do produto. São en-
cargos que compõem o elo anterior da cadeia produtiva 
(produção de insumo) com nítida agregação e composi-
ção aos bens ou produtos destinados à venda (BERGA-
MINI, 2013)5

Em relação aos gastos com transporte de produtos 

em elaboração entre estabelecimentos de uma mesma 

pessoa jurídica, na situação hipotética de uma empre-

sa iniciar seu processo produtivo em um determinado 

estabelecimento e, posteriormente, por qualquer razão 

5. BERGAMINI, Adolpho; VERGINELLI, Carolina; GALAFASSI, César; DE 
OLIVEIRA, Fabio; DE OLIVEIRA, Jonathan; ONO, Juliana; PEREIRA, Va-
nessa. Manual do PIS e da COFINS (2013).  
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que seja (necessidade de estar próxima aos seus clientes, 

facilidade de aquisição de materiais em uma dada locali-

zação etc) levasse o produto inacabado para sofrer etapa 

final de industrialização em outro estabelecimento seu, 

os custos incorridos com esse transporte, pelo critério 

físico então adotado pelo Fisco, não seriam passíveis de 

apuração de créditos das contribuições em testilha.

Perceba a definição restritiva da acepção de insumo 

trazida pela IN SRF nº 247, de 2002, e pela IN SRF nº 

404, de 2004, e ratificada em diversos atos expedidos 

pela Receita Federal, de forma a limitar, muitas vezes 

excessivamente, o rol de custos passíveis de apuração 

de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Co-

fins na modalidade aquisição de insumos, o que os tor-

nava um dos pontos mais polêmicos da não cumulativi-

dade das contribuições.

3. Insumos na Visão do Superior Tribunal de Justiça

Diante de todo esse imbróglio, conforme já men-

cionado neste trabalho, o STJ fixou entendimento 

próprio ao definir o conceito de insumos geradores de 

créditos da não cumulatividade da Contribuição para 

o PIS/Pasep e da Cofins. Ao analisar o Recurso Espe-

cial 1221170/PR,6  sob a relatoria do Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, a E. Corte entendeu que a definição 

trazida na IN SRF nº 247, de 2002, e na IN SRF nº 404, 

de 2004, a respeito da compreensão de insumos, era 

demasiadamente restritiva, e desrespeitava o comando 

contido no art. 3º, II, da Lei nº 10.637, de 2002, e da Lei 

nº 10.833, de 2003.

O acórdão do julgamento do referido Recurso Espe-

cial foi ementado nos seguintes termos:

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SO-
CIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. 
CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRA-
TIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 
404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RES-
TRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LE-
GAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO 
DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIA-

6. Recurso Especial 1.221.170/PR: O Conceito de insumos para a Tributação 
de PIS e Cofins. Acórdão publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 24 de 
abril de 2018.

LIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA 
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, 
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB 
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E 
SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições 
denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da 
compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na 
IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o 
comando contido no art. 3º, II, da Lei 10.637/2002 e da 
Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos cri-
térios da essencialidade ou relevância, vale dizer, con-
siderando-se a imprescindibilidade ou a importância 
de determinado item – bem ou serviço – para o desen-
volvimento da atividade econômica desempenhada pelo 
contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia par-
cialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente 
provido, para determinar o retorno dos autos à instância 
de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o ob-
jeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos 
créditos relativos a custo e despesas com: água, combus-
tíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, 
materiais de limpeza e equipamentos de proteção indi-
vidual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e 
seguintes do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: 
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Ins-
truções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, 
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cu-
mulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal 
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) 
o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios 
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de determi-
nado item -bem ou serviço - para o desenvolvimento da 
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.

Nessa senda, a Ministra Regina Helena Costa, em 

seu voto, adotou a tese que foi aceita pela maioria dos 

Ministros ao final do julgamento, conforme se depreen-

de a seguir:

Nesse cenário, penso seja possível extrair das leis 
disciplinadoras dessas contribuições o conceito de in-
sumo segundo os critérios da essencialidade ou rele-
vância, vale dizer, considerando-se a importância de 
determinado item - bem ou serviço - para o desenvol-
vimento da atividade econômica desempenhada pelo 
contribuinte.
(...)
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da 
essencialidade diz com o item do qual dependa, in-
trínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, 
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constituindo elemento estrutural e inseparável do pro-
cesso produtivo ou da execução do serviço, ou, quando 
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade 
e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério 
definidor de insumo, é identificável no item cuja finali-
dade, embora não indispensável à elaboração do pró-
prio produto ou à prestação do serviço, integre o pro-
cesso de produção, seja pelas singularidades de cada 
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação 
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na 
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipa-
mento de proteção individual - EPI), distanciando-se, 
nessa medida, da acepção de pertinência, caracteriza-
da, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição 
na produção ou na execução do serviço.

Dessa forma, observa-se que a tese central firmada 

pelos Ministros é no sentido de que “o conceito de insu-

mo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade 

ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibi-

lidade ou a importância de determinado item - bem ou 

serviço - para o desenvolvimento da atividade econômi-

ca desempenhada pelo contribuinte”.

De tal sorte que, pelo critério da essencialidade defi-

nido pelo STJ, nas palavras da eminente Ministra Regi-

na Helena Costa, o conceito de insumos “(...) diz com o 

item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, 

o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutu-

ral e inseparável do processo produtivo ou da execução 

do serviço (...)”. Já o critério da relevância é identificável 

“(...) no item cuja finalidade, embora não indispensável à 

elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, 

integre o processo de produção, seja pelas singularida-

des de cada cadeia produtiva (...) seja por imposição legal 

(...)”.

Posteriormente, com base no art. 19 da Lei nº 10.522, 

de 19 de julho de 2002, bem como na Portaria Conjunta 

PGFN/RFB nº 1, de 12 de fevereiro de 2014,7 os quais 

vinculam a Secretaria Especial da Receita Federal do 

Brasil à decisão da E. Corte, e nos termos da Nota SEI 

nº 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,8  emitida pela Pro-

7.  Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1, de 12 de fevereiro de 2014. Publicada 
no DOU de 17 de fevereiro de 2014.

8.  Nota SEI nº 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF. Análise do julgamento do 
Recurso Especial (RESP) nº 1.221.170/PR. Publicada no DOU de 03 de ou-

curadoria-Geral da Fazenda Nacional, foi publicado o 

Parecer Normativo Cosit/RFB nº 5, de 17 de dezembro 

de 2018,9  que tem efeito vinculante no âmbito da Receita 

Federal em relação à interpretação a ser dada à matéria.

O referido Parecer Normativo está ementado con-

forme a seguir:

Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. 
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. 
DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. 
ANÁLISE E APLICAÇÕES. 
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior 
Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o 
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da 
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialida-
de ou da relevância do bem ou serviço para a produção de 
bens destinados à venda ou para a prestação de serviços 
pela pessoa jurídica. 
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento: 
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual 
dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o 
serviço”: 
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do pro-
cesso produtivo ou da execução do serviço”; 
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, 
quantidade e/ou suficiência”; 
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja 
finalidade, embora não indispensável à elaboração do pró-
prio produto ou à prestação do serviço, integre o processo 
de produção, seja”: 
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; 
b.2) “por imposição legal”.

Com a publicação do Parecer Normativo Cosit/

RFB nº 5, de 17 de dezembro de 2018, a Receita Fede-

ral mudou o seu entendimento em relação ao conceito 

de insumos, a fim de alinhar-se ao trazido pelo STJ, 

de forma a considerar os dispêndios com aquisição 

de diversos bens e serviços do processo de produção, 

que antes não geravam créditos, passíveis de credi-

tamento na modalidade aquisição de insumos; per-

deu-se, assim, a necessidade de uma relação direta e 

tubro de 2018.

9.  Parecer Normativo Cosit/RFB nº 5, de 17 de dezembro de 2018. Publicado 
no DOU de 18 de dezembro de 2018. Apresenta as principais repercussões 
no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil decorrentes da definição 
do conceito de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no 
julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
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imediata entre o bem ou serviço considerado insumo 

e o bem ou serviço prestado pela pessoa jurídica.

Contudo, talvez a maior inovação trazida com a 

mudança de entendimento tenha sido, nos ditames 

do referido Parecer Normativo:

 (...) permitir o creditamento para insumos do processo 
de produção de bens destinados à venda ou de prestação 
de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou 
serviço comercializados, como vinha sendo interpretado 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

Ou seja, antes não considerada possível a apu-

ração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep 

e da Cofins em relação a dispêndios necessários à 

produção de um bem-insumo utilizado na produção 

de bem destinado à venda ou na prestação de servi-

ço a terceiros (insumo do insumo), passou-se a ser 

entendido como dispêndio passível de creditamento 

(exemplo da pessoa jurídica que fabricasse produtos 

derivados de ferro).

Em relação ao outro exemplo já explanado nesse 

trabalho, no caso do transporte de produtos em elabo-

ração entre estabelecimentos diferentes da mesma pes-

soa jurídica,10 o Fisco passou a adotar também a tese de 

que tais dispêndios são passíveis de creditamento das 

contribuições em voga. Porém, manteve seu entendi-

mento anterior de que não podem ser considerados in-

sumos os gastos com transporte de produtos acabados 

entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica,11 por 

entender que estão excluídos desse conceito os itens 

utilizados após a finalização do produto para venda.

Cabe a menção, ainda, de que o Parecer Normativo 

Cosit/RFB nº 5, de 17 de dezembro de 2018, foi expresso 

em ratificar o entendimento de que não há insumos na 

atividade de revenda de bens,12 pois, neste caso, o inciso 

I do caput do art. 3º da Lei nº 10.637, de 2002, e da Lei nº 

10.  Vide item 55 do Parecer Normativo Cosit/RFB nº 5, de 17 de dezembro 
de 2018. Publicado no DOU de 18 de dezembro de 2018.

11.  Vide item 56 do Parecer Normativo Cosit/RFB nº 5, de 17 de dezembro 
de 2018. Publicado no DOU de 18 de dezembro de 2018.

12.  Vide itens 40 a 44 do Parecer Normativo Cosit/RFB nº 5, de 17 de dezem-
bro de 2018. Publicado no DOU de 18 de dezembro de 2018

10.833, de 2003, destinou a esta atividade sistemática pró-

pria de apuração de créditos em relação aos bens adqui-

ridos para revenda. Desse modo, por exemplo, não seria 

possível a apuração de créditos da não cumulatividade da 

Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, na modalidade 

aquisição de insumos, em relação aos dispêndios gerados 

com a aquisição de combustíveis empregados em veículos 

próprios de entrega de mercadorias por pessoas jurídicas 

dedicadas à atividade de revenda de bens.

Por todo o exposto, fica evidenciado que, para ser con-

siderado insumo, deve existir uma relação entre o bem ou 

serviço adquirido com a atividade finalística da pessoa 

jurídica, ou seja, deve ser analisado o processo produti-

vo da pessoa jurídica, de tal sorte que se possa evidenciar 

a imprescindibilidade ou a importância de determinado 

item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da ativida-

de econômica desempenhada pelo contribuinte, podendo 

constituir elemento estrutural e inseparável do processo 

produtivo ou da execução do serviço ou, ainda, embora 

não indispensável à elaboração do próprio produto ou à 

prestação do serviço, integre o processo de produção, seja 

pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por 

imposição de lei.13 

Note que, embora o rol de creditamento, na mo-

dalidade aquisição de insumos, da Contribuição para 

o PIS/Pasep e da Cofins, tenha sido estendido em ra-

zão dos preceitos trazidos pelo STJ, ainda se faz uma 

matéria complexa e sensível. 

É necessária uma análise do processo produtivo 

do contribuinte para determinar se dado item é es-

sencial ou relevante para aquela cadeia produtiva, 

o que, muitas vezes, requer uma interpretação por 

parte do Fisco. Daí, a depender do tratamento que 

é dispensado a certa atividade desempenhada pelo 

contribuinte, pode-se gerar um embate entre aquele 

(Fisco) e estes (contribuintes), em razão da dificulda-

de da matéria e das legislações que regem as contri-

buições em comento. 

13.  Existem determinadas atividades que para serem viabilizadas a legisla-
ção impõe o cumprimento de algumas exigências, como, por exemplo, testes 
de qualidade.
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4. Conclusão

A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins são os 

mais complexos tributos existentes na esfera Federal. 

A inexistência de consolidação de suas legislações, a 

exemplo do que acontece com o Imposto sobre a Ren-

da14  e com o IPI,15  sem dúvida, favorece muito a difi-

culdade no manuseio dessas contribuições, haja vista a 

enorme quantidade de leis esparsas que regem a maté-

ria, dificultando não somente o cumprimento das obri-

gações principal e acessória dos contribuintes, como 

também a análise por parte do Fisco.

A não cumulatividade desses tributos, por exemplo, 

não foi adotada de forma ampla, pois as Leis nº 10.637, 

de 2002, e nº 10.833, de 2003, tomaram como critério a 

sistemática do método subtrativo indireto, em que de-

vem existir situações específicas para que o crédito seja 

14.  Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018. Regulamenta a tributação, 
a fiscalização, a arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e 
Proventos de Qualquer Natureza.

15.  Decreto nº 7.212, de 15 de junho de 2010. Regulamenta a cobrança, fis-
calização, arrecadação e administração do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados - IPI.
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garantido, não estando vinculado, portanto, ao que foi 

pago na etapa anterior, a exemplo do que acontece com 

o IPI.

Outrossim, a definição de insumos para fins de cre-

ditamento da não cumulatividade dessas contribuições 

vem sendo motivo de discórdia há anos entre a Receita 

Federal e os contribuintes. Embora o Superior Tribunal 

de Justiça tenha dado seu entendimento sobre a maté-

ria, o que vincula toda a administração federal, essas 

discussões devem perdurar por um bom tempo, pois 

ainda necessitam de interpretações específicas a cada 

caso concreto. 

