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E D I T O R I A L

Apresentamos aos leitores o segundo volume da nova publicação do Sin-
difisco Nacional, Reflexões Tributárias.

O objetivo de criar este novo periódico é divulgar a produção acadêmica 
dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e fomentar sua interação 
com os demais operadores do Direito Tributário, Previdenciário e Aduaneiro.

Neste segundo volume, o tema escolhido foi Conformidade Cooperativa. 
No intuito de ampliar a conformidade tributária dos contribuintes e diminuir 
litígios – incrementando a eficácia de todo o sistema tributário –, sua utiliza-
ção vem sendo preconizada pela OCDE e já é empregada em diversos países 
no mundo. Com um novo tipo de relacionamento entre contribuintes e ad-
ministrações tributárias, por meio de diálogo, cooperação e transparência, 
além de um acurado gerenciamento de riscos por parte dos fiscos, objetiva-
-se obter, como resultado, ganhos para ambas as partes.

O primeiro estudo deste volume, Programa de Conformidade Coopera-
tiva da OCDE: uma Alternativa Viável para a Administração Tributária Bra-
sileira?, é escrito por Mônica Teresa Dória do Amaral. O trabalho se dedica a 
aprofundar o conhecimento a respeito das recomendações da OCDE na área 
de administração tributária, especialmente acerca do programa de incenti-
vo à conformidade tributária cooperativa, objetivando compará-las com as 
recentes estratégias adotadas pela Secretaria Especial da Receita Federal do 
Brasil (RFB). A pesquisa buscou identificar se as estratégias locais estariam 
alinhadas com as recomendações da OCDE, se o programa proposto por essa 
organização seria plenamente aplicável à administração tributária brasileira 
e, em caso positivo, quais seriam os principais desafios a serem enfrentados.

O segundo trabalho, de autoria de Pedro Carlos Antunes Dias, é intitula-
do Compliance Cooperativo: uma Análise sobre a Isonomia Tributária do 
Modelo Conceitual Proposto pela OCDE. Pedro analisa o modelo conceitual 
de compliance cooperativo proposto pela OCDE, à luz do princípio da iso-
nomia tributária, previsto expressamente na Constituição Federal Brasileira. 
Também procura identificar a existência de eventuais conflitos de isonomia 
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tributária que poderiam impactar ou impedir a implantação de um programa 
no Brasil, em âmbito federal. Aborda, ainda, a diferenciação no tratamento 
dos contribuintes, que é gerada pelo modelo, e avalia, com base na Consti-
tuição e na experiência de outros países, se essas diferenças não ofenderiam 
o princípio da isonomia em uma eventual implantação do compliance coo-
perativo pela Fazenda Pública federal.

Encerrando este volume, Pró-Conformidade: uma Análise Crítica Sobre 
o Programa, de João Guilherme Leal da Costa Antiqueira Elias, faz uma aná-
lise crítica da Consulta Pública RFB nº 04/2018, cuja finalidade é a criação 
de um programa de incentivo estatal à conformidade tributária denominado 
Pró-Conformidade, baseado nas sugestões propostas pela OCDE na Nota de 
Gerenciamento de Riscos de Conformidade e nos estudos de conformidade 
cooperativa, assim como em estudos de análise comportamental do contri-
buinte – correntes econômica, social e fiscal –, com a finalidade de maximi-
zação do índice de conformidade tributária. Por fim, apresenta uma série de 
sugestões de alterações pontuais aos artigos da minuta de ato normativo 
proposto pela consulta pública.

Desejamos a todos uma excelente leitura.

Os Editores
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PROGRAMA DE CONFORMIDADE 
COOPERATIVA DA OCDE: UMA 
ALTERNATIVA VIÁVEL PARA A 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
BRASILEIRA?

Abstract
It is believed that a way to increase the efficiency of tax administration is the 

adoption of a guiding approach that allows and encourages self-regulation. 
Given Brazil’s likely accession to the Organization for Economic Co-operation 
and Development (OECD), this study was dedicated to deepening the 
knowledge about OECD recommendations in the area of tax administration, 
especially concerning the cooperative tax compliance incentive program, 
aiming to compare them to the recent strategies adopted by the Federal 
Revenue of Brazil (RFB). The research sought to identify whether local 
strategies are in line with OECD recommendations, whether the program 
proposed by that organization would be fully applicable to the Brazilian 
tax administration and, if so, what challenges would have to be faced. To 
achieve these goals, a bibliographic research on the subject was carried 
out. The conclusion is that although the strategies recently adopted by the 
RFB are aligned with the OECD recommendations, there is still a long way 
to go for the effective implementation of a similar program. In addition to 
the need for a high level of initial investment, it would be advisable to make 
some changes to the Brazilian tax legislation and, in order to do that, facing 
some resistance would be necessary. Nevertheless, once some barriers are 
overcome, the adoption of a formal cooperative compliance program could 
represent a viable alternative and, in the medium and long term, generate 
efficiency gains.
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Resumo
Acredita-se que uma forma de aumentar a eficiência da administração 

tributária seja a adoção de uma abordagem mais orientadora que permita 
e incentive a autorregularização. Dada a provável acessão do Brasil à Orga-
nização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), esse es-
tudo se dedicou a aprofundar o conhecimento a respeito das recomenda-
ções da OCDE na área de administração tributária, especialmente acerca do 
programa de incentivo à conformidade tributária cooperativa, objetivando 
compará-las com as recentes estratégias adotadas pela Secretaria Especial da 
Receita Federal do Brasil (RFB). A pesquisa buscou identificar se as estratégias 
locais estariam alinhadas com as recomendações da OCDE, se o programa 
proposto por essa organização seria plenamente aplicável à administração 
tributária brasileira e, em caso positivo, quais seriam os principais desafios a 
serem enfrentados. Para atingir tais objetivos, foi realizada uma pesquisa bi-
bliográfica sobre o tema. Concluiu-se que, embora haja alinhamento das es-
tratégias adotadas recentemente pela RFB com as recomendações da OCDE, 
ainda há um longo caminho a percorrer para a efetiva implementação de 
programa similar. Além da necessidade de um alto nível de investimento ini-
cial, seria recomendável realizar algumas alterações na legislação tributária 
brasileira e para isso seria preciso enfrentar certa resistência. Não obstante, 
vencidas algumas barreiras, a adoção de um programa formal de conformi-
dade cooperativa poderia representar uma alternativa viável e, a médio e 
longo prazo, gerar ganhos de eficiência.

Palavras-chave: acordo; conformidade; cooperativa; OCDE.
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1  Introdução
Para que possa financiar os serviços públicos oferecidos à população, o Esta-

do precisa arrecadar recursos. Mas além dessa finalidade básica, a arrecadação 
tributária deve exercer também uma função redistributiva, de promoção de 
maior justiça fiscal. Para conseguir atingir seus objetivos, o órgão arrecadador 
precisa empenhar-se em aumentar a conformidade tributária, tentar reduzir os 
níveis de evasão fiscal e combater o planejamento tributário abusivo.

Tradicionalmente, a forma adotada pelas administrações tributárias para 
tentar aumentar a arrecadação tributária tem sido a realização de auditorias 
fiscais com consequentes lançamentos de ofício dos tributos devidos, atuali-
zados monetariamente, e acrescidos das respectivas penalidades legais. Por 
outro lado, a legislação tributária brasileira oferece ampla oportunidade para 
os contribuintes exercerem seu legítimo direito de defesa. O rito completo 
do processo administrativo fiscal2 (PAF) é demasiadamente longo, gerando, 
assim, um vultoso estoque de processos no contencioso administrativo. Há, 
ainda, a possibilidade de se iniciar um novo e longo processo na esfera judicial. 
Como resultado, tem-se um gigantesco e crescente estoque de dívida pública, 
do qual apenas uma parcela muito pequena é, na prática, recuperada.

Considerando os fatos apresentados acima, e também que o quadro de 
servidores da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) vem sendo 
significativamente reduzido, devido ao grande número de aposentadorias e 
à não realização de concursos públicos para reposição do efetivo,3 e que a 
tendência é de redução ainda mais drástica, dado o déficit fiscal orçamentá-
rio do Brasil, conclui-se que, embora a atividade de fiscalização seja essencial 
para se manter presença fiscal, é clara a necessidade de se adotar um modelo 
de arrecadação e de administração tributária mais eficiente. É imprescindível 
a otimização dos recursos públicos.

Acredita-se que uma forma de aumentar a sua eficiência seja a adoção de 
práticas embasadas na política de promoção do aumento da conformidade 
tributária voluntária e de uma fiscalização mais orientadora que permita e 
incentive a autorregularização.

Dada a provável acessão do Brasil à Organização para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE), torna-se interessante e necessário conhe-
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cer as suas recomendações no tocante à administração tributária e ao papel da 
auditoria fiscal e compreender como funciona o Co-operative Tax Compliance, 
programa voltado ao incentivo à conformidade tributária cooperativa.

Questiona-se se a forma de atuação da RFB, no que concerne à auditoria 
fiscal, está alinhada com as práticas preconizadas pela OCDE e se tal progra-
ma seria plenamente aplicável à administração tributária brasileira dadas as 
diferenças socioeconômicas e culturais existentes entre a realidade da maior 
parte de seus países-membros, uma vez que a OCDE é popularmente conhe-
cida como o “clube dos países ricos” e dada também a distinção entre o siste-
ma legislativo desses países, já que muitos adotam o common law, enquanto 
o Brasil adota o civil law.

Em caso positivo, ou seja, caso seja viável a adoção, pelo Brasil, desse pro-
grama de incentivo à conformidade tributária cooperativa, quais seriam os 
principais desafios a serem enfrentados na sua implantação?

Para atingir esses objetivos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica so-
bre o tema, tendo como fontes principalmente os relatórios publicados pela 
OCDE mas também outros estudos e artigos diversos que tratam do tema 
compliance. Houve também a coleta e a análise de dados e informações con-
tidos na intranet e nos sistemas de controle da RFB referentes à estratégia, 
postura e forma de atuação adotadas por esse órgão nos últimos anos, às 
operações e iniciativas voltadas à conformidade tributária e à autorregulari-
zação, e aos resultados atingidos com essas iniciativas.

2  O Problema Enfrentado pela Administração  
    Tributária Brasileira

Segundo o Plano Anual da Fiscalização da Secretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil para o ano-calendário de 2019 – Resultados de 2018 (BRA-
SIL, 2019d, p. 7) o montante de crédito tributário constituído pela RFB em 
2018 foi de R$ 186,93 bilhões e a arrecadação espontânea, ou induzida, de-
corrente da percepção do risco sobre o não cumprimento da norma tributá-
ria, foi de R$ 1,46 trilhão.

Não obstante, existe atualmente um grande volume de processos no con-
tencioso administrativo. De acordo com dados apresentados pela Subsecre-
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taria de Tributação e Contencioso da RFB (Brasil, 2020a), em 31/01/2020 ha-
via, nas Delegacias de Julgamento (DRJ) da RFB, 1ª instância do contencioso 
administrativo fiscal federal, um total de 268.970 processos administrativos 
fiscais, envolvendo cerca de R$ 161,2 bilhões em litígios. O tempo médio no 
contencioso administrativo de 1ª instância é de aproximadamente mil dias 
(BRASIL, 2019d, p. 51).

No Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), 2ª instância do 
contencioso administrativo fiscal federal, em junho de 2019, havia aproxima-
damente 118 mil processos, que representam cerca de R$ 618 bilhões de cré-
dito tributário em discussão administrativa de 2ª instância (BRASIL, 2019a).

Consoante o Plano Anual de Fiscalização da RFB acima mencionado, dos 
processos referentes a lançamentos em autos de infração formalizados em 
2010, ainda restavam, em dezembro de 2018, 11,35% em número de proces-
sos e 15,42% em termos de valores pendentes de julgamento pelos órgãos 
de julgamento administrativo (BRASIL, 2019d, p. 8), e, após encerrada a tra-
mitação na esfera administrativa, grande parte dos contribuintes recorre à 
justiça e o processo permanece em litígio por mais vários anos. Do mesmo 
documento, foi extraída a informação sobre a situação do crédito tributário, 
em fevereiro de 2019, dos autos de infração lavrados nos anos de 2008 a 2018 
com valores superiores a R$ 200 milhões (BRASIL, 2019d, p. 9), a qual está 
representada na figura 01 abaixo.

Fonte: Plano Anual da Fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil para o ano-calendário de 2019. 
(2019d, p. 09)

Figura 01 – Situação do crédito tributário dos AI lavrados de 2008 a 2018 em valores sup. a R$ 200 milhões.

Crédito tributário em AI com valores superiores
 a R$ 200 milhões - lavrados de 2008 a 2018

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

00

Extinto Admin/Judicial Julg/Cobrança/Sup. Judicial Pago/Parcelado/Garantido



20

Verifica-se, portanto, que após o lançamento em auto de infração, o crédi-
to tributário permanece em litígio por muitos anos até que se consiga efeti-
vamente realizar a sua cobrança, e que a situação é ainda mais grave quando 
se trata de autos de infração com alto valor de crédito tributário. Dada a lon-
ga tramitação, muitas vezes, por uma série de motivos, entre eles a falência 
ou a extinção da pessoa jurídica ou o completo esvaziamento e dilapidação 
de seu patrimônio, o crédito tributário se torna irrecuperável.

Relatório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Brasil, 2019b, pp. 
8-9) aponta que o estoque da dívida pública da União alcançou, no fim de 
2018, o valor de R$ 2,18 trilhões. Deste montante, cerca de 44,8% são classifi-
cados como irrecuperáveis (rating “D”). Um estudo aponta que o estoque da 
dívida pública vem aumentando ano a ano e que os valores efetivamente re-
cuperados anualmente, ao longo do período de 2008 a 2016, representaram 
percentuais muito pequenos do estoque total da dívida, variando de 0,62% 
a 2,27% (MENG, 2017, p. 14) sendo, na média, de apenas 1,30%. Em 2018, o 
valor total dos créditos recuperados, ou seja, que foi efetivamente consagra-
do aos cofres públicos, foi de apenas R$ 23,88 bilhões (Brasil, 2019b, p. 14), 
representando apenas 1,12% do valor total do estoque da dívida pública, que 
era de R$ 2,138 trilhões no período.

Os dados acima permitem a conclusão irrefutável de que todos os esfor-
ços envidados em garantir a satisfação do crédito tributário, naquilo que se 
entende como em conformidade com a lei, não parecem estar sendo sufi-
cientes para que seja atingido o resultado final de um sistema tributário, qual 
seja, fazer que os recursos decorrentes da incidência tributária cheguem ao 
erário e permitam que políticas públicas sejam implementadas em prol do 
bem social. Muitas são as etapas e os desafios, mas esse artigo se dedica a 
identificar as melhorias possíveis de serem implementadas no órgão admi-
nistrativo responsável pela atividade fiscalizatória: a RFB.

3  O Papel da Auditoria Fiscal no Cenário Atual  
    segundo a OCDE

No relatório publicado pela OCDE em 2017, The Changing Tax Compliance 
Environment and the Role of Audit 4  (OCDE, 2017a), que se baseou em uma 
pesquisa realizada com 29 países, é apresentado um panorama geral sobre a 
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forma de atuação das administrações tributárias. O relatório expõe, também, 
“como as estratégias de conformidade estão evoluindo e como pode-se es-
perar que elas evoluam à luz de novas tecnologias e instrumentos como po-
derosos bancos de dados e ferramentas analíticas avançadas” (OCDE, 2017a, 
p. 14, em tradução livre).

De acordo com o estudo, uma forma de se dividir as atividades relaciona-
das à conformidade tributária é pelo critério do momento em que ocorrem. 
As atividades podem ser classificadas em (OCDE, 2017a, p. 19):

a)  Atividades reativas – que se dividem em dois subgrupos: as atividades 
de resposta aos questionamentos dos contribuintes, que podem variar 
de indagações sobre seus débitos tributários a perguntas gerais sobre 
prazos e obrigações, e as auditorias fiscais realizadas após a entrega das 
declarações fiscais.

b) Atividades proativas – que são as realizadas antes da entrega das de-
clarações fiscais e que procuram influenciar ações futuras, tais como 
fornecer espontaneamente informações para facilitar a compreensão 
das obrigações tributárias ou explicar as implicações de novas leis ou 
processos tributários. Tais interações geralmente são feitas “de um 
para muitos”, por meio de publicações, palestras e videoconferências, 
por exemplo, e inclusive por meio de terceiros, como por meio de es-
critórios contábeis e instituições financeiras.

c)  Atividades na fonte e conformidade por projeto5  – são as que têm o 
objetivo de facilitar e, em última instância, gerenciar a conformidade 
pelo contribuinte, mediante a prevenção de erros e da aplicação in-
correta da lei. Através do uso da tecnologia, de softwares e aplicativos, 
são oferecidos serviços e soluções pela administração tributária, com a 
colaboração de terceiros que interagem com o contribuinte, como em-
pregadores e prestadores de serviços. Por meio de atividades na fonte, 
procura-se obter a conformidade tributária o mais próximo possível da 
transação ou do fato gerador da obrigação tributária. Para conseguir 
isso, as obrigações tributárias, como o preenchimento de declarações, 
podem ser incorporadas a outros sistemas, por exemplo, folha de pa-
gamento ou aplicativos bancários. Pode-se citar, como exemplos, a re-
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tenção de imposto na fonte para os assalariados e o uso de declarações 
fiscais pré-preenchidas.