Por todos esses fatos expostos, fica evidente a neces-

sidade de uma profunda reformulação desses tributos; 

não há como se falar em reforma tributária sem passar 

pela seara dessas contribuições. É de suma importância 

o aprofundamento dos estudos e análises das bases que 

alicerçam a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins a 

fim de promover uma simplificação no modelo de tribu-

tação trazido pelas leis que regem a matéria.
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1. Introdução

Este artigo tratará sobre o regime tributário diferen-

ciado e favorecido a ser dispensado às Mi-croempresas 

e Empresas de Pequeno Porte. 

No contexto da simplificação e redução da burocra-

cia e da carga tributária encontram-se dois setores, com 

atividades econômicas semelhantes, em que a legisla-

ção estabeleceu uma distin-ção.

Para as empresas prestadoras de serviço de portaria 

e/ou zeladoria, segundo a legislação em vigor, é veda-

da a opção ao SIMPLES. Já no caso das prestadoras de 

serviço de vigilância, a normativa recepcionou e enqua-

drou ao Anexo IV da Lei Complementar 123/2006. 

Dessa forma pode-se perceber que, apesar da seme-

lhança entre tais atividades, o tratamento dispensado 

pela legislação tributária é um tanto quanto diferencia-

do. Enquanto que as empre-sas prestadoras de vigilân-

cia são passíveis de enquadramento no regime simpli-

ficado e favore-cido, no caso dos serviços de portaria e/

ou zeladoria é vedada essa opção.

2. Do Simples Nacional

Não é novidade que o Sistema Tributário Brasi-

leiro é de uma complexidade tão paradoxal que os 

custos gerados para gerir esta pequena parte de uma 

empresa vêm se avultando nas últimas décadas.

Não bastasse o ônus financeiro para cumprir as 

rotinas impostas pelos fiscos gerado pelo ema-ranha-

do de normas que regulam os tributos, ainda existe 

o ônus direto dos tributos, que to-mam até 40% do 

faturamento de uma empresa. Se avaliarmos as alí-

quotas incidentes atual-mente, o ICMS pode tomar 

18%, IPI 10%, PIS e Cofins até 9,25%, além do Impos-

to de Renda, Contribuição Sobe o Lucro, Previdência 

Social, etc.

Em uma pesquisa realizada pelo IBPT – Institu-

to Brasileiro de Planejamento Tributário –, a com-

plexidade do Sistema Tributário Nacional pode ser 

evidenciada em números. Segundo tal estudo, desde 

o início da vigência da atual Constituição Federal 

(05/10/1988) foram editadas 5.876.143 (Cinco mi-

lhões, oitocentos e setenta e seis mil, cento e quaren-

ta e três) normas gerais que regem a vida dos cida-

dãos brasileiros.1

Esse número astronômico só nos leva a concluir 

que o custo gerado a fim de interpretar e realizar a 

gestão tributária em uma empresa de porte pequeno 

seria quase inviável.

A fim de atender a demanda e a sobrevivência des-

se segmento de empresas, foi criado o Sistema Inte-

grado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 

Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte 

(EPP) – vulgo SIMPLES –, a partir da Lei 9.317/1996 

(Revogada e substituída pela Lei Complementar 

123/2006, em vigor até os dias atuais).

Até a vigência da LC 123/2006 existia o chamado 

SIMPLES Federal e o Simples de cada ente federativo, 

ou seja, para cada estado uma regulamentação dife-

rente.

Com a vigência da LC 123/2006, houve uma uni-

ficação que abrangeria todos os entes federativos da 

República Federativa do Brasil, criando o SIMPLES 

NACIONAL.

Definição do Regime

O SIMPLES NACIONAL é um Regime Especial 

Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribui-

ções, cujo recolhimento mensal é realizado mediante 

documento único de arrecadação (DAS – Documento 

de Arrecadação do Simples), abrangendo os seguintes 

tributos:

•	 Imposto	 sobre	 a	 Renda	 da	 Pessoa	 Jurídica	

(IRPJ);

•	 Imposto	 sobre	 Produtos	 Industrializados	

(IPI);

•	 Contribuição	 Social	 sobre	 o	 Lucro	 Líquido	

(CSLL);

•	 Contribuição	para	o	Financiamento	da	Segu-

ridade Social (Cofins);

•	 Contribuição	para	o	PIS/Pasep;

1.  Disponível em https://ibpt.com.br/noticia/2683/Quantidade-de-NOR-
MAS-EDITADAS-NO-BRASIL-30-anos-da-constituicao-federal-de-1988
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•	 Contribuição	Patronal	Previdenciária	(CPP);

•	 Imposto	sobre	Operações	Relativas	à	Circu-

lação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços 

de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS);

•	 Imposto	sobre	Serviços	de	Qualquer	Nature-

za (ISS).

O objetivo desse regime de tributação é estabe-

lecer um tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas e empresas de peque-

no porte, visando a simplificação do recolhimento 

dos tributos e contribuições, unificando-os e viabili-

zando a sua quitação através de uma única guia com 

vencimento mensal.

Essa modalidade de tributação permitiu que as ME 

e EPP pudessem competir com mais igualdade dentro 

do seu ramo de atuação, pois ela permite uma tribu-

tação menos onerosa em relação à tributação aplicada 

nas empresas de médio e grande porte e também uma 

menor complexidade na apuração dos tributos devidos.

De acordo com RICARDO ALEXANDRE (2010), 

pode-se definir o Simples Nacional como um regime 

jurídico simplificado e favorecido, com o objetivo de re-

duzir a burocracia e a carga tributária a que estão sub-

metidas as ME e EPP do país.2

O SIMPLES NACIONAL é um regime tributário fa-

cultativo, de opção exclusiva para as Microempresas 

(ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) e irretratável 

para todo o ano-calendário.

O enquadramento das pessoas jurídicas como ME e 

EPP é definido no art. 3° da LC 123/06 conforme abaixo:

I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa 
jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-ca-
lendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00

II – no caso das empresas de pequeno porte, o empre-
sário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, 
em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 
360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00.

O intuito desse regime de tributação é alcançar em-

2.  ALEXANDRE, Ricardo – Direito Tributário Esquematizado – 4ª Edição 
– Página 651.

presas de pequeno porte visando sua simplificação na 

obrigação de recolhimento de tributos e contribuições.

As ME e EPP do Simples Nacional não recolhem as 

Contribuições Previdenciárias Patronais (CPP) sobre 

a folha de salários como as demais empresas pois o 

percentual da CPP está incluído na alíquota do Sim-

ples Nacional (SN) calculada com base na receita bruta 

acumulada, sendo o recolhimento efetuado por meio do 

DAS (Documento de Arrecadação do Simples). Entre-

tanto, continuam com a obrigação de recolher mediante 

desconto ou retenção as seguintes contribuições:

•	 do	segurado	empregado	e	contribuintes	indivi-

duais a seu serviço, sendo dedutíveis os valores pagos, 

por elas, a título de salário-família e salário-maternida-

de;

•	 do	contribuinte	individual,	transportador	rodo-

viário autônomo, destinadas ao SEST e ao SENAT;

•	 da	empresa	contratada,	incidentes	sobre	o	valor	

bruto da nota fiscal, fatura, ou recibo de prestação de 

serviço mediante cessão de mão de obra ou empreitada;

•	 do	produtor	rural	pessoa	física	ou	pelo	segura-

do especial, incidentes sobre o valor bruto da comercia-

lização de produto rural, quando na condição de sub-ro-

gadas;

•	 da	 associação	 desportiva,	 incidentes	 sobre	 os	

repasses que efetuarem a título de contrato de patrocí-

nio, de licenciamento de uso de marcas e símbolos, de 

publicidade, de propaganda e de transmissão de espetá-

culos desportivos.

As ME e EPP optantes do Simples Nacional apuram 

e declaram mensalmente os tributos abrangidos pelo 

Simples Nacional por meio do sistema eletrônico de 

cálculo – Programa Gerador do Documento de Arre-

cadação do Simples Nacional – Declaração (PGDAS-D). 

Somente após efetuar a apuração e transmissão do    

PGDAS-D é possível gerar o DAS.

Porém, existem vedações a esta opção de regime de 

tributação. A Lei Complementar 123/06 enumerou no 

art. 3°, § 4º em seus incisos os grupos de pessoas jurí-

dicas que não poderão se beneficiar deste tratamento 

jurídico diferenciado, para nenhum efeito legal.
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Já o art. 17 da mesma lei cita os casos em que as 

ME e EPP não poderão recolher os impostos e con-

tribuições na forma do Simples Nacional. Dentre os 

incisos deste artigo se encontra o inciso XII que men-

ciona a ME e EPP que realize cessão ou locação de 

mão de obra. Este caso específico será abordado de 

forma mais detalhada neste artigo.

3. Casos Divergentes na Aplicação do Regime Tribu-

tário Simplificado

Do Enquadramento das Atividades

A Lei Complementar nº 123/06, que instituiu o 

Simples Nacional, agrupou as atividades econômicas 

em anexos, para fins de apuração unificada dos tribu-

tos, conforme relação abaixo:

•	 Anexo	I	–	Comércio;

•	 Anexo	II	–	Indústria;

•	 Anexo	III	–	Serviços	previstos	no	§	5º-B	do	

art. 18 da LC 123/2006;

•	 Anexo	IV	–	Serviço	de	vigilância,	limpeza	ou	

conservação; construção civil, paisagismo e decora-

ção e serviços advocatícios (a partir 01/2015);

•	 Anexo	V	 –	 Serviços	 previstos	 no	 §	 5º-D	do	

art. 18 da LC 123/2006.

•	 Anexo	VI	 –	 Serviços	 previstos	 no	 §	 5º-I	 do	

art. 18 da LC 123/2006 (novos serviços incluídos 

pela LC 146/2014).

Cada anexo tem sua tabela própria, que difere das 

demais pela especificidade da repartição dos tribu-

tos, base e alíquota.

Conforme descrito anteriormente, o escopo deste 

artigo é discorrer acerca das distinções de tratamen-

to tributário dispensado às empresas prestadoras de 

serviço de portaria e/ou zeladoria em comparação às 

prestadoras de serviço de vigilância, serviços simi-

lares, mas que, no entanto, apresentam tratamento 

desigual perante a legislação tributária.

Assim sendo, enquanto às empresas prestadoras de 

serviços de portaria e/ou zeladoria é vedada a opção ao 

SIMPLES, para as prestadoras de serviço de vigilância é 

permitida a opção pelo regime, sendo enquadradas no 

Anexo IV da LC 123/2006.

Quanto à Possibilidade de Opção pelo Simples de 

Empresa Prestadora de Serviço de Portaria 

Conforme previsto na Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006, em regra geral não há impedi-

mento de opção pelo SIMPLES quanto às atividades pre-

vistas no § 5º-C do art. 18 da referida Lei, quais sejam:

I - Construção de imóveis e obras de engenharia em 
geral, inclusive sob a forma de subempreitada, exe-
cução de projetos e serviços de paisagismo, bem como 
decoração de interiores;
II - Serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
III - Serviços advocatícios.

Entretanto, a mesma Lei Complementar nº 123, em 

seu art. 17, relacionou as atividades que são impeditivas 

à opção por esse regime. Confira-se:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribui-
ções na forma do Simples Nacional a microempresa 
ou empresa de pequeno porte:
I - que explore atividade de prestação cumulativa e 
contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão 
de crédito, seleção e riscos, administração de contas 
a pagar e a receber, gerenciamento de ativos (asset 
management), compras de direitos creditórios resul-
tantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de 
serviços (factoring);
II - que tenha sócio domiciliado no exterior;
III - de cujo capital participe entidade da administra-
ção pública, direta ou indireta, federal, estadual ou 
municipal;
IV - (REVOGADO)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Se-
guro Social – INSS, ou com as Fazendas Públicas Fe-
deral, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não 
esteja suspensa;
VI - que preste serviço de transporte intermunicipal 
e interestadual de passageiros, exceto quando na mo-
dalidade fluvial ou quando possuir características de 
transporte urbano ou metropolitano ou realizar-se sob 
fretamento contínuo em área metropolitana para o 
transporte de estudantes ou trabalhadores;
VII - que seja geradora, transmissora, distribuidora 
ou comercializadora de energia elétrica;
VIII - que exerça atividade de importação ou fabrica-
ção de automóveis e motocicletas;
IX - que exerça atividade de importação de combus-
tíveis;
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X - que exerça atividade de produção ou venda no ata-
cado de:
[...]
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
XIII - (REVOGADO);
XIV - que se dedique ao loteamento e à incorporação 
de imóveis.
XV - que realize atividade de locação de imóveis pró-
prios, exceto quando se referir a prestação de serviços 
tributados pelo ISS.
XVI - com ausência de inscrição ou com irregularida-
de em cadastro fiscal federal, municipal ou estadual, 
quando exigível. (destacou-se)

Reportando-se aos incisos I a XVI do artigo 17 da 

Lei Complementar nº 123, de 2006, acima transcri-

tos, que relacionam as microempresas e empresas de 

pequeno porte que não podem recolher os impostos e 

as contribuições na forma do Simples Nacional, cons-

tata-se que esses dispositivos não relacionam, entre as 

vedações, as empresas que prestam serviços de “zela-

doria ou portaria”. Ou seja, a LC 123 não relaciona, 

de forma explícita, tais atividades nem no rol de ativi-

dades permitidas à opção ao SIMPLES, tampouco nas 

vedadas.

Não obstante tal constatação, o que ocorre, na 

prestação dos referidos serviços, é a incidência da 

proibição consignada no inciso XII do art. 17 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, que trata da realiza-

ção de serviços mediante cessão ou locação de mão 

de obra.

Acerca dessa vedação, vale notar que a Lei nº 

8.212, de 24 de julho de 1991, no § 3º de seu artigo 

31, definiu “cessão de mão de obra” e, seguidamen-

te, em seu § 4º, relacionou, entre os serviços sujeitos 

à cessão de mão de obra, a atividade de “limpeza, 

conservação e zeladoria”, como se pode conferir a 

seguir:

Art. 31. [...]
[...]
§ 3º Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de 
mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, 
em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados 
que realizem serviços contínuos, relacionados ou não 
com a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a 
natureza e a forma de contratação.