Ainda segundo o estudo, todas essas atividades sempre irão coexistir, o 
que mudará com o tempo é a proporção entre elas. Atualmente, cada admi-
nistração tributária, dependendo de seu estágio de desenvolvimento, tanto 
em termos tecnológicos como em relação às atitudes culturais e sociais, e de 
seus sistemas jurídicos e legislativos (mais ou menos permissivos em relação 
ao uso e compartilhamento de dados) emprega uma combinação diferente 
dessas atividades (OCDE, 2017a, p. 20).

As publicações do Forum on Tax Administration6  (FTA) já vinham incenti-
vando a migração de atividades reativas, as auditorias fiscais pós-declaração, 
que geralmente são “de um para um”, para intervenções mais proativas, “de 
um para muitos”, e, também, o uso de abordagens de conformidade por pro-
jeto, mais próximas da ocorrência do fato gerador (OCDE, 2017a, p. 20).

Um estudo publicado pelo Intra-European Organisation of Tax Adminis-
tration (IOTA) esclarece bem essa abordagem:

“(...) Tradicionalmente, a apresentação de uma declaração fiscal era o pon-
to de partida do processo para a administração tributária: avaliação de 
riscos, auditoria e, finalmente, o processo de avaliação e pagamento de 
impostos. Trabalhar mais próximo à fonte significa mudar a perspectiva 
e considerar a declaração fiscal mais como o resultado de um processo.” 
(IOTA, 2017, p. 48, em tradução livre)

O desenvolvimento de ferramentas e serviços disponíveis para os contri-
buintes, o uso de pagamentos e de notas fiscais eletrônicas, o aumento da 
disponibilidade de dados e os crescentes fluxos de informação entre as admi-
nistrações tributárias e os diversos outros intervenientes estão possibilitando 
tornar o processo de avaliação da conformidade tributária mais próximo à 
ocorrência do fato gerador.

A adoção de sistemas que permitem a verificação prévia traz diversos be-
nefícios tais como a redução de erros e de omissões de rendimentos, melho-
rias na detecção antecipada de áreas de alto risco e de fraudes, redução do 
custo de conformidade para os contribuintes, maior previsibilidade por parte 
dos contribuintes no sentido de reduzir impactos potencialmente prejudi-
ciais em seu fluxo de caixa, redução de custos para a administração tributária 



23

com a diminuição de fiscalizações pós declaração e a possibilidade de con-
centrar ações fiscais em contribuintes ou transações de maior risco (OCDE, 
2017a, p. 21).

3.1 Evolução das Estratégias de Conformidade Tributária

Desde a introdução dos regimes autodeclaratórios, nas décadas de 1970 e 
1980, a maioria das administrações tributárias concentrou suas abordagens 
de fiscalização e administração tributária na otimização dos níveis de con-
formidade voluntária do contribuinte e no desenvolvimento de ferramentas 
para ajudar a identificar as declarações que devem estar sujeitas à verificação 
ou auditoria pós-declaração (OCDE, 2017a, p. 30).

O conceito de gerenciamento de riscos de conformidade foi explorado em 
profundidade pela primeira vez pela OCDE em “Compliance Risk Manage-
ment: Managing and Improving Tax Compliance”7  (OCDE, 2004). Com base 
na experiência das principais administrações tributárias, o relatório analisou 
como o uso de técnicas modernas de gerenciamento de riscos poderia auxi-
liar no desenvolvimento de estratégias mais eficazes de mitigação de riscos 
(OCDE, 2017a, p. 31). Houve uma mudança de foco do contribuinte individual 
para um ambiente de conformidade mais amplo.

Ainda que o modelo de gerenciamento de riscos de conformidade e seus 
princípios permaneçam válidos, o advento de novas tecnologias permitiu, ao 
longo do tempo, uma maior sofisticação nos sistemas, provocando diversas 
mudanças, tais como (OCDE, 2017a, p. 33):

•  as abordagens utilizadas para identificar, avaliar e priorizar riscos 
agora empregam softwares e ferramentas analíticas avançadas;

•  as fontes de informação são cada vez mais baseadas em dados 
externos, e incluem dados não estruturados como, por exemplo, 
web scraping8  e mídia social. São utilizadas, também, informações 
fornecidas por terceiros – instituições financeiras, empregadores, 
outras empresas e agências governamentais – e, inclusive, por ou-
tros países;

•  as intervenções estão ocorrendo em tempo real ou quase em tem-
po real;
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•   há realização de intervenções mais simples e cada vez mais automa-
tizadas; e

•  as administrações tributárias, com novos modelos de organização, 
estão gerenciando segmentos ou microssegmentos, otimizando a 
alocação de recursos escassos.

Atualmente, os custos mais baixos de armazenamento e o uso das fer-
ramentas analíticas avançadas, que combinam aplicação de técnicas esta-
tísticas e de aprendizado de máquina, têm permitido um gerenciamento 
cada vez melhor e mais antecipado dos riscos tributários. Cada vez mais 
as administrações tributárias estão utilizando intervenções automatizadas, 
baseadas em regras, para tratar riscos pré-definidos e executar ações como 
respostas a solicitação de restituição, envio de cartas com alertas etc. Mui-
tas dessas atividades “robóticas” ocorrem quase em tempo real, e estão 
substituindo algumas ações executadas anteriormente por pessoas.

Embora o objetivo principal de uma auditoria fiscal seja determinar se as 
informações prestadas pelo contribuinte em sua declaração estão corretas 
ou não, a realização de auditorias fiscais tem um papel mais amplo de in-
centivo à conformidade tributária, por meio do “efeito cascata”, ou seja, do 
aumento da percepção de risco pelos contribuintes de forma geral (OCDE, 
2017a, p. 59). Assim, o que muitas administrações tributárias têm feito é 
potencializar o efeito de uma ação de fiscalização realizando uma auditoria 
fiscal em um grupo de contribuintes, por exemplo por meio de uma audito-
ria de sistema ou uma auditoria em prestadores de serviços. Também tem 
sido feito uso inteligente de mídia e comunicação para divulgar tais ações.

Tem havido também maior sofisticação e uso de behavioural insights9 

combinado com técnicas analíticas avançadas para descobrir padrões an-
teriormente invisíveis, fazer previsões e recomendações, projetar políticas e 
realizar intervenções, tendo o comportamento humano em mente (OCDE, 
2017a, p. 22). Cada vez mais as administrações tributárias relatam a con-
tratação de pesquisadores comportamentais e o uso de informações com-
portamentais para influenciar a conformidade voluntária e para melhorar 
atitudes gerais em relação ao órgão arrecadador. (OCDE, 2019a, p. 46)

Finalmente, tem aumentado o número de administrações tributárias 
que implantaram programas de conformidade tributária cooperativa, tema 



25

que será abordado a seguir.

4 Programa de Conformidade Tributária   
 Cooperativa

De acordo com relatório da OCDE publicado em 2019, nos últimos anos 
tem havido um foco crescente no uso de acordos cooperativos para geren-
ciar a conformidade tributária. De um total de 58 países, 22 já tinham im-
plementado, em 2017, programa de conformidade cooperativa, 8 países 
estavam em fase de implementação e 7 estavam planejando implementar 
(OCDE, 2019a, p. 54). Os programas geralmente são concretizados por meio 
de acordos formais com algumas empresas, embora em alguns países esses 
programas sejam mais informais. Em alguns poucos países a operacionaliza-
ção do programa é baseada em dispositivos legais (OCDE, 2017a, p. 45).

O fato de um país implementar um programa de conformidade cooperati-
va não significa que não serão mais realizadas fiscalizações nos contribuintes 
que aderirem ao programa, mas é provável que essas sejam adaptadas ao 
comportamento real de conformidade do contribuinte. Se esse comporta-
mento for considerado positivo, as auditorias fiscais serão mais simples, foca-
das em um item específico. Tais programas geralmente são aplicados inicial-
mente em grandes empresas que estão na categoria de baixo a médio risco, 
mas, à medida que os programas se desenvolvem, há margem para aplicá-los 
cada vez mais em empresas que são consideradas como de maior risco, ou 
seja, que adotam abordagens de planejamento tributário agressivo, como 
parte de um processo de assegurar pelo menos parte dos riscos e restringir o 
escopo de possíveis auditorias (OCDE, 2017a, p. 61).

O desenvolvimento de modelos de conformidade cooperativa está inserido 
em um contexto de mudanças no ambiente de negócios e de imposição de 
padrões mais altos de transparência. Os países adotaram e estão adotando le-
gislação e normas que exigem que as grandes empresas ofereçam maior trans-
parência em suas demonstrações financeiras (OCDE, 2013, p. 43). Atualmente, 
também há uma série de instrumentos internacionais, tais como CRS,10 FATCA11  
e CbC,12 que facilitam a estratégia de gerenciamento de riscos e a adoção de 
abordagens de promoção da autorregularização e incentivo da conformidade.
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4.1 Pilares do Programa de Conformidade Tributária  
 Cooperativa

O conceito de conformidade tributária cooperativa surgiu em 2008 quan-
do o FTA publicou um estudo (OCDE, 2008) que incentivava as administra-
ções tributárias a estabelecer um relacionamento com os grandes contri-
buintes baseado na confiança e na cooperação, denominado, à época, como 
“relacionamento aprimorado”.13 A partir de então, vários “países desenvol-
veram abordagens baseadas no princípio de que as empresas preparadas 
para serem totalmente transparentes podem esperar em troca maior certeza 
sobre sua posição tributária” (OCDE, 2013, p. 11).

De acordo com tal estudo,

“(...) o relacionamento aprimorado se baseia no estabelecimento e na ma-
nutenção da confiança mútua entre contribuintes e órgãos arrecadadores. 
Isso pode ser alcançado através dos seguintes comportamentos:

• nas negociações com os contribuintes, os órgãos arrecadadores demons-
trando entendimento com base na compreensão da operação comercial, 
na imparcialidade, na proporcionalidade, na abertura por meio da divulga-
ção e transparência e na capacidade de resposta; e

• em negociações com órgãos arrecadadores, contribuintes oferecendo 
divulgação e transparência.” (OCDE, 2008, p.40, em tradução livre)

Devido ao reconhecimento da importância da compreensão em relação à 
operação comercial da empresa, diversas administrações tributárias criaram 
grupos setoriais para atender os grandes contribuintes, montando equipes 
com as habilidades e conhecimento necessários para lidar com temas rele-
vantes, propiciando acúmulo de experiência e melhor compreensão dos pro-
blemas que direcionam determinado comportamento tributário.

Em relação ao princípio da imparcialidade, foi identificado que os órgãos 
arrecadadores devem tratar a resolução de problemas com um alto nível de 
consistência e objetividade (OCDE, 2008, p. 35). O estudo discutiu técnicas 
alternativas de resolução de disputas como um possível mecanismo para au-
xiliar a imparcialidade.

A proporcionalidade diz respeito às escolhas que as administrações tribu-
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tárias fazem na alocação de recursos, decidindo quais contribuintes e quais 
questões tributárias devem ser priorizadas, tendo em vista as consequências 
gerais na arrecadação tributária. O gerenciamento de riscos é uma ferramen-
ta essencial para as administrações tributárias que querem garantir uma alo-
cação eficiente de recursos (OCDE, 2008, p. 35).

Segundo o estudo, se as administrações tributárias forem transparentes, 
trabalharem em tempo real e tiverem rápida capacidade de resposta, conse-
guirão oferecer ao contribuinte maior certeza em questões tributárias (OCDE, 
2013, p. 20).

O estudo esclarece também, no contexto de um relacionamento aprimo-
rado, o que as administrações tributárias esperam de um contribuinte em 
termos de divulgação e transparência:

“A divulgação vai além da informação que os contribuintes são estatuta-
riamente obrigados a fornecer. Deve incluir todas as informações necessá-
rias para o órgão arrecadador realizar uma avaliação de risco totalmente 
informada. Isso inclui qualquer transação ou posição sobre a qual exista 
um grau significativo de incerteza ou imprevisibilidade tributária, ou onde 
o órgão arrecadador tenha indicado publicamente que o assunto é par-
ticularmente preocupante do ponto de vista de determinada política e, 
portanto, será examinado.

(...)

Transparência é a estrutura contínua na qual ocorrem atos individuais de 
divulgação. Descreve a maneira pela qual as partes em um relacionamen-
to aprimorado abordam questões tributárias que dão origem a um grau 
material de risco ou incerteza (ou que podem dar origem a tal grau de 
risco ou incerteza no futuro).” (OCDE, 2013, p. 41, em tradução livre)

Embora os pilares do estudo de 2008 continuassem válidos e essenciais 
para estratégias eficazes de conformidade tributária cooperativa, surgiram 
novas questões e, em 2013, no contexto do BEPS, o FTA publicou um novo 
relatório (OCDE, 2013), dessa vez adotando o termo conformidade tributária 
cooperativa com o intuito de deixar claro que a abordagem se baseia na 
cooperação, mas com o objetivo de garantir a conformidade tributária, ou 
seja, o pagamento da quantia certa de imposto tempestivamente (OCDE, 
2013, p. 13).
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Segundo o relatório, o ponto crucial da estratégia de conformidade é que 
o comportamento compatível seja recompensado e o comportamento não 
compatível seja punido. “O comportamento de conformidade requer supor-
te, enquanto o comportamento de não conformidade pode, dependendo 
do motivo, exigir ação severa. (...) A abordagem poderia ser resumida como: 
cooperação se possível e imposição se necessário”.14  (OCDE, 2013, p. 42, em 
tradução livre)

4.2 Principais Características e Requisitos dos Programas  
 de Conformidade Tributária Cooperativa

De acordo com tal relatório, embora haja diferenças entre os programas 
de conformidade tributária cooperativa adotados por cada país, eles têm em 
comum o desejo de estabelecer um relacionamento transparente entre a 
administração tributária e o contribuinte e o uso de abordagens mais proati-
vas para resolver riscos tributários relevantes (OCDE, 2017a, p. 45). O estudo 
mostra também quais são as características e os requisitos para participar 
desses programas. Entre os requisitos mais comuns estão um alto nível de 
comprometimento por parte do contribuinte, a presença de uma estrutura 
formal de controle tributário, e a ausência de problemas pendentes ao in-
gressar no programa.

Abordagens de Conformidade Cooperativa Número

Características específicas do Maior certeza da situação tributária para o contribuinte 28

programa Divulgação de questões tributárias relevantes pelo contribuinte em tempo real 26

 Resolução em tempo real de questões fiscais relevantes 25

 Transparência por parte da administração no plano de auditoria 22

 Outras 11

Requisitos para participação Comprometimento em amplo nível 24

 Os contribuintes precisam ter uma estrutura de controle tributário 18

 Problemas pendentes precisam ser resolvidos 16

 Sem pagamentos em atraso 10

 Outros 14

Figura 02 – Características e requisitos dos programas de conformidade cooperativa.
Fonte: OCDE. Tax Administration 2019: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging 
Economies, p. 54.
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A divulgação de questões tributárias relevantes é de extrema importância. 
Um contribuinte pode legitimamente ter uma visão diferente da adminis-
tração tributária sobre o tratamento correto de uma determinada questão 
tributária, o ponto essencial é que, em um relacionamento de conformidade 
cooperativa, o contribuinte será completamente aberto sobre a posição que 
adotou. Conforme consta no relatório da OCDE:

“Só é possível ter uma discussão eficaz sobre a interpretação da lei se todos 
os fatos forem claros e aceitos por ambas as partes. Dentro de um relacio-
namento cooperativo, as partes tentam obter um entendimento comum 
de todos os fatos e circunstâncias relevantes a fim de acelerar o processo e 
resolver disputas mais rapidamente.” (OCDE, 2013, p. 52, em tradução livre)

4.2.1 Estrutura de Controle Tributário
Para alcançar a necessária divulgação e transparência, a empresa precisa 

ter um sistema de controle interno que garanta que as declarações subme-
tidas à administração tributária sejam precisas e que as transações que ge-
ram incerteza fiscal relevante sejam divulgadas. A esse sistema de controle 
a OCDE denomina como Tax Control Framework (TCF).15 Por acreditar que 
o TCF é de fundamental importância dentro do contexto do programa de 
conformidade tributária cooperativa, na medida em que pode ser avaliado 
objetivamente pelo órgão arrecadador como parte de seu processo de ava-
liação de risco, a OCDE elaborou um relatório para tratar especificamente do 
assunto e servir como um guia para as empresas (OCDE, 2016).

Admite-se que os diversos países que implementaram o conceito de 
conformidade cooperativa têm práticas administrativas, culturas e sistemas 
tributários distintos, e que, portanto, a aplicação prática das ideias apresen-
tadas pode precisar de adaptação para considerar as especificidades de cada 
país. Há, todavia, segundo o relatório, seis componentes essenciais em um 
TCF (OCDE, 2016, p. 15), quais sejam:

•   Estabelecimento da estratégia tributária: essa deve ser claramente 
documentada e de propriedade da alta administração da empre-
sa, e “refletirá o apetite dessa por riscos, o que inclui sua disposi-
ção em adotar posições tributárias com as quais a administração 
tributária pode discordar” (OCDE, 2016, p. 16, em tradução livre).
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•  Aplicação de forma abrangente: “um TCF deve adotar uma abor-
dagem orientada a processo na qual todas as políticas, regras, 
procedimentos e processos tributários da empresa estejam do-
cumentados” (OCDE, 2016, p. 16, em tradução livre). O TCF deve 
divulgar também opiniões e conselhos recebidos de empresas de 
auditoria e consultoria sobre posições tributárias assumidas que 
possam ser incertas ou controversas.