§ 4º Enquadram-se na situação prevista no parágrafo 
anterior, além de outros estabelecidos em regulamento, 
os seguintes serviços:
I - limpeza, conservação e zeladoria; (destacou-se)

Por sua vez, o Regulamento da Previdência Social, 

aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, 

dando cumprimento ao disposto no § 4º do art. 31 da 

Lei nº 8.212, de 1991, explicita o que segue:

Art. 219. A empresa contratante de serviços executados 
mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra, inclu-
sive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze 
por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo 
de prestação de serviços e recolher a importância retida 
em nome da empresa contratada, observado o disposto 
no § 5º do art. 216.
[...]
§ 2º Enquadram-se na situação prevista no caput os 
seguintes serviços realizados mediante cessão de mão-
de-obra:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
[...]
XX - portaria, recepção e ascensorista; (destacou-se)

Vê-se, assim, que a Lei nº 8.212, de 1991, e seu 

Decreto regulamentador enquadram os serviços de 

limpeza, conservação, zeladoria e portaria como, 

potencialmente, executados mediante cessão de mão 

de obra e, nesse sentido, as empresas que exerçam 

essas atividades incidem na vedação prevista no in-

ciso XII do artigo 17 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, não permitindo a tais prestadores de serviço a 

opção pelo Simples Nacional.

De mais a mais, o art. 18, § 5º-C, IV da mesma LC 

123/2006 elenca como passíveis de tributação pelo 

Simples Nacional com enquadramento no Anexo IV 

da Lei os serviços de vigilância, limpeza ou conser-

vação. Não incluindo os serviços de portaria ou ze-

ladoria.

Como se pode constatar, a legislação vigente, 

veda a opção pelo Simples Nacional de empresas que 

prestem serviços com cessão de mão de obra para 

portaria e/ou zeladoria. Tais atividades não podem 

ser prestadas por optantes do Simples Nacional, por 

não serem tributadas pelo Anexo IV da Lei Comple-

mentar nº 123/2006.
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Quadro 1: Portaria MTE nº 397, de 9 de outubro de 2002, do Ministério do Trabalho e do Emprego

Código 5173 :: VIGILANTES E GUARDAS DE SEGURANÇA 5174 :: PORTEIROS E VIGIAS

Títulos 5173-05 - Agente de proteção de aeroporto: Vigilante de 
aeroporto 5173-10 - Agente de segurança: Segurança co-
munitário, Segurança de evento, Segurança pessoal
5173-15 - Agente de segurança penitenciária: Agente 
penitenciário, Carcereiro, Chaveiro-carcereiro, Guarda 
de presídio, Guarda penitenciário, Inspetor de presídio 
5173-20 - Vigia florestal: Guarda-rural, Guarda-territo-
rial, Inspetor de guardaterritorial, Mateiro-guarda flo-
restal
5173-25 - Vigia portuário
5173-30 - Vigilante: Agente de segurança ferroviária, As-
sistente de segurança, Auxiliar de segurança, Auxiliar de 
serviço de segurança, Encarregado de portaria e seguran-
ça, Encarregado de segurança, Encarregado de vigilância 
- organizações particulares de segurança, Fiscal de se-
gurança, Fiscal de vigilância - organizações particulares 
de segurança, Fiscal de vigilância bancária, Guarda de 
banco - organizações particulares de segurança, Guarda 
de segurança, Guarda de segurança - empresa particular 
de segurança, Guarda de vigilância, Guarda ferroviário, 
Guarda valores, Guarda vigia, Guarda-civil, Guarda-cos-
tas, Inspetor de vigilância, Monitor de vídeo, Operador 
de circuito interno de tv, Ronda - organizações particu-
lares de segurança, Rondante - organizações particulares 
de segurança, Vigilante bancário
5173-35 - Guarda portuário: Agente da guarda portuá-
ria, Inspetor de guarda portuária, Rondante de guarda 
portuária

5174-05 - Porteiro (hotel): Atendente de 
portaria de hotel, Capitão porteiro
5174-10 - Porteiro de edifícios: Guaritei-
ro, Porteiro, Porteiro industrial
5174-15 - Porteiro de locais de diversão: 
Agente de portaria 5174-20 - Vigia: Vigia 
noturno

Da Distinção entre o Serviço de Vigilância e 

Portaria

A dúvida que poderia restar seria quanto à possibili-

dade de o serviço de portaria ser ou não um serviço de 

vigilância. Há quem entenda que o serviço de portaria 

está compreendido no conceito de vigilância e, por isso, 

poderia ser prestado por optantes do Simples Nacional. 

Entretanto não concordamos com essa tese conforme 

explicitaremos.

Ao definir os serviços que são prestados mediante 

cessão de mão-de-obra, o art. 219, § 2º, do Regulamento 

da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto nº 

3.048, de 6 de maio de 1999, cita em incisos distintos os 

serviços de “vigilância e segurança” (inciso II) e “por-

taria, recepção e ascensorista” (inciso XX), o que é um 

indício de que não se confundem.

Para responder a essa questão com maior precisão, 

comparemos as atividades de “vigilante” e de “porteiro” 

na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO/2002), 

aprovada pela Portaria MTE nº 397, de 9 de outubro de 

2002, do Ministério do Trabalho e do Emprego:
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Descrição 
sumária

Vigiam dependências e áreas públicas e privadas com 
a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos 
como porte ilícito de armas e munições e outras irre-
gularidades; zelam pela segurança das pessoas, do pa-
trimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos; 
recepcionam e controlam a movimentação de pessoas 
em áreas de acesso livre e restrito; fiscalizam pessoas, 
cargas e patrimônio; escoltam pessoas e mercadorias. 
Controlam objetos e cargas; vigiam parques e reser-
vas florestais, combatendo inclusive focos de incêndio; 
vigiam presos. Comunicam-se via rádio ou telefone e 
prestam informações ao público e aos órgãos compe-
tentes.

Fiscalizam a guarda do patrimônio e 
exercem a observação de fábricas, ar-
mazéns, residências, estacionamentos, 
edifícios públicos, privados e outros es-
tabelecimentos, percorrendo-os sistema-
ticamente e inspecionando suas depen-
dências, para evitar incêndios, entrada 
de pessoas estranhas e outras anormali-
dades; controlam fluxo de pessoas, iden-
tificando, orientando e encaminhando
-as para os lugares desejados; recebem 
hóspedes em hotéis; acompanham pes-
soas e mercadorias; fazem manutenções 
simples nos locais de trabalho.

Condições 
gerais de 
exercício

São, em geral, assalariados, com carteira assinada, que 
atuam em estabelecimentos diversos de defesa e segu-
rança e de transporte terrestre, aéreo ou aquaviário. Po-
dem trabalhar em equipe ou individualmente, com su-
pervisão permanente, em horários diurnos, noturnos, 
em rodízio de turnos ou escala. Trabalham em grandes 
alturas, confinados ou em locais subterrâneos. Estão su-
jeitos a risco de morte e trabalham sob pressão constan-
te, expostos a ruídos, radiação, material tóxico, poeira, 
fumaça e baixas temperaturas.

Trabalham em edifícios residenciais, 
comerciais e industriais, hotéis, locais 
de diversão. Podem ser empregados de 
locadoras de mão-de-obra, podendo fa-
zer rodízio nas ocupações de porteiro 
de edifício, de locais de diversão e vigia.

Formação e 
experiência

O exercício das ocupações requer ensino médio com-
pleto, exceto agente de proteção de aeroporto e vigilante 
que têm como requisito o ensino fundamental. Todas as 
ocupações requerem formação profissionalizante básica 
de duzentas a quatrocentas horas. Os vigilantes passam 
por treinamento obrigatório em escolas especializadas 
em segurança, onde aprendem a utilizar armas de fogo. 
A(s) ocupação(ões) elencada(s) nesta família ocupacio-
nal, demandam formação profissional para efeitos do 
cálculo do número de aprendizes a serem contratados 
pelos estabelecimentos, nos termos do artigo 429 da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, exceto os ca-
sos previstos no art. 10 do decreto 5.598/2005.

O acesso a essas ocupações requer ensi-
no fundamental. Os hotéis e as empresas 
de vigilância oferecem treinamentos ou 
recrutam os trabalhadores no mercado 
de trabalho e em instituições de for-
mação profissional. A(s) ocupação(ões) 
elencada(s) nesta família ocupacional, 
demandam formação profissional para 
efeitos do cálculo do número de apren-
dizes a serem contratados pelos estabe-
lecimentos, nos termos do artigo 429 
da Consolidação das Leis do Trabalho - 
CLT, exceto os casos previstos no art. 10 
do decreto 5.598/2005.

Como é possível perceber no quadro acima, feito a 

partir da CBO/2002, os serviços de vigilância, de fato, 

têm algo em comum com os de portaria no que tange 

à “Descrição sumária”, na medida em que ambos, cada 

qual a seu modo, cuidam da guarda de dependências e 

do patrimônio do contratante. Mas há diferenças consi-

deráveis: enquanto os de portaria não têm a finalidade 

de prevenir delitos, os de vigilância não têm a de rece-

ber pessoas (prestando informações e orientação), do-

cumentos, correspondências ou encomendas, nem a de 

efetuar pequenos reparos nos locais de trabalho (p. ex., 

troca de lâmpadas, tomadas ou interruptores).

As diferenças são ainda maiores no que diz respeito às 

“Condições gerais de trabalho”, porquanto os vigilantes, 

segundo a própria CBO/2002, trabalham sob pressão, es-

tando sujeitos a maiores riscos. Sobretudo quanto à “For-
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mação e experiência”, uma vez que “os vigilantes passam 

por treinamento obrigatório em escolas especializadas em 

segurança, onde aprendem a utilizar armas de fogo”, re-

quisito evidentemente desnecessário para porteiros. Por 

fim, quanto à regulação jurídica, os serviços de vigilância 

(somados aos de segurança) se encontram disciplinados 

na já citada Lei nº 7.102, de 1983, bem como no Decreto nº 

89.056, de 1983, que a regulamenta. Os de portaria, não.

Na realidade, as decisivas diferenças citadas acima, 

quanto às condições de trabalho, qualificação profissio-

nal e regime jurídico de porteiros e vigilantes, fazem 

com que até mesmo as poucas atividades comuns (defe-

sa lato sensu das dependências) sejam exercidas de for-

ma bastante distinta pelos dois tipos de trabalhadores.

4. Conclusão

Através do estudo de caso analisado em que foram 

discutidas as atividades das prestadoras de serviço de 

portaria e/ou zeladoria e as prestadoras de serviço de 

vigilância, pode-se perceber que houve uma distinção 

feita pelo legislador ordinário. 

Não resta dúvida de que as atividades de portaria e 

as atividades de vigilância são serviços distintos. En-

tretanto, com a análise deste artigo pode-se verificar 

que para a atividade teoricamente mais complexa foi 

disponibilizado um sistema diferenciado e favorecido 

no tocante à tributação e para a atividade mais simples 

não foi oferecida tal opção.

Apesar de todo o exposto, de a legislação estabelecer 

a distinção oferecendo a uma atividade a opção de ade-

são ao regime (serviços de vigilância) e a outra vedar essa 

opção (portaria e/ou zeladoria), concluímos que, de fato, 

estes serviços realmente não se confundem. Entretanto, 

no contexto da simplificação e redução da burocracia, 

acreditamos ser um passo futuro a correção do conceito 

legal previsto na Lei nº 8.212, de 1991, a qual deveria esta-

belecer regras uniformes para as duas atividades, ou seja, 

incluir no conceito de cessão de mão de obra a atividade 

de vigilância (o que nos parece mais coerente), ou excluir 

deste conceito a atividade de portaria e/ou zeladoria.
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Resumo

O Brasil adotou o regime de Zona de Processamento de Exportação desde a década de 80, porém durante muitos 
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com a instalação das primeiras empresas numa ZPE alfandegada: ZPE de Pecém (CE). Porém, até hoje as ZPE têm pouco 
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regulamentam desde a criação até a operacionalização de uma ZPE no Brasil.
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1. Histórico

O regime aduaneiro especial de Zona de Processa-

mento de Exportação – ZPE – foi instituído no Brasil 

pelo Decreto-Lei nº 2.452, de 29 de julho de 1988, com 

a finalidade de fortalecer o balanço de pagamentos, 

reduzir desequilíbrios regionais e promover a difusão 

tecnológica e o desenvolvimento econômico e social do 

País. A criação de ZPEs ficou a cargo do Poder Executi-

vo por meio de edição de Decreto presidencial.

Em 2007, o referido Decreto-Lei foi revogado pela 

Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007. Para regulamen-

tar a Lei nº 11.508/2007, foram publicados os Decretos 

nº 6.634, de 5 de novembro de 2008, que dispõe sobre o 

Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Ex-

portação – CZPE –, criado para traçar a orientação da 

política das ZPEs, estabelecer requisitos, analisar pro-

postas, dentre outras atividades; e o Decreto nº 6.814, 

de 6 de abril de 2009, que dispõe sobre o regime tribu-

tário, cambial e administrativo das Zonas de Processa-

mento de Exportação – ZPE.

As primeiras Zonas de Processamento de Exporta-

ção criadas foram a ZPE de Macaíba, no Estado do Rio 

Grande do Norte, e a ZPE de Maracanaú, no Estado do 

Ceará, através dos Decretos nº 96.989 e nº 96.990, res-

pectivamente, ambos de 14 de outubro de 1988, com 

publicação no DOU de 17/10/1988.

A ZPE do Acre, no município de Senador Guio-

mard, foi a primeira ZPE a ser alfandegada no Brasil 

– ADE SRRF02 nº 03, de 30 de março de 2012 (DOU 

de 04/04/2012). Porém, referida ZPE ainda não possui 

nenhuma empresa instalada.

A ZPE de Pecém (CE) foi a segunda a ser alfandega-

da (ADE SRRF03 nº 02 de 15 de março de 2013 – DOU 

de 18/03/2013) e a primeira a ter uma empresa em ope-

ração no Regime de ZPE: Companhia Siderúrgica do 

Pecém – CSP –, através do ADE ALF/PCE nº 02, de 27 

de agosto de 2013 (DOU de 28/08/2013). Posteriormen-

te, mais três empresas foram autorizadas a se instalar 

na ZPE de Pecém e esta permanece como a única ZPE 

totalmente operacional no Brasil.