•  Atribuição de responsabilidade: o desenvolvimento da estratégia 
tributária e do TCF é de responsabilidade da alta administração e 
deve ser aprovado pelo CFO16 ou Conselho. O valor da assinatura 
está na declaração explícita que a empresa está comprometida 
com o processo projetado para realizar, na prática, o compromis-
so com a transparência (OCDE, 2016, p. 17).

• Governança documentada: é preciso haver um sistema de regras 
e relatórios, documentado, que garanta que as transações sejam 
comparadas com as normas definidas e os riscos potenciais de não 
conformidade sejam identificados e gerenciados. O processo de 
governança tributária deve descrever e definir todas as responsa-
bilidades tributárias, a prestação de contas, os indicadores de de-
sempenho, o conceito de materialidade para fins tributários, o mo-
nitoramento e a mitigação de riscos tributários (OCDE, 2016, p. 18).

•  Realização de testes: o TCF deve conter ferramentas e soluções de 
feedback para detectar e corrigir erros. A revisão de sua eficácia 
deve ocorrer regularmente e após quaisquer alterações funda-
mentais, como mudanças na estratégia ou no modelo de negó-
cios, no conselho, no departamento tributário, na legislação tribu-
tária, e após grandes aquisições ou alienações (OCDE, 2016, p. 18).

• Fornecimento de garantia: o TCF deve ser capaz de fornecer garan-
tias às partes interessadas de que os riscos tributários estão sujeitos 
ao controle adequado e de que se pode confiar em suas declara-
ções fiscais. Isso é realizado “definindo o apetite ao risco da enti-
dade e assegurando que sua estrutura de gerenciamento de riscos 
seja capaz de identificar desvios com mecanismos para mitigar ou 
eliminar o risco adicional” (OCDE, 2016, p. 15, em tradução livre).
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O relatório aponta também que o acesso a dados relevantes e de boa qua-
lidade é de extrema importância e que este tema é frequentemente a “fonte 
de atritos consideráveis no relacionamento entre contribuintes e órgãos arre-
cadadores”. Muitas vezes, durante ações fiscais, “os contribuintes sentem que 
as solicitações de informações vão muito além do que é relevante e geram 
custos e atrasos desnecessários” e, por outro lado, os órgãos arrecadadores 
muitas vezes se sentem compelidos a agir se acreditarem ter acesso negado 
a determinados documentos (OCDE, 2016, p. 18, em tradução livre).

“No contexto de uma relação de conformidade cooperativa, deve haver 
muito menos espaço para discordância sobre os fatos (...) a aplicação de 
um TCF efetivo a uma transação específica deve significar que as questões 
tributárias originadas estão claramente documentadas e a documentação 
relevante está prontamente disponível. Com a abordagem de conformi-
dade cooperativa, as discussões sobre transações-chave geralmente ocor-
rem muito mais próximas da data de suas ocorrências, quando o acesso 
aos documentos e aos tomadores de decisões relevantes é muito mais 
fácil de organizar. Esse é um dos principais motivos pelos quais a confor-
midade cooperativa oferece uma segurança maior e mais antecipada a 
ambas as partes, a um custo menor.” (OCDE, 2016, p. 19, em tradução livre)

Para que a administração tributária tenha a garantia que o TCF de uma 
empresa tem base sólida e é efetivamente seguido na prática, é necessário 
que conheça e entenda bem o sistema. Para isso pode adotar diferentes 
formas de avaliação. Um dos processos de avaliação do TCF propostos pela 
OCDE em seu relatório baseia-se na realização de perguntas, por membros 
da administração tributária, direcionadas à administração da empresa, rela-
cionadas às formas de controle por ela adotadas, às ferramentas existentes 
para avaliar a eficácia da estrutura e ao processo de tomada de decisão. Ou-
tras formas de avalição do TCF sugeridas incluem, por exemplo, a realização 
de auditoria de declarações fiscais e análise dos indicadores que garantem 
que os controles estão funcionando (OCDE, 2016, p. 22).

Por fim, são apresentadas as conclusões e recomendações enfatizando 
que um TCF totalmente desenvolvido fornece garantia à empresa e à admi-
nistração tributária de que não podem surgir riscos tributários devido à falta 
de controle e à falta de entendimento sobre tais riscos por parte da própria 
empresa, e que, para formar uma opinião sólida sobre a eficácia de um TCF 
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específico, a administração tributária precisa avaliar e testar seu escopo e efi-
cácia (OCDE, 2016, p. 28).

4.2.2  Governança Interna dos Programas de Conformidade  
 Cooperativa

Segundo a OCDE, sistemas de governança interna são essenciais para to-
das as administrações tributárias que introduzem um programa de conformi-
dade cooperativa. Dentro desses programas, espera-se que os funcionários 
da administração tributária estabeleçam um relacionamento aberto com 
o contribuinte, mas também que permaneçam imparciais e profissionais e 
mantenham uma atitude crítica em relação ao contribuinte e aos eventuais 
riscos tributários (OCDE, 2013, p. 65). Segundo pesquisa efetuada com países 
que adotaram programas de conformidade cooperativa e que melhoraram a 
governança interna, há medidas e princípios essenciais que devem ser leva-
dos em consideração (OCDE, 2013, p. 70):

•  Estabelecimento prévio de regras de integridade e de normas de 
conduta, baseadas em valores fundamentais e em um código de 
ética, e regras para documentação, tais como atas das reuniões com 
a empresa, registro das medidas tomadas pelo coordenador e um 
relatório anual resumido. “As regras devem ser claras e os profis-
sionais devem saber o que se espera deles” (OCDE, 2013, p. 70, em 
tradução livre). Além disso, a documentação garantirá que o traba-
lho de conformidade cooperativa possa ser avaliado futuramente.

•  Adoção de programas e sistemas de trabalho padrão que orientam 
os Auditores-Fiscais no processo de tomada de decisão. Os pro-
gramas e guias de trabalho são baseados na legislação e em re-
gras éticas e valores fundamentais e devem explicar os objetivos e 
componentes do método e esclarecer sobre qual deve ser a forma 
de trabalho, tornando o processo transparente para os Auditores-
-Fiscais e para os representantes dos contribuintes. Essas medidas 
promovem a previsibilidade, a estabilidade, a igualdade e a legiti-
midade do método.

•  “Envolvimento de um segundo (ou mais) ‘par de olhos’, o que deve 
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garantir que as decisões relativas aos grandes contribuintes não se-
jam tomadas por um único indivíduo” (OCDE, 2013, p. 70, em tradu-
ção livre). Quase todos os países desenvolveram métodos nos quais 
o trabalho em equipe e a revisão por pares garantem que decisões 
independentes sejam tomadas. Geralmente, há dois representan-
tes tributários atuando como pessoas de contato e questões técni-
cas significativas envolvem inevitavelmente vários especialistas em 
tributos e no setor. Alguns países estabeleceram uma equipe mul-
tidisciplinar específica para cada grupo de empresas e nos casos 
complexos e ou que envolvem elevado grau de risco, as decisões 
são tomadas em conjunto.

•  Programas de treinamento regulares dos especialistas envolvidos 
no programa de conformidade cooperativa. Os tópicos desses pro-
gramas podem ser técnicos, como o conhecimento sobre estrutu-
ras de controle tributário e sobre novas formas de planejamento 
tributário e, também, envolver habilidades sociais e de comunica-
ção. O objetivo é permitir que os Auditores aprendam juntos, além 
de oferecer uma oportunidade para que discutam e compartilhem 
dilemas e melhores práticas.

•   Sistemas de rotação que visam diminuir “o risco de que os Auditores 
percam, ou de que possa parecer que tenham perdido, sua atitu-
de crítica e independente” (OCDE, 2013, p. 70, em tradução livre). 
Quase todos os países possuem sistemas de rotação. Todavia, é 
importante considerar também que uma relação de conformidade 
cooperativa exige que os profissionais de ambos os lados da mesa 
tenham tempo suficiente para construir um relacionamento pesso-
al e que os Auditores necessitam familiarizar-se com as caracterís-
ticas especiais relacionadas às estruturas e aos sistemas tributários 
dos contribuintes. Ademais, do ponto de vista da qualidade do rela-
cionamento cooperativo e da manutenção dos níveis de serviço, no 
momento da rotação é necessário tempo suficiente para sucessão 
e transferência de arquivos e informações.