Atualmente o Brasil possui 25 (vinte e cinco) ZPE 

autorizadas, das quais 19 (dezenove) encontram-se 

em efetiva implantação, distribuídas em 17 (dezessete) 

Unidades da Federação.

2. Conceito, Característica e Objetivos

A Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, que dispõe 

sobre o regime tributário, cambial e administrativo das 

Zonas de Processamento de Exportação, autorizou o 

Poder Executivo a criar, nas regiões menos desenvol-

vidas, Zonas de Processamento de Exportação (ZPE), 

com a finalidade de reduzir desequilíbrios regionais, 

bem como fortalecer o balanço de pagamentos e pro-

mover a difusão tecnológica e o desenvolvimento eco-

nômico e social do País.

Ainda segundo a citada Lei, as ZPEs caracterizam-se 

como áreas de livre comércio com o exterior, destinadas à 

instalação de empresas voltadas para a produção de bens 

a serem comercializados no exterior, sendo consideradas 

zonas primárias para efeito de controle aduaneiro.

Percebe-se que a Lei nº 11.508/2007 definiu o que é 

uma ZPE, delegou ao Poder Executivo a decisão de cria-

ção (com a condição de ser em regiões menos desenvol-

vidas), e determinou seus objetivos (reduzir desequilí-

brios regionais, fortalecer o balanço de pagamentos e 

promover a difusão tecnológica e o desenvolvimento 

econômico e social do País).

3. Conselho Nacional de Zonas de Processamento de 

Exportação – CZPE

O Decreto nº 6.634, de 5 de novembro de 2008, que 

dispõe sobre o Conselho Nacional das Zonas de Proces-

samento de Exportação – CZPE –, determina que referi-

do Conselho será integrado pelo Ministro de Estado do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que 

o presidirá; pelos Ministros de Estado da Fazenda, do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, da Integração Na-

cional e do Meio Ambiente; e pelo Ministro de Estado 

Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Com a reorganização administrativa promovida 
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pela Lei nº 13.844/2019, houve a fusão e extinção de 

alguns Ministérios, a exemplo da fusão dos Ministérios 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 

da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

que passaram a formar o Ministério da Economia. Com 

isso, a composição do CZPE foi impactada, sendo ne-

cessária a atualização do Decreto nº 6.634/2008.

O Decreto nº 6.634/2008 também definiu as com-

petências do CZPE, entre as quais destacam-se as prin-

cipais: analisar as propostas de criação de Zonas de 

Processamento de Exportação – ZPE – e submetê-las à 

decisão do Presidente da República, acompanhadas de 

parecer conclusivo; analisar e aprovar os projetos indus-

triais, inclusive os de expansão da planta inicialmente 

instalada; traçar a orientação superior da política das 

ZPE; autorizar a instalação de empresas em ZPE; apro-

var a relação de produtos a serem fabricados na ZPE, de 

acordo com a sua classificação na Nomenclatura Comum 

do Mercosul – NCM; fixar, em até vinte anos, o prazo de 

vigência do regime de que trata a Lei nº 11.508, de 2007, 

para empresa autorizada a operar em ZPE; estabelecer 

mecanismos de monitoramento do impacto, na indústria 

nacional, da aplicação do regime de ZPE.

4. Empresa Administradora de ZPE

O Decreto nº 6.814/2009 indica entre os requisitos 

para a criação de uma ZPE a apresentação de Termo de 

Compromisso, que, dentre outros elementos, cita a ne-

cessidade de constituir pessoa jurídica, no prazo de no-

venta dias após o ato de criação da ZPE, com a função 

específica de ser a administradora da ZPE e, nessa con-

dição, prestar serviços a empresas que nela vierem a se 

instalar e dar apoio e auxílio às autoridades aduaneiras.

A Secretaria da Receita Federal do Brasil editou a 

Instrução Normativa RFB nº 952, de 2 de julho de 2009, 

que dispõe sobre a fiscalização, o despacho e o contro-

le aduaneiros de bens em Zonas de Processamento de 

Exportação (ZPE). Referido normativo determina que a 

ZPE será administrada por pessoa jurídica especifica-

mente constituída para, na condição de administrado-

ra, prestar serviços a empresas que vierem a se instalar 

na ZPE e dar apoio e auxílio à autoridade aduaneira.

A legislação determina ainda que a Administradora 

da ZPE deverá prover, sem custos para a administração 

pública, as instalações, a estrutura e os equipamentos ne-

cessários à realização das atividades de fiscalização, vigi-

lância e controle determinadas pela legislação aduaneira.

Assim, percebe-se que a Administradora da ZPE 

possui dois objetivos principais determinados pela le-

gislação: atuar na prestação de serviços às empresas 

instaladas e auxiliar a autoridade aduaneira no controle 

do Regime de ZPE. Em ambas as funções está implicita-

mente incluída a gestão da área da ZPE.

5. Criação de ZPE

A Lei nº 11.508/2007 determina que a criação de 

ZPE far-se-á por Decreto, que delimitará sua área à vis-

ta de proposta dos Estados ou Municípios, em conjunto 

ou isoladamente. A proposta deverá satisfazer alguns 

requisitos determinados pela própria Lei, bem como 

pela legislação complementar.

Já o Decreto nº 6.814/2009 define que proposta de 

criação de Zona de Processamento de Exportação – ZPE 

– será apresentada pelos Estados ou Municípios, em con-

junto ou isoladamente, ao Conselho Nacional das Zonas 

de Processamento de Exportação – CZPE –, que, após sua 

análise, a submeterá à decisão do Presidente da República.

Para regulamentar a matéria, o CZPE editou a Re-

solução CZPE nº 02, de 15 de maio de 2009, que es-

tabelece procedimentos para apresentação de Proposta 

de Criação de Zonas de Processamento de Exportação, 

compilando os requisitos determinados pela Lei nº 

11.508/2007 e pelo Decreto nº 6.814/2009.

Dentre os principais requisitos para a criação de 

ZPE determinados pela Resolução CZPE nº 02/2009 

estão: comprovação da disponibilidade da área desti-

nada a sediar a ZPE; as propostas deverão ser acompa-

nhadas de, ao menos, um projeto industrial elaborado 

em conformidade com o disposto na Resolução CZPE 

nº 5/2011; estudo de viabilidade econômica; relatório 

sobre as obras de infraestrutura a serem realizadas; in-

dicação de localização adequada no que diz respeito a 
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acesso a portos e aeroportos internacionais, destacan-

do-se as vias de acesso a portos, aeroportos e pontos de 

fronteira alfandegados e os respectivos custos de trans-

porte; termo de compromisso do representante legal do 

Estado ou do Município e atendimento de outras condi-

ções que forem estabelecidas em regulamento.

Importante destacar que o CZPE, em função das 

particularidades da proposta, poderá exigir outros re-

quisitos, condições ou elementos que julgue necessá-

rios para a sua análise técnica. Finalizada a análise, o 

CZPE encaminhará seu parecer ao Presidente da Repú-

blica, que sendo favorável, editará o Decreto de criação 

da ZPE e o publicará no Diário Oficial da União.

6. Alfandegamento de ZPE

Após a criação de uma ZPE, ainda não é possível 

sua operacionalização, pois a Lei nº 11.508/2007 deter-

mina que o início do seu funcionamento dependerá do 

prévio alfandegamento da respectiva área. A mesma Lei 

também define que as ZPE são consideradas zonas pri-

márias para efeito de controle aduaneiro.

A IN RFB nº 952/2009, em seu art. 6º, define que o 

início do funcionamento da ZPE dependerá do prévio 

alfandegamento da respectiva área, observado o dispos-

to na Portaria RFB nº 1.022, de 30 de março de 2009. 

Referida Portaria está atualmente revogada, estando vi-

gente em seu lugar a Portaria RFB nº 3.518, de 30 de 

setembro de 2011, que estabelece requisitos e procedi-

mentos para o alfandegamento de locais e recintos e dá 

outras providências.

A ZPE deverá ainda, além de atender as determinações 

do CZPE, dispor, sem custo para a Administração Pública, 

de infraestrutura adequada em termos de: fechamento da 

área; sistema de vigilância e segurança a ser adotado pela 

administradora da ZPE; instalações e equipamentos ade-

quados ao controle e à administração aduaneiros; vias de 

acesso à ZPE; controle do fluxo de mercadorias, veículos 

e pessoas; áreas segregadas para processamento dos bens 

que entram ou saem da ZPE, individualizadamente, dis-

pondo, entre outros, de áreas específicas para permanên-

cia de bens por categoria; controle de segurança e acesso 

ao recinto e aos equipamentos de tecnologia de informa-

ção de uso da RFB; sistemas de vigilância e monitoramen-

to eletrônicos de todas as operações realizadas nas áreas 

sob sua responsabilidade no recinto, dotados de câmeras 

e sistema de gravação de imagens com acesso remoto pela 

RFB; e controle informatizado de entrada, movimentação, 

armazenamento e saída de bens referente a cada empresa 

estabelecida na ZPE.

A administradora da ZPE, no prazo máximo de 90 

(noventa) dias após sua constituição, deverá submeter 

projeto referente às determinações, aos requisitos e às 

condições determinadas à aprovação do chefe da unida-

de da RFB responsável pela fiscalização de tributos sobre 

o comércio exterior com jurisdição sobre o local da ZPE.

Após a apresentação do estudo preliminar e ante-

projeto do local e instalações ao chefe da unidade da 

RFB vinculada à ZPE, este se manifestará autorizando o 

início das obras, desde que a documentação apresenta-

da esteja de acordo com os requisitos estabelecidos pela 

Portaria RFB nº 3.518/2011.

Após a finalização das obras e instalações, a admi-

nistradora da ZPE deverá protocolizar a solicitação de 

alfandegamento na unidade da RFB jurisdicionante, 

informando a localização do local ou recinto, os tipos 

de carga ou mercadorias que movimentará e armazena-

rá, as operações aduaneiras que pretende realizar e os 

regimes aduaneiros que pretende operar, e deverá ser 

instruída com os documentos constantes no art. 23 da 

Portaria RFB nº 3.518/2011.

A Comissão de Alfandegamento da RFB procederá 

ao exame da documentação protocolizada e verificará a 

situação fiscal do interessado, bem como realizará, no 

prazo de até 60 (sessenta) dias, vistoria das instalações 

físicas e das condições operacionais e de segurança do 

local ou recinto; verificação do atendimento dos requi-

sitos técnicos e operacionais estabelecidos na Portaria 

nº 3.518/2011, e avaliação das condições necessárias à 

garantia da segurança aduaneira.

Após a conclusão das vistorias e análises, a Comis-

são de Alfandegamento elaborará relatório circuns-

tanciado, fundamentando recomendação de alfande-
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gamento do local ou recinto, ou o indeferimento da 

solicitação, e encaminhará os autos para o titular da 

unidade de despacho jurisdicionante. Este, por sua vez, 

encaminhará o processo ao respectivo Superintendente 

da Receita Federal do Brasil, manifestando-se quanto à 

solicitação de alfandegamento.

Por fim, a Superintendência Regional da Receita Fe-

deral do Brasil (SRRF) jurisdicionante recepcionará os 

autos e deverá, no prazo de 30 (trinta) dias: retornar o 

processo à comissão para efetuar verificações comple-

mentares, requerer informações adicionais ou fazer no-

vas exigências ao interessado, se entender necessário; 

editar o ADE de alfandegamento; ou indeferir a solicita-

ção, com base em despacho fundamentado.

Considerando que todos os requisitos, verificações 

e análises determinadas sejam cumpridas, a ZPE será 

alfandegada com a publicação do respectivo ADE de al-

fandegamento no Diário Oficial da União.

7. Instalação de Empresas

Autorização do CZPE

O Decreto nº 6.814/2009 define que a solicitação de 

instalação de empresa em ZPE será feita mediante apre-

sentação de projeto, na forma estabelecida pelo CZPE. 

Tal projeto deverá estar acompanhado de documento 

firmado pelo representante legal da administradora da 

ZPE à qual se destina, manifestando a aceitação do em-

preendimento e deverá constar relação dos produtos a 

serem fabricados, de acordo com sua classificação na 

Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM. 

A Resolução CZPE nº 14, de 29 de novembro de 2018, 

dispõe sobre os projetos industriais e os requerimentos 

de instalação de empresas em Zonas de Processamento 

de Exportação, e dá outras providências. Tal Resolução 

descreve detalhadamente os procedimentos adminis-

trativos e os requisitos necessários para apresentação 

e aprovação dos projetos das empresas interessadas em 

se instalar em alguma das ZPEs já criadas no Brasil.

Após aprovação do projeto, os interessados deverão, 

no prazo de noventa dias, constituir empresa nos ter-

mos estabelecidos pelo CZPE, e assumir o compromis-

so, perante o CZPE, no prazo de trinta dias contados de 

sua constituição, de:

I - cumprir outras condições que, no exame do res-

pectivo projeto, tenham sido formuladas pelo Conselho; e

II - auferir e manter, por ano-calendário, receita 

bruta decorrente de exportação para o exterior de, no 

mínimo, oitenta por cento de sua receita bruta total de 

venda de bens e serviços. 

A inobservância dos prazos estipulados implicará 

revogação do ato de aprovação do respectivo projeto. 

Porém, o CZPE, atendendo a circunstâncias relevantes, 

poderá prorrogar os prazos referidos.

Importante destacar que a legislação veda a insta-

lação em ZPE de empresas cujos projetos evidenciem a 

simples transferência de plantas industriais já instala-

das no País e determina que não serão autorizadas, em 

ZPE, a produção, a importação ou a exportação de:

I - armas ou explosivos de qualquer natureza, salvo 

com prévia autorização do Comando do Exército; e

II - material radioativo, salvo com prévia autoriza-

ção da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN.

O CZPE poderá, por meio da mesma Resolução que 

aprovar o projeto industrial, também autorizar a ins-

talação da empresa responsável pela sua implantação 

quando houver o atendimento concomitante aos re-

quisitos estabelecidos nos artigos 11 e 16 da Resolução 

CZPE nº 14/2018, e observados os parâmetros de que 

trata o art. 14 da mesma Resolução.