•  Sistemas de revisão e monitoramento para medir a qualidade do 
trabalho realizado e garantir que este seja imparcial e que traga re-
sultados. Tais sistemas
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“(...) também auxiliam a administração tributária a obter uma visão geral 
de como o programa de conformidade cooperativa está funcionando e 
a considerar a necessidade de fazer ajustes no conceito. Desta forma, um 
‘ciclo de aprendizado’ pode ser criado. O desafio é desenvolver sistemas 
de revisão e monitoramento que sejam eficazes ‘em tempo real’ ou, pelo 
menos, logo após um evento.” (OCDE, 2013, p. 70, em tradução livre)

4.2.3 Regimes de Divulgação
A divulgação completa dos planejamentos tributários e de quaisquer 

questões tributárias relevantes geralmente é voluntária e faz parte de um 
programa de conformidade tributária cooperativa, mas a maior parte dos pa-
íses membros da OCDE possui também regimes de divulgação obrigatória a 
fim de obter maior segurança sobre a confiabilidade dos sistemas de geren-
ciamento de riscos tributários das empresas (OCDE, 2013, p. 58).

Para os países que não possuem regimes de divulgação obrigatória e que 
pretendem implementar tais regimes, a fim de obter informações antecipa-
das sobre esquemas de planejamento tributário agressivos, a OCDE publicou 
o relatório final da ação 12 do BEPS (OCDE, 2015) com orientação extraída das 
melhores práticas.

Várias administrações tributárias, além ou em vez de ter um regime de 
divulgação obrigatória, possuem outras iniciativas voltadas à obtenção de 
informações por parte dos contribuintes. Tais iniciativas são detalhadas no 
relatório da OCDE que trata do combate ao planejamento tributário agressi-
vo por meio de maior transparência e divulgação (OCDE, 2011). Tal relatório 
justifica a importância da divulgação afirmando que:

“Um sistema que começa com a divulgação inicial dessas informações não 
apenas permite uma resolução mais rápida de disputas e uma segurança 
jurídica aprimorada, mas também possui o potencial para redução signifi-
cativa de custos através de uma melhor alocação de recursos para gover-
nos e contribuintes.” (OCDE, 2011, p. 12, em tradução livre)
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4.3  Implementação do Programa de Conformidade   
 Tributária Cooperativa

Ao abordar a questão da implementação do programa, a OCDE chama 
a atenção para a importância de uma série de questões e desafios a serem 
enfrentados pelos países. Adverte que é primordial definir o grupo para o 
qual o programa é apropriado, delinear bem as questões legais no que se 
refere às regras de divulgação e confidencialidade e à capacidade de oferecer 
segurança antecipada aos contribuintes, e considerar os recursos humanos 
necessários para apoiar um modelo de conformidade cooperativa, não só em 
termos quantitativos, mas, também, e principalmente, em termos de capaci-
tação e de habilidades (OCDE, 2013, p. 30).

A consulta às partes interessadas e o engajamento dos contribuintes são 
considerados vitais no desenvolvimento e na implementação de programas 
de conformidade cooperativa. “A maioria dos países iniciou seus programas 
com um piloto. A vantagem de um programa piloto é que ele permite que 
mudanças na abordagem original sejam incorporadas com bastante facilida-
de e essas mudanças ajudam a melhorar o modelo” (OCDE, 2013, p. 30, em 
tradução livre).

Em geral, a abordagem de conformidade cooperativa é voluntária e ofere-
cida a grandes contribuintes. Segundo o estudo, aparentemente a Holanda é 
o único país que projetou e implementou uma abordagem formal de confor-
midade cooperativa também para empresas de médio porte, mas não teve 
sucesso com essa estratégia.17 

4.3.1  Desafios a Serem Enfrentados
A implementação de programas de conformidade cooperativa implica 

uma mudança de paradigma e apresenta diversos desafios, tanto para as 
administrações tributárias como para os contribuintes e requer mudanças 
culturais e comportamentais (OCDE, 2013, p. 35).

No que se refere à administração tributária, é preciso dar maior ênfase às 
chamadas habilidades sociais e de comunicação de seus agentes, que devem 
ser complementadas com altos níveis de conhecimento técnico e de experi-
ência no setor para entender bem o negócio da empresa. É também crucial a 
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adoção de uma abordagem preventiva, deslocando o foco dos trabalhos de 
anos fiscais anteriores para o tempo atual, e de uma atitude de resolução de 
problemas.

É necessário, ainda, estabelecer métricas adequadas para avaliar a entrega 
dos benefícios esperados, já que as métricas tradicionais se concentram em 
medidas da redução da não conformidade, ou seja, comparam o valor decla-
rado com o valor do imposto devido após a atuação fiscal e, como estratégias 
que visam aumentar a conformidade voluntária têm menor probabilidade 
de gerar receita de autuação, o tamanho da diferença tributária entre o valor 
originalmente declarado pelo contribuinte e o valor devido após uma autua-
ção fiscal reduzirá à medida que a conformidade voluntária aumentar (OCDE, 
2013, p. 36).

Embora a OCDE e o FTA tenham dedicado um relatório exclusivo à ques-
tão da medição dos resultados de conformidade tributária (OCDE, 2014), 
concluem que o estudo não identificou uma solução perfeita para tal desa-
fio, que “não existe um único conjunto certo de métricas” (OCDE, 2014, p. 93, 
em tradução livre), e que é necessário um esforço contínuo à medida que as 
estratégias de conformidade evoluem, que novos dados e técnicas se tor-
nam disponíveis e que os contextos operacionais se modificam. Concluem 
também que “muitas das dificuldades (...) não estão na teoria da mensuração 
de resultados, mas na sua implementação prática” (OCDE, 2014, p. 93, em 
tradução livre).

A maioria dos países que implementou programas de conformidade co-
operativa encontrou dificuldades para medir seus resultados. Segundo um 
relatório divulgado pelo Escritório de Prestação de Contas do Governo dos 
Estados Unidos (GAO), embora as evidências indicassem que o Compliance 
Assurance Process (CAP)18 poderia ser eficaz para garantir a conformidade, 
aumentar a segurança e economizar recursos, o Internal Revenue Service (IRS) 
não conseguiu avaliar se o CAP estava ou não atingindo seus objetivos. As re-
comendações feitas pelo GAO incluem que o IRS avalie o processo, desenvol-
va métricas e metas para os objetivos e capture dados de maneira consistente 
para rastrear o progresso (ESTADOS UNIDOS, 2013, p. 27).

Outra questão importante é o nível de contato, entre administração tri-
butária e contribuintes, necessário para se estabelecer com êxito um rela-
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cionamento de confiança. Este relacionamento requer dedicação e compro-
metimento de ambos os lados, exige disponibilidade de recursos humanos 
e, consequentemente, de recursos financeiros, principalmente nos estágios 
iniciais (OCDE, 2013, p. 36). À medida que as empresas se familiarizam com 
a conformidade cooperativa e compreendem melhor os limites de risco, o 
processo pode ser simplificado, com mais consultas e problemas tratados por 
meio de orientações gerais e abordagens um-para-muitos (OCDE, 2013, p. 62).

Outro desafio para a administração tributária é garantir que não apenas 
sejam coletadas informações desses relacionamentos, mas que também seja 
tirado delas máximo proveito. Temas de interesse ou preocupação podem 
ser tratados por meio de uma série de possíveis vias, tais como: usar aborda-
gens de “alerta fiscal”, em que a administração essencialmente alerta os con-
tribuintes sobre uma questão tributária específica; emitir decisões públicas 
ou orientações genéricas para esclarecer o tratamento tributário em relação 
a assuntos específicos e trabalhar com grupos ou associações setoriais para 
abordar um tema preocupante. Esses caminhos são mais eficazes que uma 
fiscalização, proporcionam maior segurança tributária e são um uso mais efi-
ciente dos recursos, tanto para o contribuinte quanto para a administração 
(OCDE, 2013, p. 62).

Pelo lado do contribuinte, é imprescindível que tenha bons sistemas de go-
vernança corporativa que apoiem a divulgação e a transparência necessárias, 
e tenha atenção constante à sua estrutura de controle tributário. Assim como 
para as administrações tributárias, a participação em um programa de confor-
midade cooperativa exige, principalmente nos estágios iniciais, quando ocor-
re um intenso grau de interações, um alto nível de dedicação das empresas.

4.3.2 Benefícios Esperados
No que se refere às expectativas de benefícios, o estudo aponta que os 

países, ao optarem por implementar um programa de conformidade coope-
rativa, esperam que este proporcione diversos benefícios às administrações 
tributárias (OCDE, 2013, pp. 34-35).

Um dos benefícios destacados é “um melhor relacionamento com as em-
presas, baseado em confiança, entendimento mútuo, abertura e transpa-
rência, com a consequente mudança comportamental do contribuinte em 
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termos da natureza e da escala do planejamento tributário realizado” (OCDE, 
2013, p. 34, em tradução livre).