Importante ressaltar que a empresa autorizada a se 

instalar em ZPE não poderá constituir filial ou partici-

par de outra pessoa jurídica localizada fora de ZPE, e 

o prazo legal para manutenção da atividade industrial 

nas ZPEs está fixado em 20 anos, podendo ser prorro-

gado por igual período, a critério do Conselho Nacional 

de Zonas de Processamento de Exportação, nos casos 

de investimento de grande vulto que exijam longos pra-

zos de amortização, conforme o parágrafo 2º do art. 8º 

da Lei nº 11.508/2007.
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Autorização da Receita Federal do Brasil

A A IN RFB nº 952/2009 determina que a instala-

ção de empresa em ZPE depende de prévia autorização 

do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de 

Exportação (CZPE) e os bens a serem produzidos pela 

empresa limitam-se àqueles relacionados em ato emi-

tido pelo CZPE, de acordo com sua respectiva classifi-

cação na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).

Além disso, para cada empresa que vier a se instalar 

na ZPE, será exigida área isolada no espaço delimitado da 

ZPE e nessa área a empresa poderá realizar tão-somente 

atividades relacionadas à produção dos bens autorizados 

pelo CZPE, exceto aquelas de caráter administrativo.

Para iniciar suas operações, a empresa autorizada a 

se instalar em ZPE deverá, além de observar as determi-

nações estabelecidas pelo CZPE, atender aos seguintes 

requisitos:

I - dispor de sistema informatizado de controle de 

entrada, estoque e saída de mercadorias, de registro e 

apuração de créditos tributários devidos, extintos ou 

com pagamento suspenso, integrado aos sistemas cor-

porativos da empresa, o qual permita livre e permanen-

te acesso da RFB, observadas as especificações determi-

nadas pela RFB; e

II - ser capaz de promover entradas e saídas de 

bens em seu estabelecimento por meio de Nota Fiscal 

Eletrônica (NF-e), na forma estabelecida na legislação 

específica.

A fim de obter a autorização da RFB para iniciar 

suas operações, a empresa deverá apresentar, na uni-

dade da RFB responsável pela fiscalização de tributos 

sobre o comércio exterior com jurisdição sobre a ZPE, 

os documentos listados no § 1º do art. 8º da IN RFB nº 

952/2009.

Após análise da documentação e atendidos os requi-

sitos listados, a empresa será autorizada a iniciar suas 

operações por Ato Declaratório Executivo (ADE) do 

chefe da unidade da RFB responsável pela fiscalização 

de tributos sobre o comércio exterior com jurisdição 

sobre a ZPE.

8. Operacionalização e Funcionamento 

de ZPE

Controle Aduaneiro de Bens em ZPE

A IN RFB nº 952/2009 determina que o controle 

aduaneiro de bens em ZPE será processado, conforme 

o caso, por meio do Sistema Integrado de Comércio 

Exterior (SISCOMEX), de Notas Ficais Eletrônicas 

(NF-e) e pelos sistemas informatizados da Adminis-

tradora da ZPE e das empresas instaladas. Ambos os 

sistemas deverão atender os requisitos técnicos e for-

mais estabelecidos no ADE Coana/Cotec nº 02, de 26 

de setembro de 2003, e estarão sujeitos a auditoria, 

nos termos e nos prazos da IN SRF nº 682, de 4 de 

outubro de 2006.

A movimentação de mercadorias referentes às opera-

ções realizadas entre a administradora da ZPE e cada uma 

das empresas nela instaladas sujeita-se à prévia emissão 

de Relação de Transferência de Mercadorias (RTM). A 

RTM autoriza a movimentação da mercadoria identifica-

da e quantificada, mediante as assinaturas do depositário 

e do beneficiário do regime, atestando a respectiva ope-

ração, sendo que as mercadorias resultantes poderão ser 

objeto de armazenamento pela administradora.

Sistema Informatizado de Controle da 

Administradora de ZPE

O controle aduaneiro relativo à entrada, armazena-

mento, movimentação e saída de bens em ZPE é efetuado 

com base no sistema informatizado da Administradora 

da ZPE, o qual deve conter:

I - o registro de dados relativos à entrada, armazena-

mento, transferência entre empresas instaladas na ZPE, 

quando for o caso, e saída de bens, efetuado com base 

nas respectivas NF-e de entrada ou de saída;

II - registro de acessos ao sistema;

III - histórico de alterações de registros;

IV - registro de comunicações entre a administradora 

da ZPE e a RFB; e

V - documentação técnica do próprio sistema e histó-

rico de alterações.
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Além disso, o sistema informatizado da Adminis-

tradora da ZPE deverá individualizar as operações re-

ferentes a cada empresa instalada na ZPE e à própria 

administradora.

Sistema Informatizado de Controle da Empresa 

Instalada em ZPE

O controle aduaneiro relativo a entrada, estoque e 

saída de bens em empresa instalada em ZPE é efetuado 

com base em seu sistema informatizado, integrado aos 

respectivos controles corporativos e fiscais da empresa, 

e deve conter:

I - o registro de dados relativos:

a) às importações e às aquisições no mercado interno 

de: matérias-primas, produtos intermediários e materiais 

de embalagem utilizados em seu processo produtivo; e 

aparelhos, instrumentos e equipamentos incorporados ao 

ativo imobilizado da empresa;

b) às exportações e às vendas no mercado interno rea-

lizadas pela empresa, efetuadas com base nas respectivas 

NF-e de saída;

c) a quaisquer outras entradas ou saídas de bens pro-

movidas pela empresa, com base na respectiva NF-e; e

d) ao controle do tempo de permanência dos bens en-

viados para fora da empresa e que a ela devam retornar.

II - o controle dos tributos suspensos, relacionados às 

entradas de bens submetidos ao regime suspensivo de que 

trata a Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, ou a outros 

regimes suspensivos, e da sua respectiva extinção, apura-

dos com base na correspondente nota fiscal de entrada;

III - a demonstração de cálculo dos tributos relativos 

aos bens submetidos a regime suspensivo e incorporados 

a produtos exportados ou vendidos no mercado interno;

IV - o registro do inventário de bens existentes em 

estoque ou na linha de produção;

V - o registro de acessos ao sistema;

VI - o histórico de alterações de registros;

VII - o registro de comunicações entre a empresa e 

a RFB;

VIII - a relação de produtos industrializados e seus 

insumos; e

IX - a documentação técnica do próprio sistema e 

histórico de alterações.

Entrada de Bens em ZPE

Bens Importados

A admissão em ZPE de bens importados tem por 

base Declaração de Importação (DI) formulada pelo 

importador no Siscomex, nos termos da legislação es-

pecífica, e deverão ser previamente armazenados pela 

administradora da ZPE.

A entrega dos bens pela administradora é condi-

cionada à comprovação, pelo importador, da emissão 

da correspondente NF-e de entrada, sem prejuízo das 

demais condições estabelecidas na legislação que rege 

o despacho aduaneiro de importação, em especial a IN 

SRF nº 680, de 2 de outubro de 2006.

As importações realizadas por empresa instalada 

em ZPE são dispensadas:

I - de licenciamento de importação, exceto aquele 

decorrente de controles de ordem sanitária, de interesse 

da segurança nacional e de proteção do meio ambiente, 

na forma estabelecida em legislação específica editada 

pela Secretaria de Comércio Exterior;

II - do exame de similaridade de que trata o art. 17 

do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966; e

III - da obrigatoriedade de serem transportadas em 

navio de bandeira brasileira de que trata o art. 2º do 

Decreto-Lei nº 666, de 2 de julho de 1969.

Bens Provenientes do Mercado Nacional

A admissão em ZPE de bens adquiridos do mercado 

interno tem por base NF-e, emitida pelo fornecedor na-

cional, e previamente a sua entrega à empresa consig-

natária, deverão ser:

I - armazenados pela administradora da ZPE; e

II - integralmente submetidos a conferência docu-

mental e física pela fiscalização aduaneira.

A conferência documental ou física poderá ser rea-

lizada parcialmente ou dispensada, nas situações e na 

forma estabelecida pelo chefe da unidade da RFB res-

ponsável pelo despacho aduaneiro de bens na ZPE.
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Saída de Bens de ZPE

Bens Exportados

A saída de ZPE de bens exportados tem por base 

Declaração Única de Exportação (DUE) formulada 

pelo exportador no Siscomex, nos termos da legisla-

ção específica, e deverão ser previamente armazena-

dos pela administradora da ZPE.

A DUE deverá ser instruída com a NF-e de saída, 

emitida pelo exportador, além das demais exigências, 

nos termos da legislação específica.

As exportações de empresa instalada em ZPE são 

dispensadas de autorização de outros órgãos ou agên-

cias da administração pública federal, com exceção 

dos controles de ordem sanitária, de interesse da se-

gurança nacional e de proteção do meio ambiente. A 

dispensa de autorização não se aplica às exportações 

de produtos:

I - destinados a países com os quais o Brasil man-

tenha convênios de pagamento;

II - sujeitos a regime de cotas aplicáveis às expor-

tações do País; e

III - sujeitos ao Imposto de Exportação.

Mercadorias Destinadas ao Mercado Nacional

A saída de ZPE de bens vendidos para o mercado 

interno tem por base NF-e, emitida pela empresa insta-

lada na ZPE, e previamente a sua liberação, deverão ser 

armazenados pela administradora da ZPE e integral-

mente submetidos a conferência documental e física 

pela fiscalização aduaneira.

A conferência documental ou física poderá ser rea-

lizada parcialmente ou dispensada, nas situações e na 

forma estabelecidas pelo chefe da unidade da RFB res-

ponsável pelo despacho aduaneiro de bens na ZPE.

Esse procedimento aplica-se inclusive aos bens ven-

didos ou remetidos a outra empresa instalada em ZPE. 

Tal movimentação será efetuada sob o regime aduanei-

ro especial de Trânsito Aduaneiro, nos termos do inci-

so IV do art. 5º da IN SRF nº 248, de 25 de novembro 

de 2002. Em caso de não comprovação da entrada dos 

bens na ZPE de destino, no prazo definido pela auto-

ridade aduaneira, implicará considerá-los vendidos no 

mercado interno.

Saída Temporária de Bens

A IN RFB nº 952/2009 permite a saída temporária 

de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos 

utilizados na instalação industrial, bem como suas par-

tes e peças, para serem submetidos à manutenção, ao 

reparo ou à restauração no País.

O procedimento é autorizado pelo chefe da unidade 

da RFB com jurisdição aduaneira sobre a ZPE, levando-

se em consideração a identificação dos bens e a segu-

rança da operação. Na fixação do prazo, a autoridade 

aduaneira que autorizar o procedimento levará em con-

ta o período necessário para a realização da operação, 

indicado pelo beneficiário.

A não comprovação do retorno dos bens na ZPE, 

no prazo definido pela autoridade aduaneira, implicará 

considerá-los vendidos no mercado interno, ou seja, as 

mercadorias perdem o benefício da suspensão.

9. Benefícios Concedidos às Empresas Instaladas 

em ZPE

Os benefícios para as empresas que eventualmente 

se instalarem numa ZPE são de três espécies: tributá-

rios, cambiais e administrativos.

O tratamento tributário é o que tem maior atrati-

vidade para as empresas interessadas, tendo em vis-

ta o impacto econômico de se ter cerca de 7 (sete) 

impostos e contribuições federais suspensos, poden-

do-se incluir também benefício de 1 (um) imposto 

estadual, a depender da legislação de cada Ente Fe-

derativo. A dimensão desse impacto é diferente por 

área e setor econômico, sendo mais atrativo para uns 

do que para outros, cabendo a cada interessado fazer 

um estudo de viabilidade para detectar as vantagens 

tributárias do Regime para seu caso particular.

O tratamento cambial diferenciado é basicamente a 

liberdade cambial, ou seja, a possibilidade de manuten-

ção, no exterior, de 100% das divisas obtidas nas suas 

exportações. No mais, aplicam-se às empresas autori-
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zadas a operar em ZPE as mesmas disposições legais e 

regulamentares relativas a câmbio e capitais internacio-

nais aplicáveis às demais empresas nacionais.

Já o tratamento administrativo de ZPE constitui-se 

na dispensa de licença ou de autorização de órgãos fe-

derais, com exceção dos controles de ordem sanitária, 

de interesse da segurança nacional e de proteção do 

meio ambiente, vedadas quaisquer outras restrições 

à produção, operação, comercialização e importação 

de bens e serviços que não as impostas pela Lei nº 

11.508/2007.

A dispensa de licenças ou autorizações administra-

tivas não se aplicará a exportações de produtos:

I - destinados a países com os quais o Brasil mante-

nha convênios de pagamento, as quais se submeterão 

às disposições e aos controles estabelecidos na forma 

da legislação em vigor;

II - sujeitos a regime de cotas aplicáveis às exporta-

ções do País, vigentes na data de aprovação do projeto, 

ou que venha a ser instituído posteriormente; e

III - sujeitos ao Imposto de Exportação.

Pela complexidade e abrangência do tema, será ana-

lisado a seguir especificamente o tratamento tributário 

de ZPE.

Tratamento Tributário

Estadual

No âmbito estadual, as ZPEs possuem tratamento 

tributário diferenciado em relação ao Imposto So-

bre Circulação de Mercadorias e Prestação de Servi-

ços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 

de Comunicação – ICMS, por meio da concessão de 

isenção nas importações e nas compras no mercado 

interno, regulada pelo Convênio ICMS nº 99/1998.

Segundo o Estudo Tributário Comparado de ZPE 

elaborado pela consultoria Legitimus,1 as vantagens 

adotadas no caso do ICMS são as seguintes:

1) Manutenção de crédito de ICMS: por ser um im-

1.  Zonas de Processamento de Exportação: Estudo Tributário Comparado. 
Legitimus. Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITO-
RIO/czpe/Publica%C3%A7%C3%B5es/Estudo_Tributario_Comparado.pdf> 
Acesso em: 05 mai. 2019.

posto não cumulativo, o ICMS exige que as saídas não 

tributadas acarretem, de forma direta, um estorno de 

crédito. Quando a legislação expressamente autori-

za, o contribuinte fica dispensado de proceder a este 

estorno, podendo manter os créditos procedentes de 

suas aquisições relacionadas com as saídas desonera-

das em sua conta-gráfica (livro Registro de Apuração). 

Este crédito poderá ser utilizado para compensação 

dos valores de débito de ICMS, no mesmo Estado, ou 

ainda para outras transações financeiras (venda, trans-

ferência de créditos) se autorizadas pelo ente (Estado);

2) Isenção do ICMS nas importações diretas: nas 

importações efetuadas pelos estabelecimentos situa-

dos nas ZPEs não haverá exigência de ICMS. Ressalta-

se que o Convênio veda expressamente a aplicação da 

isenção caso a importação seja por encomenda ou por 

conta e ordem de terceiros. Considerando a elevada 

carga tributária do ICMS e o fato de ser um imposto 

calculado “por dentro”, isto é, que seu valor compõe a 

própria base de cálculo, inflando o valor da mercado-

ria, a isenção na importação é um grande diferencial;

3) Dispensa da cobrança do diferencial de alíquo-

tas nas aquisições de bens do ativo imobilizado, bem 

como nas prestações de serviço de transporte referentes 

a esta aquisição: esta dispensa constitui uma vantagem 

interessante, uma vez que o recolhimento destes valo-

res é um custo para o estabelecimento adquirente, cuja 

recuperação, embora exista, se dá de forma gradual na 

grande maioria dos casos (em até 48 parcelas, conjun-

tamente com o bem, se este se enquadrar, em primeiro 

lugar, nas regras para aproveitamento de crédito).

Federal

Regime suspensivo em ZPE

O regime suspensivo é aquele em que ocorre a consti-

tuição do crédito tributário, porém, por determinação de 

Lei, sua exigibilidade fica suspensa, nos termos dos arts. 

97, inciso VI e art. 151 do Código Tributário Nacional.

No caso de ZPE, a Lei nº 11.508/2007 estabeleceu 

que as importações ou as aquisições no mercado inter-

no de bens e serviços por empresa instalada em ZPE 
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terão suspensão da exigência dos seguintes impostos e 

contribuições:

I - Imposto de Importação (II);

II - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);

III - Contribuição para o Financiamento da Seguri-

dade Social (Cofins);

IV - Contribuição Social para o Financiamento da 

Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Es-

trangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins-Importação);

V - Contribuição para o PIS/Pasep;

VI - Contribuição para o PIS/Pasep-Importação; e

VII - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha 

Mercante (AFRMM).

A IN RFB nº 952/2009 determina que a aplicação da 

suspensão é condicionada aos seguintes critérios:

I - as matérias-primas, os produtos intermediários e 

os materiais de embalagem, importados ou adquiridos 

no mercado interno sejam integralmente utilizados no 

processo produtivo do produto final;

II - as importações de equipamentos, máquinas, 

aparelhos e instrumentos, novos ou usados, e de ma-

térias-primas, produtos intermediários e materiais de 

embalagem sejam necessários à instalação industrial ou 

destinados a integrar o processo produtivo da empresa;

III - quando se tratar de máquinas, aparelhos, ins-

trumentos e equipamentos, a bens novos ou usados 

para incorporação ao ativo imobilizado de empresa au-

torizada a operar em ZPE; e

IV - na hipótese de importação de bens usados, ape-

nas quando se tratar de conjunto industrial e que seja 

elemento constitutivo da integralização do capital social 

da empresa.

A pessoa jurídica que não incorporar o bem ao ativo 

imobilizado ou revendê-lo antes da conversão em alíquota 

0% (zero por cento) ou em isenção fica obrigada a recolher 

os impostos e contribuições com a exigibilidade suspensa 

acrescidos de juros e multa de mora, na forma da lei, con-

tados a partir da data da aquisição no mercado interno ou 

de registro da declaração de importação correspondente.

O mesmo tratamento aplica-se às aquisições de mer-

cadorias realizadas entre empresas instaladas em ZPE, ou 

seja, a transferência, a qualquer título, de bens para outra 

empresa instalada em ZPE será realizada com suspensão 

dos tributos incidentes na saída do estabelecimento.

Nas Notas Fiscais que amparam a transferência de 

mercadoria, bem como as relativas à venda para empresa 

instalada em ZPE, deverão constar os valores do II, do IPI 

e das contribuições suspensos, relativamente ao conteú-

do de mercadorias importadas ou adquiridas no mercado 

interno com suspensão desses impostos e contribuições. 

Também deverá constar a expressão “Venda Efetuada com 

Regime de Suspensão”, com a especificação do dispositivo 

legal correspondente.

Extinção do Regime suspensivo

A suspensão de tributos não tem caráter definitivo. 

Por isso, a legislação estabelece os critérios e prazos 

para sua resolução. Assim, a IN RFB nº 952/2009 escla-

rece que a suspensão extingue-se:

I - na hipótese da Contribuição para o PIS/Pasep, da 

Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, 

da Cofins-Importação e do IPI, converte-se em alíquota 

0% (zero por cento) depois de cumprido o compromis-

so de exportação e decorrido o prazo de 2 (dois) anos 

da data de ocorrência do fato gerador;

II - na hipótese do Imposto de Importação e do 

AFRMM, se relativos:

a) a máquinas, aparelhos, instrumentos e equipa-

mentos, bens para incorporação ao ativo imobilizado, 

bens usados – quando se tratar de conjunto industrial 

constitutivo da integralização do capital social da em-

presa –, converte-se em isenção depois de cumprido o 

compromisso de exportação e decorrido o prazo de 5 

(cinco) anos da data de ocorrência do fato gerador; e

b) a matérias-primas, produtos intermediários e 

materiais de embalagem, resolve-se com a: reexporta-

ção ou destruição desses bens, às expensas da empresa 

e sob controle aduaneiro; ou exportação das mercado-

rias no mesmo estado em que foram importadas ou do 

produto final no qual foram incorporadas.

Apuração e Recolhimento dos Tributos suspensos

Os produtos industrializados em ZPE, quando ven-
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didos para o mercado interno, estarão sujeitos ao paga-

mento de todos os impostos e contribuições normalmen-

te incidentes em operações da espécie; e do Imposto de 

Importação e do AFRMM relativos a matérias-primas, 

produtos intermediários e materiais de embalagem de 

procedência estrangeira neles empregados, com acrésci-

mo de juros e multa de mora, na forma da lei.

Excepcionalmente, em casos devidamente autoriza-

dos pelo CZPE, as matérias-primas, produtos intermedi-

ários e materiais de embalagem adquiridos no mercado 

interno ou importados com suspensão poderão ser re-

vendidos no mercado interno, observado o disposto nos 

arts. 31 e 33 e no § 1º do art. 34 da IN RFB nº 952/2009.

Na hipótese de destinação de bens para o mercado 

interno, deverão ser recolhidos o Imposto de Importa-

ção e o AFRMM suspensos, até o 10º (décimo) dia do 

mês subsequente ao da destinação, por meio de Docu-

mento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF); e 

os demais impostos e contribuições, normalmente inci-

dentes em operações da espécie, nos termos da legisla-

ção de regência.

10. Condições de Manutenção da Operação de 

Empresa em ZPE

A Lei nº 11.508/2007 determina que somente pode-

rá instalar-se em ZPE a pessoa jurídica que assuma o 

compromisso de auferir e manter, por ano-calendário, 

receita bruta decorrente de exportação para o exterior 

de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua receita 

bruta total de venda de bens e serviços.

O percentual de receita bruta será apurado a partir 

do ano-calendário subsequente ao do início da efetiva 

entrada em funcionamento do projeto industrial apro-

vado para a instalação da empresa, em cujo cálculo será 

incluída a receita bruta auferida no primeiro ano-calen-

dário de funcionamento.

Para o cumprimento do compromisso de exporta-

ção e apuração de seu percentual, a empresa deverá ob-

servar algumas determinações da legislação:

I - a receita bruta será considerada depois de excluídos 

os impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;

II - a receita auferida com a venda de mercadorias 

para outra empresa instalada em ZPE será considera-

da receita bruta decorrente de venda de mercadoria no 

mercado externo;

III - na hipótese de exportação, a data de desemba-

raço da declaração aduaneira de exportação, desde que 

averbado o seu embarque ou transposição de fronteira;

IV - na hipótese de venda para outra empresa insta-

lada em ZPE, a data de saída das mercadorias vendidas 

do estabelecimento industrial.

V - será considerada a exportação ao preço constan-

te da respectiva declaração de exportação; e

VI - será desconsiderado o valor correspondente à 

exportação ou reexportação de bens no mesmo estado 

em que foram adquiridos de outra empresa instalada 

em ZPE ou importados.
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ARTIGO

O Princípio da Verdade Material e a Localização 
do Real Proprietário de Veículo no Processo de 

Perdimento

Abstract

This study addresses the institute of material truth within the scope of the tax process, specifically related to 

the need to avoid the hypothetical notification of the taxable person in the process of vehicle forfeiture, set for-

th in Brazil in item V of art. 104 of Decree-Law no. 37/66. Several doctrinal conceptualizations of material truth 

and their relation to Public Administration are exposed. After a good understanding of the material truth within 

Public Administration, it was tried to demonstrate how notification by public notice (fictional), in the process of 

forfeiture, can be conducive of several losses to the passive pole of the juridical-tax relation, as well as for Public 

Administration itself with unnecessary expenses of the Treasury with a process that has no possibility of success 

in its origin, being, in the end, a factor of lack of efficiency and effectiveness. Thus, the work aims to present the 

caution Tax Auditors should have in attempt to locate the taxpayer by all possible licit means that are within their 

reach and avoid notification via public notice (fictional), using it only if there is no other alternative. Finally, it has 

been shown that the real notification of procedural acts related to the process of forfeiture carried out by means 

other than fictional is directly related to the principle of material truth.
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1. Introdução

No exercício do seu papel de Autoridade Tribu-

tária e Aduaneira1, representante da União na veri-

ficação da conformidade no pagamento dos tributos 

federais e na obediência às normas aplicáveis ao 

comércio exterior, atividades que refletem grande-

mente no equilíbrio da concorrência empresarial, na 

arrecadação de recursos para o orçamento da União, 

dos Estados e Municípios, na proteção à saúde e na 

diminuição da violência, o Auditor-Fiscal da Receita 

Federal do Brasil atua, cotidianamente, proferindo 

decisões em processos administrativos fiscais, apu-

rando o cometimento de infrações tributárias e adu-

aneiras pelos mais diversos tipos de contribuintes.

Nessa apuração, o Auditor-Fiscal não pode violar 

os direitos e as garantias individuais do contribuin-

te, parte mais fraca da relação jurídico-tributária, 

devendo respeitar, portanto, os princípios do devido 

processo legal, do contraditório, da ampla defesa e 

1.  Parágrafo único do artigo quinto da Lei 13.464/2017, in verbis: “Os ocu-
pantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, no exercício 
das atribuições previstas no inciso I do art. 6º da Lei nº 10.593, de 6 de de-
zembro de 2002, são autoridades tributárias e aduaneiras da União.”

da verdade material, além dos cinco princípios ba-

silares da Administração Pública: legalidade, impes-

soalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

De todos os princípios acima citados, pesquisa-

remos o papel do princípio da verdade material na 

apuração realizada pelo Auditor-Fiscal no âmbito do 

processo administrativo tributário ou aduaneiro, es-

pecificamente na situação em que um contribuinte não 

é localizado no endereço constante do seu Cadastro de 

Pessoa Física (CPF) para receber, no âmbito do pro-

cesso administrativo de perdimento, intimação que 

vise a esclarecer a propriedade real de veículo retido 

conduzindo mercadorias irregularmente importadas.

2. Metodologia de pesquisa

De acordo com a classificação de metodologia es-

tabelecida por Prodanov (2013), a pesquisa desen-

volvida no presente artigo é do tipo aplicada e ex-

ploratória, e inicialmente compreenderá as nuances 

da definição do princípio da verdade material e seus 

reflexos na relação jurídico-tributária entre o Esta-

do-Fisco e o contribuinte.

Resumo

Este estudo aborda o instituto da verdade material no âmbito do processo tributário, especificamente relacio-

nado à necessidade de evitar a ciência hipotética do sujeito passivo no processo da pena de perdimento de veículo, 

prevista no inciso V do art. 104 do Decreto-Lei nº 37/66. São expostas diversas conceituações doutrinárias da ver-

dade material e sua relação com a Administração Pública. Após um bom entendimento sobre a verdade material 

no âmbito da Administração Pública, buscou-se demonstrar como a ciência por edital (ficta) no processo da pena 

de perdimento pode ser condutora de diversos prejuízos para o polo passivo da relação jurídico-tributária, assim 

como para a própria Administração Pública, com gastos desnecessários do erário com um processo que não tem 

possibilidade de sucesso em sua origem, sendo assim, em última análise, fator de falta de eficiência e efetividade. 

Assim, o trabalho tem o objetivo de apresentar o cuidado que deve ter o Auditor-Fiscal na tentativa de localizar e 

cientificar o sujeito passivo por todos os meios lícitos possíveis que estiverem ao seu alcance e evitar a ciência via 

edital (ficta), socorrendo-se dessa última apenas quando não houver alternativa. Por fim, demostrou-se que a ciên-

cia dos atos processuais relacionados ao processo de perdimento realizada por via diversa da ficta guarda relação 

direta com o princípio da verdade material.

Palavras-chave: Verdade material, Intimação. Localização. Contribuinte.
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Quanto aos procedimentos, a presente pesquisa é 

do tipo bibliográfica, recorrendo a materiais impres-

sos e eletrônicos, tais como: leis, normas diversas, 

livros, revistas científicas, teses, dissertações, sites 

e notícias da internet, dentre outras fontes. Quanto à 

forma de abordagem da pesquisa, esta será realizada 

de forma qualitativa e, quanto aos procedimentos, 

será um estudo de caso da consequência da obedi-

ência ao princípio da verdade material na situação 

específica da localização de contribuinte para o re-

cebimento de intimação que vise a esclarecer a pro-

priedade real de veículo no processo de perdimento.