Outros benefícios apontados foram “a capacidade de prever, com razo-
ável confiança, qual será a posição de uma empresa em relação a questões 
tributárias” e a maior capacidade de avaliação e de gerenciamento de ris-
cos, devido à proximidade com a empresa, o que possibilita lidar com riscos 
emergentes mais rapidamente e adotar abordagens mais rigorosas em casos 
de não conformidade (OCDE, 2013, p. 34, em tradução livre).

Foram mencionados, ainda, como consequências da maior conformida-
de voluntária, maior convicção em relação à previsão de receita tributária, 
melhor utilização dos recursos humanos, redução de custos administrativos 
e resolução mais rápida dos problemas, evitando longos e desnecessários 
litígios (OCDE, 2013, pp. 34-35).

Finalmente, foi citado também o aumento da confiança no sistema tribu-
tário e na forma de atuação da administração tributária (OCDE, 2013, p. 35).

Em relação aos benefícios proporcionados às empresas, espera-se “um 
relacionamento aprimorado com o órgão arrecadador, baseado em confian-
ça, entendimento mútuo, abertura e transparência, resultando em melhor 
gerenciamento de riscos, redução de incertezas em relação às suas posições 
tributárias” (OCDE, 2013, p. 35, em tradução livre).

Do mesmo modo, há a expectativa de um menor número de ações fiscais, 
já que o foco das auditorias fiscais estaria voltado àqueles contribuintes não 
comprometidos com elevados padrões de conformidade, e consequente re-
dução de custos e da necessidade de litígios prolongados (OCDE, 2013, p. 35).

Ademais, o contribuinte tem “a oportunidade de destacar questões re-
lacionadas à legislação ou à administração tributária” com a expectativa de 
resolução mais rápida dos problemas, e pode gozar de melhor reputação pe-
rante a opinião pública ao atender às expectativas de legitimidade e justiça 
da sociedade (OCDE, 2013, p. 35, em tradução livre).
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5. Experiências de Países com Programas de   
 Conformidade Tributária Cooperativa

Baseada no relato das administrações tributárias, a OCDE incluiu, em um 
de seus relatórios, um anexo que oferece uma visão geral sobre as lições 
aprendidas por diversos países e suas recomendações para países que pre-
tendem implementar programas de conformidade tributária cooperativa 
(OCDE, 2013, pp. 102-105). A seguir, serão citadas e resumidas algumas des-
sas recomendações.

A Holanda e a Austrália recomendam uma abordagem gradual, começan-
do com negócios e setores menos complexos.

“Idealmente, qualquer programa piloto deve começar com entidades que 
possuam um perfil de risco relativamente simples, para que se possa, no 
programa piloto, resolver os problemas procedimentais que surgirem. 
Essa abordagem facilita o enfrentamento de casos que são substancial-
mente mais complexos à medida que o programa se desenrola.” (OCDE, 
2013, p. 102, em tradução livre)

 Noruega e Nova Zelândia recomendaram que se defina previamen-
te o perfil de contribuinte adequado a um programa de conformidade tri-
butária cooperativa, e que se tenha uma descrição clara desse contribuinte 
(OCDE, 2013, p. 103).

De acordo com a Austrália, o envolvimento precoce e o apoio da equipe 
no desenvolvimento do programa de conformidade cooperativa são ele-
mentos importantes no processo de implementação (OCDE, 2013, p. 103).

“Gerenciar expectativas pode ser muito difícil e uma boa comunicação é 
vital”. Os Estados Unidos destacaram a importância de se definir claramente, 
tanto para as equipes internas como para os contribuintes, o que se enten-
de por transparência e cooperação. Isso é muito importante para evitar mal-
-entendidos assim como para proporcionar consistência e uniformidade em 
todo o programa (OCDE, 2013, p. 104, em tradução livre).

Na Irlanda, a forma encontrada para atenuar as preocupações dos funcio-
nários foi a realização de workshops durante os quais foi explicado como o 
programa de conformidade cooperativa funcionaria na prática e quais seriam 
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os possíveis benefícios para a administração tributária (OCDE, 2013, p. 103).

A Suécia e o Reino Unido enfatizaram a importância da clareza e da obje-
tividade na comunicação com os públicos interno e externo, especialmente 
com a mídia, e de se utilizar uma abordagem coerente, consistente e impar-
cial, para não gerar a impressão de que a administração tributária está favo-
recendo determinadas empresas (OCDE, 2013, p. 103).

Também foi mencionada a importância de se avaliar e descrever os bene-
fícios de cada acordo individualmente, conferir se o programa está funcio-
nando, e, se necessário, detalhar as circunstâncias e os motivos pelos quais 
a administração tributária precisa encerrar um acordo de conformidade. É 
importante ter tudo documentado. Em 2010, a administração tributária da 
Holanda foi questionada, por membros do Parlamento Holandês, sobre os 
motivos que levaram à rescisão de um acordo com um contribuinte (OCDE, 
2013, p. 104).

Finalmente, foi destacado que os intermediários, os consultores tributários, 
desempenham um papel importante nas questões tributárias das empresas 
e, por esse motivo, foi aconselhado também envolvê-los desde o início. A 
conformidade cooperativa exige uma mudança de mentalidade igualmente 
por parte dos consultores, que estão acostumados a um relacionamento de 
controvérsias e pode ser necessário certo esforço de convencimento de que 
a nova abordagem é do interesse de seus clientes e pode ser também de seu 
próprio interesse (OCDE, 2013, p. 104).

A seguir são apresentadas mais detalhadamente as experiências de dois 
países que implementaram programas de conformidade tributária coopera-
tiva: Austrália e Holanda.

5.1  Austrália

A Austrália foi o primeiro país a implementar um programa de conformida-
de cooperativa, em 2001. Em 1998, o Australian Taxation Office19  (ATO) conce-
beu o famoso Compliance Model, um modelo de estratégia de conformidade 
que leva em consideração a atitude dos contribuintes em relação ao cumpri-
mento de suas obrigações tributárias. De acordo com o preconizado pelo ATO, 
a maior parte dos contribuintes, que representam a base de uma pirâmide, 
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estão dispostos a fazer a coisa certa, a pagar os tributos devidos no valor e mo-
mento corretos. Para esses, a estratégia adotada é facilitar ao máximo o pro-
cesso. Logo acima encontram-se aqueles que tentam fazer a coisa certa, mas 
nem sempre têm sucesso; logo, a estratégia deve ser ajudá-los a cumprir suas 
obrigações. Acima destes estão aqueles que não querem cumprir suas obriga-
ções tributárias, e, nesse caso, é necessário aplicar medidas para dissuadi-los. 
Finalmente, no topo da pirâmide encontram-se os que estão decididos a não 
cumprir suas obrigações. Para esses é necessário o uso rigoroso da lei.

Para apoiar seu programa de conformidade, o ATO desenvolveu uma es-
trutura de diferenciação e gerenciamento de riscos.

Figura 03 – Modelo de Conformidade do ATO (ATO Compliance Model).

Fonte: Australian Taxation Office. https://www.ato.gov.au/About-ATO/Managing-the-tax-and-super-system/Stra-
tegic-direction/How-we-help-and-influence-taxpayers/Compliance-model/. Acesso em: maio/2020.

Figura 04 – Estrutura de Diferenciação de Risco.

Fonte: Australian Taxation Office – extraído do relatório 
Co-operative Tax Compliance: A Framework – From Enhanced
Relationship to Co-operative Compliance. 2013, p. 25.
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A estratégia de conformidade do ATO parte da categorização de risco dos 
contribuintes, o que lhe permite uma melhor alocação de recursos, concen-
trando seus esforços de auditoria fiscal em contribuintes classificados como 
de alto risco.

Para os contribuintes classificados como “chave”, o ATO desenvolveu um 
programa de conformidade cooperativa, passando de um forte foco em au-
ditoria para uma estratégia de construir relacionamentos positivos e oferecer 
segurança. São adotadas várias medidas de conformidade sendo que seu pro-
duto premium é o Acordo Anual de Conformidade (ACA),20  um acordo vo-
luntário entre o ATO e os grandes contribuintes corporativos, basicamente as 
cem maiores empresas, englobando multinacionais e empresas públicas. Na 
visão do ATO, a maior parte das grandes empresas21  possui um bom processo 
de governança tributária e está disposta a cumprir suas obrigações tributárias.

Entre os benefícios oferecidos aos contribuintes estão: a resolução mais 
rápida de problemas técnicos, pontos de contato centralizados e diálogo 
contínuo sobre questões técnicas, tratamentos concessionais de multas e 
juros, e o fato de não estar sujeito a auditorias fiscais, pós declaração, dos 
tributos que fazem parte do acordo22  no período coberto por um ACA. As-
sim, os ACA visam oferecer uma abordagem “sem surpresas”, com benefícios 
potenciais para o ATO e para o contribuinte (Austrália, 2019).