Alfim, será apresentada a conclusão que se obte-

ve do estudo do material bibliográfico e será formu-

lada uma proposta para o aprimoramento da forma 

de trabalho comumente adotada até então.

3. Definições do princípio da verdade material

O princípio é, de acordo com Celso Antônio Ban-

deira de Mello:2  

O mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 
alicerce dele, disposição fundamental que se irradia 
sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e 
sentido, servindo de critério para sua exata compre-
ensão e inteligência, exatamente por definir a lógica 
e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe 
confere a tônica e lhe dá sentido harmônico.

Dessa definição, percebe-se a importância que o 

princípio, no ordenamento jurídico brasileiro, tem 

em relação às demais normas, devendo ser sempre 

levado em consideração na aplicação de qualquer 

dispositivo normativo. É certo que não é o objetivo 

deste artigo analisar com profundidade o panorama 

doutrinário que abrange princípios, constituição, 

leis e demais normas. No presente, basta discorrer 

sobre as várias definições para o princípio da ver-

dade material segundo os juristas e a doutrina do 

direito administrativo. Seguem cinco definições al-

ternativas, dadas por vários expoentes da área.

2.  MELO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 26 ed. 
São Paulo: Malheiros. 2009, p. 882-83

De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “o 

princípio da verdade material ou da verdade real signi-

fica que a Administração tem o poder-dever de decidir 

com base nos fatos tais como se apresentam na reali-

dade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos 

interessados. 3  

Já na definição dada por Celso Antônio Bandeira 

De Mello, o princípio da verdade material:

Consiste em que a administração, ao invés de ficar ads-
trita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve 
buscar aquilo que é realmente verdade, com prescindên-
cia do que os interessados hajam alegado e provado, 
como bem o diz Hector Jorge Escola. Nada importa, pois, 
que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou 
que negue a veracidade do que é, pois no procedimen-
to administrativo, independentemente do que haja sido 
aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a admi-
nistração deve sempre buscar a verdade substancial. 4  

Hely Lopes Meirelles entende que:

O princípio da verdade material, também denomina-
do de liberdade na prova, autoriza a administração a 
valer-se de qualquer prova que a autoridade julgadora 
ou processante tenha conhecimento, desde que a faça 
trasladar para o processo. É a busca da verdade ma-
terial em contraste com a verdade formal. Enquanto 
nos processos judiciais o Juiz deve cingir-se às provas 
indicadas no devido tempo pelas partes, no processo 
administrativo a autoridade processante ou julgadora 
pode, até o julgamento final, conhecer de novas pro-
vas, ainda que produzidas em outro processo ou de-
correntes de fatos supervenientes que comprovem as 
alegações em tela. 5 

Segundo Odete Medauar:

O princípio da verdade material ou real, vinculado ao 
princípio da oficialidade, exprime que a Administração 
deve tomar as decisões com base nos fatos tais como se 
apresentam na realidade, não se satisfazendo com a ver-
são oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o 
dever de carrear para o expediente todos os dados, infor-

3.  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Princípios do Processo Judicial no 
Processo Administrativo. Disponível em <https://www.conjur.com.br/2015-
dez-10/interesse-publico-principios-processo-judicial-processo-adminis-
trativo>. (Acesso em: 8 de julho 2019.)

4.  MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 
28ª edição. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 306

5.  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 37. ed. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 581.
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mações, documentos a respeito da matéria tratada, sem 
estar jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos. 
Assim, no tocante a provas, desde que obtidas por meios 
lícitos (como impõe o inciso LVI do art. 5º da CF), a Ad-
ministração detém liberdade plena de produzi-las. 6 

Por fim, Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari 

dizem que:

Em oposição ao princípio da verdade formal, inerente 
aos processos judiciais, no processo administrativo se 
impõe o princípio da verdade material. O significado 
deste princípio pode ser compreendido por compara-
ção: no processo judicial normalmente se tem enten-
dido que aquilo que não consta nos autos não pode 
ser considerado pelo juiz, cuja decisão fica adstrita às 
provas produzidas nos autos; no processo administra-
tivo o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda 
que, para isso, tenha que se valer de outros elementos 
além daqueles trazidos aos autos pelos interessados.7

Como pode ser observado, a maneira mais utiliza-

da para definir a verdade material é compará-la com a 

verdade formal, ou seja, aquela que está formalmente 

nos autos. Nesse diapasão, o respeito ao princípio da 

verdade material obriga o Auditor-Fiscal a buscar a 

verdade real, dos fatos, mesmo que ela ainda não es-

teja juntada ao processo administrativo. E isso tem 

um profundo reflexo na maneira em que a apuração, 

tributária ou aduaneira, deve ser realizada.

4. Reflexos da Busca pela Verdade Material na 

Apuração Fiscal

AA verdade material, como pontuado acima, é a 

busca da aproximação entre a materialidade do fato 

e sua formalização através do processo administra-

tivo. Nesse diapasão, especificamente relacionado 

à localização do contribuinte, o presente trabalho 

demonstra a necessidade de o Auditor-Fiscal tentar 

localizar, por todos os meios lícitos, o sujeito passi-

vo, devendo optar pela ciência via edital como últi-

ma alternativa. Conforme será tratado, a localização 

6.  MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 16. ed. rev., atual. e 
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 131.

7.  DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, Sérgio, Processo Administrativo. 2ª 
edição. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 109.

do sujeito passivo é fator, por vezes, fundamental de 

eficiência e eficácia do processo administrativo tri-

butário, visto que, pela falta de uma maior diligência 

do órgão fazendário acerca dessa questão, não raro, 

dispara-se toda uma atuação de diversos órgãos pú-

blicos cujo resultado, no fim, não poderia ser outro, 

se não, o êxito do contribuinte.

O Caso da Localização de Contribuinte para o 

Recebimento de Intimações

No curso de apurações tributárias e aduaneiras 

é muito comum o Auditor-Fiscal se deparar com a 

necessidade de obter informações diretamente do 

contribuinte, seja ele o próprio sujeito passivo do 

processo administrativo ou um terceiro que possa 

fornecer dados sobre aquele.

Essa necessidade, de intimar um contribuinte, 

ocorre com muita frequência, por exemplo, durante 

a apuração do cometimento da infração aduaneira 

“veículo conduzindo mercadoria sujeita à pena de 

perdimento”, estabelecida pelo inciso V do artigo 

104 do Decreto-Lei nº 37/66, in verbis:

Art.104 - Aplica-se a pena de perda do veículo nos 
seguintes casos:
(...)
V - quando o veículo conduzir mercadoria sujeita à 
pena de perda, se pertencente ao responsável por in-
fração punível com aquela sanção;

Para a determinação da responsabilidade do pro-

prietário do veículo, o comando contido no parágra-

fo segundo do artigo 688 do Regulamento Aduaneiro 

(Decreto nº 6.759/2009) ainda estabelece que tal res-

ponsabilidade deve ser demonstrada em um processo 

administrativo, in verbis:

Art. 688. Aplica-se a pena de perdimento do veículo nas 
seguintes hipóteses, por configurarem dano ao Erário 
(Decreto-Lei nº 37, de 1966, art. 104; Decreto-Lei nº 
1.455, de 1976, art. 24; e Lei nº 10.833, de 2003, art. 
75, § 4º):
(…)
V - quando o veículo conduzir mercadoria sujeita a 
perdimento, se pertencente ao responsável por infração 
punível com essa penalidade;
(…)



TRIBUTAÇÃO em revista 109

§ 2º Para efeitos de aplicação do perdimento do veículo, 
na hipótese do inciso V, deverá ser demonstrada, em 
procedimento regular, a responsabilidade do proprietá-
rio do veículo na prática do ilícito.

Seja observado que ao passo que a responsabili-

dade pela infração aduaneira é, em geral, objetiva, 

para a aplicação da pena de perdimento do veículo a 

lei estabelece a responsabilidade subjetiva, devendo 

ser demonstrado em um processo administrativo que 

o proprietário do veículo sabia, ou deveria saber, que 

nele estava sendo transportada mercadoria sujeita à 

pena de perdimento.

Quando o veículo é de propriedade formal de al-

gum dos seus ocupantes no momento da retenção, 

não há necessidade de mais diligências para a com-

provação da responsabilidade do proprietário. Po-

rém, conhecedores que são da legislação aduaneira, 

os condutores que transportam mercadorias estran-

geiras importadas clandestinamente, um dos casos 

de importação irregular em que a mercadoria está su-

jeita ao perdimento em favor da União, utilizam, na 

maioria dos casos, veículos registrados formalmente 

em nome de terceiros para tal mister.8

Devido a isso, em respeito aos princípios do 

contraditório, da ampla defesa e da verdade mate-

rial, bem como para cumprir com a literalidade do 

parágrafo segundo do artigo 688 do Regulamento 

Aduaneiro, para a apuração da responsabilidade do 

proprietário formal do veículo, torna-se necessário 

intimá-lo, através de carta registrada, com aviso de 

recebimento, para que forneça informações relevan-

tes que possam ser comprovadas documentalmente, 

como se o veículo ainda é, de fato, de propriedade 

dele, o motivo do veículo estar em poder do condutor 

por ocasião da retenção etc.

As respostas a esse tipo de intimação muitas ve-

zes elucidam de forma taxativa a responsabilidade 

ou não do contribuinte na infração aduaneira. Não 

8.  PINTO, Catarina Volkart. A Pena de Perdimento de Veículo. Revista de 
Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 65, abr. 2015. Disponível em: <http://
www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao065/Catarina_Pinto.html> 
(Acesso em: 8 de julho 2019.)

é raro, por exemplo, que o proprietário formal com-

prove que ainda está em posse do veículo, sendo 

o veículo retido, na verdade, um clone. Também é 

muito comum que o contribuinte comprove que ven-

deu o veículo para terceiro, apenas não comunicou a 

alienação ao Departamento Estadual de Trânsito. Em 

ambas as situações, em consonância com o princípio 

da verdade material, o proprietário formal do veículo 

não pode ser considerado corresponsável pela infra-

ção aduaneira, já que não é o proprietário real do 

bem apreendido. 

Ocorre que muitas vezes o proprietário formal do 

veículo não é encontrado pelos Correios no endereço 

constante do seu cadastro na Receita Federal, seja ele 

pessoa física ou jurídica, para receber a intimação, 

sendo “Mudou-se” a mais comum razão aposta pelos 

Correios para a devolução das intimações.

Para tal situação, em que o contribuinte não é en-

contrado para receber intimações no endereço forne-

cido por ele para a Administração Tributária Fede-

ral, o Decreto nº 7.574/2011, que regulamenta vários 

tipos de processos administrativos de competência 

da Receita Federal, prevê, no inciso IV do artigo 10, 

localizado no Título I, onde estão as normais gerais 

aplicáveis a todos os tipos de processos administrati-

vos ali regulamentados, o que segue:

Art. 10. As formas de intimação são as seguintes:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente 
do órgão preparador, na repartição ou fora dela, pro-
vada com a assinatura do sujeito passivo, seu manda-
tário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declara-
ção escrita de quem o intimar (Decreto nº 70.235, de 
1972, art. 23, inciso I, com a redação dada pela Lei nº 
9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 67);
II - por via postal ou por qualquer outro meio ou via, 
com prova de recebimento no domicílio tributário elei-
to pelo sujeito passivo (Decreto nº 70.235, de 1972, 
art. 23, inciso II, com a redação dada pela Lei nº 
9.532, de 1997, art. 67);
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, 
mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utiliza-
do pelo sujeito passivo (Decreto nº 70.235, de 1972, 
art. 23, inciso III, com a redação dada pela Lei nº 
11.196, de 2005, art. 113); ou
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IV - por edital, quando resultar improfícuo um dos 
meios previstos nos incisos I a III do caput ou quando 
o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inap-
ta perante o cadastro fiscal, publicado (Decreto nº 
70.235, de 1972, art. 23, § 1º , com a redação dada 
pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, art. 25):9

(...)

Apesar de o dispositivo acima permitir que o 

contribuinte seja intimado de maneira fictícia, dado 

que dificilmente alguém toma ciência real através de 

um edital, não fosse somente questão de lógica a não 

adoção de tal procedimento no caso específico das 

intimações aqui tratadas, a consideração ao princípio 

da verdade material faria com que o Auditor-Fiscal 

não utilizasse esta solução.

Afinal, qual seria o objetivo de tal edital se ne-

nhuma das informações requeridas do contribuinte 

foram obtidas? Terá esse edital força para atribuir 

responsabilidade pela infração aduaneira ao pro-

prietário formal do veículo que não foi encontrado 

para fornecer os dados requeridos na apuração fiscal? 

Como bem comenta Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

“Não adianta o apego excessivo aos formalismos, aos 

prazos para apresentação de recursos ou juntada de 

documentos, se, em razão de tais exigências, a decisão 

administrativa resultar em ato ilícito que pode ser cor-

rigido pelo Poder Judiciário.”10

E é justamente isso o que ocorre: o Poder Judici-

ário costuma entender que são nulas as intimações 

efetuadas através de edital quando não são esgotados 

os meios e as tentativas de localização do contribuin-

te por parte do Fisco, já que no ordenamento jurídico 

brasileiro a intimação ficta, via edital, é utilizada, em 

regra, somente em último caso, quando, por exemplo, 

o interessado é indeterminado, desconhecido ou com 

domicílio indefinido, como determinam, para o pro-

9.  Inciso IV, décimo artigo do Decreto 7.574/2011.

10.  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Princípios do Processo Judicial no 
Processo Administrativo. Disponível em <https://www.conjur.com.br/2015-
dez-10/interesse-publico-principios-processo-judicial-processo-adminis-
trativo>. (Acesso em: 8 de julho 2019.)

cesso administrativo em geral, os parágrafos quarto 

e quinto do artigo 26 da Lei nº 9.784/99.11 Seguem 

algumas decisões judiciais recentes sobre o tema:

TRF-4-Apelação/Remessa Necessária APL 
50446499420164047100 RS 5044649-
94.2016.4.04.7100 
Data de publicação: 13/06/2018
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMA-
ÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. 1. O Decreto n.º 
70.235 /72, em seu art. 23, caput, expressamente 
prevê que a intimação do contribuinte far-se-á, prefe-
rencialmente, por meio pessoal, postal ou eletrônico, 
cabendo ao Fisco comprovar que eventuais tentativas 
de intimação restaram frustradas para, então, lan-
çar mão da intimação editalícia prevista no § 1º do 
mesmo dispositivo. 2. Hipótese em que os documentos 
apresentados pelo Fisco para comprovar a tentati-
va de intimação pessoal efetivamente são genéricos 
quanto às pessoas que teriam se recusado a recebê
-los, e incompletos quanto ao endereço do contri-
buinte, razão pela qual não se prestam a comprovar a 
impossibilidade de intimação pessoal da empresa. 3. 
Reconhecida a nulidade da intimação realizada por 
edital e, por via de consequência, extinta a execução 
fiscal. 4. Apelo e remessa oficial desprovidos.

TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL AMS 
00127002120114036105 SP 0012700-
21.2011.4.03.6105
Data de publicação: 10/03/2016
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMA-
ÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE FOR-
MALIDADE LEGAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. 
NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Correta a 
r. sentença que reconheceu a nulidade do procedimen-
to administrativo fiscal em razão da inobservância 
do rito legal. 2. Analisando a documentação acos-
tada aos autos, é possível verificar que a intimação 
para prestar esclarecimentos, encaminhada para o 
endereço constante da declaração de rendimentos, 
não foi recebida pelo impetrante, tendo sido devolvi-
da, segundo consta da postagem com a indicação do 
motivo: “outros”. 3. Consoante disposto no Decreto nº 
70.235 /72, é autorizada a intimação por via postal 

11.  Lei 9.784/99, art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o pro-
cesso administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de 
decisão ou a efetivação de diligências.
(…)
§ 4o No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domi-
cílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial.
§ 5o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescri-
ções legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou ir-
regularidade.
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no processo administrativo fiscal, nos termos do ar-
tigo 23, com prova do respectivo recebimento (inciso 
II), exigindo-se que a ciência se dê pessoalmente pelo 
intimado, e não por terceiro, tendo em vista tratar-
se de pessoa física. 4. Ante a falta de observância de 
formalidade legal para a intimação do contribuinte 
no endereço que expressamente indicou, aliado ao 
fato de que não houve a comprovação, pela União Fe-
deral, de que o contribuinte efetivamente recebeu a 
notificação de lançamento, circunstância essencial à 
validação de sua intimação ficta, se afigura evidente 
a nulidade de sua intimação editalícia, pelo que im-
periosa a manutenção do julgado recorrido. 5. Como 
se vê, a decisão agravada resolveu de maneira funda-
mentada as questões discutidas em sede recursal, na 
esteira da orientação jurisprudencial já consolidada 
ou majoritária. O recurso ora interposto não tem, em 
seu conteúdo, razões que impugnem com suficiência a 
motivação exposta na decisão monocrática. 6. Agravo 
desprovido.
TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL ApCiv 
00007243420094036122 SP
Data de publicação: 26/06/2019
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ADMINIS-
TRATIVO. PERDIMENTO DE MERCADORIA. DO-
CUMENTAÇÃO IRREGULAR. PROCEDIMENTO 
PARA IMPOSIÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO 
DE BENS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. 
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Não se co-
nhece do agravo retido interposto pela União diante 
da não reiteração para o seu conhecimento nas razões 
de apelo. 2. De acordo com o Processo Administrativo 
carreado aos autos, o autor teve mercadorias apre-
endidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
tendo sido lavrado Auto de Infração com Apreensão 
de mercadorias, no entanto, a intimação do contri-
buinte se deu diretamente através de edital, ou seja, 
foi dispensada a intimação pessoal, mesmo estando 
o autor regularmente inscrito no CPF e com ende-
reço certo. 3. Na forma do art. 27 do Decreto-Lei nº 
1.455/76 e do art. 690, do Decreto nº 4.543/02 (vigente 
na época dos fatos) há previsão de intimação do con-
tribuinte para impugnar a apreensão de mercadoria 
na forma pessoal ou por edital. 4. Embora haja a pre-
visão para realização da intimação pessoalmente ou 
por edital, entendo que o referido ditame deve ser in-
terpretado conforme o ordenamento jurídico pátrio, 
que disciplina a utilização do edital somente quando 
esgotados os meios e tentativas de intimação pessoal 
do interessado, o que, no presente caso não ocorreu, 
configurando, assim, violação aos princípios do devi-
do processo legal, contraditório e ampla defesa, esta-
belecido no art. 5º inciso LV da Constituição Federal. 
5. Agravo retido não conhecido. Apelação desprovida.

Portanto, de acordo com o princípio da verdade 

material, na falta de outros elementos comprobató-

rios, o Auditor-Fiscal não poderia afirmar que o pro-

prietário formal é realmente corresponsável pelo ilí-

cito, e, portanto, não teria respaldo normativo para 

propor a aplicação da pena de perdimento do veículo.

Seria diferente, por exemplo, se o contribuinte 

recebesse a intimação mas escolhesse não prestar 

as informações requeridas, o que poderia ser razoa-

velmente interpretado pela Autoridade Tributária e 

Aduaneira como indício de responsabilidade, além 

de acarretar na aplicação de multa por embaraço à 

fiscalização, determinada pela alínea “c” do inciso 

IV do artigo 107 do Decreto-Lei nº 37/66, in verbis:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: 
(…)
 IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva 
ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação 
de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não
-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a in-
timação em procedimento fiscal;12

(...)

Mesmo nesse caso, o princípio da verdade mate-

rial resguarda o contribuinte. A qualquer momento, 

mesmo após a lavratura de auto de infração de pro-

posta de perdimento, inclusive após a decretação do 

perdimento e o arquivamento do processo adminis-

trativo, o contribuinte tem a prerrogativa de apre-

sentar fatos novos que, se julgados pela Autoridade 

Tributária Aduaneira suficientes para eximi-lo de 

responsabilidade na infração, poderão excluí-lo do 

polo passivo daquele processo.

Mas atribuir a responsabilidade pela infração 

aduaneira para o contribuinte inocente, que não foi 

encontrado para se manifestar, resulta em vários 

prejuízos. Além da inclusão em histórico da autua-

ção por importação irregular de mercadoria estran-

geira e por fornecer o veículo para a condução desse 

tipo de mercadoria, o contribuinte será representa-

12.  Alínea “c”, inciso IV, artigo 107 do Decreto-Lei 37/66.
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do penalmente, pela prática, em tese, de contraban-

do ou descaminho, ao Ministério Público Federal 

(MPF). Como consequência, além de passar a figurar 

na condição de investigado pelo MPF e pela Delega-

cia de Polícia Federal (DPF), o contribuinte terá seu 

nome e CPF divulgados na lista de Representações 

Fiscais para Fins Penais que pode ser acessada por 

qualquer pessoa no site da Receita Federal.13

Além disso, se a importação irregular da mer-

cadoria que estava no veículo for hipótese de inci-

dência para a aplicação de alguma multa pecuniária, 

como é o caso dos cigarros estrangeiros, o contri-

buinte pode chegar a ter seu débito inscrito na Dívi-

da Ativa da União (DAU) e sofrer ação de execução 

judicial, por parte da Procuradoria da Fazenda Na-

cional, para o pagamento dos valores devidos, tudo 

isso sem nunca ter ciência real do que ocorreu.

Afora todos os inconvenientes já citados para o 

contribuinte, dá para perceber a extrema ineficiên-

cia de todo o processo, na medida em que vários ór-

gãos públicos foram acionados, várias horas foram 

trabalhadas por vários profissionais do serviço pú-

blico, para no fim a autuação contra o contribuinte 

não se sustentar.

Aprimoramento proposto

Mas essa situação não deixa a Autoridade Tri-

butária e Aduaneira responsável pela apuração dos 

fatos, consciente do princípio da verdade material, 

de mãos atadas. É sabido, por exemplo, que os con-

tribuintes só costumam atualizar seus endereços du-

rante a entrega da declaração do imposto de renda 

de pessoa física, o que acontece todos os anos nos 

meses de março e abril.

Nos casos de pessoa jurídica não encontrada pe-

los Correios, o próprio sócio-administrador pode 

ser intimado no seu endereço pessoal para prestar as 

informações requeridas em nome da empresa. Além 

disso, o Estado Brasileiro dispõe de várias outras ba-

13. Disponível em http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.
action?visao=anotado&idAto=96434

ses de dados fornecidos pelos contribuintes, pessoas 

físicas e jurídicas, à Administração Pública Federal, 

Estadual ou Municipal, que podem conter endereços 

alternativos, como o Cadastro Nacional de Informa-

ções Sociais (CNIS), o Registro Nacional de Veículos 

Automotores (RENAVAM), o Registro Nacional de 

Carteira de Habilitação (RENACH), a base de dados 

de proprietários de embarcações administrada pela 

Capitania dos Portos, e outras bases que também são 

acessíveis aos órgãos de persecução criminal.14

É mister que a Administração Tributária forneça 

ao Auditor-Fiscal os recursos que este necessita para 

a realização do seu trabalho, e isso inclui dotá-lo de 

acesso às diversas bases de dados de contribuintes/

cidadãos existentes no Estado Brasileiro, inclusive 

fomentando convênios com entidades de outras es-

feras governamentais, como a esfera Estadual e Mu-

nicipal, para que o Auditor-Fiscal possa também ter 

acesso a dados registrados nesse âmbito.

Sobre a própria existência de endereços diferentes 

de contribuintes nas diversas bases de dados man-

tidas pelo Estado Brasileiro, faz-se necessário um 

aparte: em, pelo menos, um caso, a não atualização 

do endereço do contribuinte na base de dados de CPF 

ocorre por inércia estatal. Explica-se: a fiscalização 

da Receita Previdenciária fundiu-se com a fiscaliza-

ção da Receita Federal no ano de 2007,15 mas até o 

momento alguns cadastros previdenciários não são 

inteiramente integrados.

O contribuinte, principalmente aquele mais hu-

milde, que não possui renda ou bens suficientes para 

ser obrigado a fazer a declaração anual do imposto de 

renda da pessoa física, geralmente tem as agências do 

INSS como seu único contato com a Administração 

Pública. Então, este contribuinte, quando muda de en-

14.  BRASIL. Ministério Público Federal. 2ª Câmara de Coordenação e Re-
visão. Roteiro de atuação diligências para localização de pessoas. - Brasília: 
MPF/2ªCCR, 2012.

15.  BRASIL. Unificação da administração tributária federal no Brasil com-
pleta dez anos. Disponível em http://receita.economia.gov.br/noticias/as-
com/2017/maio/unificacao-da-administracao-tributaria-federal-no-brasil-
completa-dez-anos. (Acesso em: 8 de julho 2019.)
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dereço, informa a mudança para o INSS, o que atualiza 

somente o seu cadastro previdenciário, já que a base 

de dados do CNIS não é integrada com a base do CPF.

É, no mínimo, injusto atribuir responsabilidade 

por alguma infração tributária ou aduaneira a tal con-

tribuinte, somente por não ter sido encontrado no en-

dereço constante da base do CPF, quando ele informa 

ao Estado a sua mudança de endereço mas o próprio 

Estado, por não possuir integração suficiente em suas 

bases de dados, o intima no seu endereço antigo.

Somado a tudo isso, o artigo 197 da Lei nº 5.172/66, 
16 também conhecida como Código Tributário Nacional 

(CTN), claramente dá ao Auditor-Fiscal a prerrogativa de 

intimar quem quer que possua informação sobre o ende-

reço do contribuinte, como seu empregador, para que o 

forneça. Pode-se imaginar que, com a utilização de todos 

esses recursos por parte do Auditor-Fiscal, a probabili-

dade do contribuinte ser encontrado aumentará muito.

5. Conclusão

Após o estudo do princípio da verdade material, 

aplicado no âmbito do processo administrativo tri-

16.  Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autorida-
de administrativa todas as informações de que disponham com relação aos 
bens, negócios ou atividades de terceiros:
 I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;
 II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais insti-
tuições financeiras;
 III - as empresas de administração de bens;
 IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
 V - os inventariantes;
 VI - os síndicos, comissários e liquidatários;
 VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em 
razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.
  Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a 
prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja 
legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, 
ministério, atividade ou profissão.

butário, avaliado sob o espectro da pena de perdi-

mento de veículo conduzindo mercadoria sujeita à 

pena de perdimento, estabelecida pelo inciso V do 

artigo 104 do Decreto-Lei nº 37/66, identificaram-

se as consequências negativas que podem ocorrer 

quando a autoridade tributária não se utiliza de to-

das as ferramentas para a localização do real pro-

prietário do veículo.

O estudo sob análise demonstra que a autoridade 

administrativa, ao não se utilizar de todos os meios 

lícitos para a localização do sujeito passivo, poderá 

acarretar graves prejuízos à Administração Pública, 

notadamente com o aumento das custas administra-

tivas ao ativar todo um Processo Administrativo Fis-

cal que terá como resultado inequívoco um resulta-

do favorável ao polo passivo. Some-se a isso os casos 

em que é necessário o acionamento de outras esferas 

do Poder Público para a persecução penal, em espe-

cial o MPF e a DPF, que também se utilizarão de toda 

uma estrutura administrativa na perseguição puni-

tiva de um inocente. Para o proprietário formal do 

veículo, as consequências são igualmente danosas, 

já que terá de dispor de tempo e recurso para defen-

der-se, por vezes no Poder Judiciário.

Conforme analisado, uma maior diligência ao 

tentar identificar o real proprietário do veículo sob 

pena de perdimento terá como consequência uma 

maior eficácia para todo o processo administrativo. 

Portanto, é de suma importância que o Auditor-Fis-

cal tenha acesso a todas as bases de dados de con-

tribuintes disponíveis ao Estado Brasileiro, devendo 

a Administração Tributária dotá-lo desses recursos.
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