Para entrar em um ACA, o CEO ou CFO da empresa deve, primeiro, escre-
ver uma carta de governança tributária que confirme que sua estrutura está 
alinhada às melhores práticas estabelecidas no Guia de Revisão de Gover-
nança e Gerenciamento de Riscos Tributários,23 que está disposto a identi-
ficar e divulgar, de forma completa e verdadeira, todos os riscos tributários 
materiais e se envolver durante todo o período da ACA. Após a análise, se a 
empresa for aceita no programa, o ATO emitirá uma carta contendo todos 
os termos do acordo, incluindo as expectativas e as obrigações de ambas as 
partes, e confirmando que, sujeito às condições mencionadas, a declaração 
tributária de determinado período não estará sujeita a fiscalização posterior. 
Não existe um período pré-definido para um ACA, mas um arranjo típico tem 
um ciclo de três anos. Ambas as partes assinam os documentos e termos do 
acordo.

Durante o ciclo do ACA, é necessário que o contribuinte notifique o ATO 
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sobre quaisquer alterações e que trabalhe em conjunto para resolver riscos, 
de maneira aberta e transparente. Se forem identificados riscos tributários 
classificados como altos, serão desenvolvidas estratégias para mitigar o risco. 
O ATO, por sua vez, se compromete a trabalhar de maneira aberta, honesta e 
transparente e a manter um diálogo aberto, mantendo o contribuinte infor-
mado sobre o andamento das questões levantadas.

É realizada uma revisão anual da eficácia dos processos de garantia de 
conformidade tributária onde, além de serem discutidos os riscos já divul-
gados e as estratégias para mitigação desses riscos, são também avaliados o 
relacionamento e a forma de trabalho até então. Concluída a reunião, é emi-
tida uma nova carta com os pontos acordados e o compromisso por parte da 
administração, sujeito às condições acordadas, de não realizar auditoria fiscal 
no próximo período. Qualquer parte pode sair do ACA a qualquer momento, 
bastando para isso que notifique a outra parte por escrito, indicando os mo-
tivos da saída.

Se, por acaso, a qualquer momento, o ATO constatar que o contribuin-
te não divulgou de forma completa e verdadeira os riscos relevantes ou se 
considerar que houve fraude, evasão ou que regras antielisivas podem ser 
aplicadas, poderá abrir uma ação fiscal para o período.

Segundo um relatório publicado em novembro de 2014, seis anos após 
a sua introdução, embora o programa tenha sido bem avaliado pelos parti-
cipantes, que consideraram que este proporcionou benefícios como maior 
segurança tributária e melhor capacidade de resposta do ATO,24 a aceitação 
inicial do ACA foi baixa (Austrália, 2014, p. 16). Em 2014, 24 contribuintes pos-
suíam um acordo assinado, sendo que seis desses não seriam considerados 
“chave” dentro dos padrões definidos.25 Assim, os ACAs não foram a peça 
central da colaboração cooperativa com grandes contribuintes corporativos, 
conforme previsto inicialmente. A maioria dos grandes contribuintes corpo-
rativos preferia estar sujeita a atividades alternativas de conformidade, como 
análises de conformidade pré-pagamento, em vez de entrar voluntariamente 
em um ACA.

Os contribuintes informaram que o principal motivo para não entrar em 
um ACA era o alto custo para atender aos seus requisitos, particularmente 
na fase de entrada. Eles perceberam que outras atividades de conformidade 
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têm benefícios semelhantes, com menos demandas administrativas.26 Se a 
intenção era maximizar a participação de grandes contribuintes corporati-
vos, seria necessário o ATO reavaliar a extensão da diferenciação, levando em 
consideração os custos e benefícios para os contribuintes e para si próprio. 
O ATO teria que decidir se o ACA deveria ser posicionado apenas como parte 
do espectro de abordagens de conformidade ou como a peça central da co-
laboração cooperativa, como inicialmente previsto.

O relatório apontou também algumas falhas na administração do ACA. 
Ao longo do tempo, muitos contribuintes divulgaram riscos tributários e so-
licitaram assistência interpretativa, o que indica que os ACAs estavam sen-
do úteis na identificação e tratamento de riscos fiscais para os contribuintes 
participantes, embora nem sempre em “tempo real”, pois os processos de 
decisão algumas vezes eram demorados. Todavia, constatou-se que o ATO 
não estava retendo informações relacionadas às divulgações de maneira 
consistente. Os principais documentos do ACA, incluindo divulgações, não 
estavam sendo gerenciados e armazenados de forma satisfatória. Os docu-
mentos estavam em vários locais, dificultando, e, em alguns casos, impos-
sibilitando a visualização do histórico completo do ACA com o contribuinte 
(Austrália, 2014, p. 21). Isso significa que o ATO não tinha garantia de que os 
ACAs estavam sendo gerenciados adequadamente e que todos os requisitos 
tinham sido atendidos. Também não tinha capacidade de analisar os dados 
fornecidos pelos participantes do ACA para avaliar sua eficácia (Austrália, 
2014, p. 94).

“Uma análise do tempo necessário para concluir as várias etapas do pro-
cesso do ACA mostrou também que, em muitos casos, o ATO não estava atin-
gindo suas próprias metas de pontualidade e a análise do ANAO sugere que 
algumas dessas metas não eram realistas” (Austrália, 2014, p. 95).

5.2 Holanda

O programa formal de conformidade cooperativa, chamado de Moni-
toramento Horizontal (HM)27 foi introduzido pela The Netherlands Tax and 
Customs Administration – NTCA28 em 2005. A participação no programa é 
voluntária, os contribuintes assinam um acordo de conformidade com a ad-
ministração tributária no qual são estabelecidos os princípios do monitora-
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mento horizontal e a forma de trabalho. O relacionamento é baseado em 
confiança, transparência e entendimento mútuo. Um dos pilares do progra-
ma é a “confiança justificada”.29 Foram colocados como requisitos essenciais, 
para participação no programa, um alto nível de engajamento e comprome-
timento por parte da alta administração da empresa e a solução de todas as 
questões legais pendentes.

Em 2012, o programa passou por uma avaliação de um comitê indepen-
dente30 e sofreu várias críticas, as quais serão resumidas a seguir. Após obter 
sucesso com um programa piloto para algumas empresas, a NTCA procedeu 
à implantação do HM de forma rápida demais e os seus funcionários não con-
seguiram acompanhar o ritmo do processo (OCDE, 2013, p. 94). Embora al-
guns tivessem uma atitude favorável em relação ao monitoramento horizon-
tal, outros consideraram que a administração tributária estava mais exposta a 
riscos de queda na arrecadação tributária de contribuintes corporativos, uma 
vez que houve deslocamento de auditores que atuavam nas formas tradicio-
nais de auditoria fiscal para o programa HM. Houve certa resistência. Isso de-
monstrou a importância de, ao se realizar uma grande mudança de política, 
se investir na mudança da cultura organizacional e gerenciar essa mudança 
na cultura da maneira apropriada. “Na opinião do comitê, isso foi realizado 
tarde demais e de forma inadequada” (OCDE, 2013, p. 94, em tradução livre).

Ainda segundo o comitê, a administração tributária promoveu o HM de 
modo atraente, resultando na impressão interna e externa de que esse era 
o único instrumento de supervisão do futuro. Só após alguns anos é que a 
NTCA corrigiu essa ideia, posicionando o monitoramento horizontal como 
apenas um dos elementos de sua estratégia de gerenciamento de riscos de 
conformidade, que tem como objetivo influenciar o comportamento dos 
contribuintes: “flexível quando possível, rigoroso quando necessário” (OCDE, 
2013, p. 95, em tradução livre).

Outro problema apontado foi a falta de planejamento estratégico prévio. 
A implementação do HM baseou-se “principalmente em considerações intui-
tivas”. No momento de sua introdução, havia apenas um documento conciso 
listando os princípios do modelo. Posteriormente, o programa foi expandido 
para abranger segmentos inteiros sem suplementar a intuição inicial com 
uma estratégia baseada em fundamentos racionais e sem uma abordagem 
gerencial (OCDE, 2013, p. 95, em tradução livre).
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Ademais, não foram estabelecidos métricas de referência, indicadores de 
desempenho ou fatores críticos de sucesso. O comitê ficou surpreso com a 
falta de informações, qualitativas e quantitativas, a respeito dos resultados 
gerados pelo programa e não conseguiu medir a eficiência, definida como a 
relação entre os recursos investidos e os resultados alcançados, e nem tam-
pouco a eficácia do modelo, ou seja, se esse resultou na melhoria do cumpri-
mento espontâneo das obrigações tributárias, no aumento da conformidade 
voluntária.

Segundo um estudo publicado em 2017, embora o relacionamento entre 
a administração tributária e os grandes contribuintes tenha melhorado muito 
com o HM, tendo evoluído de uma relação antagônica “eles e nós” para uma 
relação cooperativa, o sistema enfrenta grandes desafios (WIDT, 2017, p. 4). 
Provou-se particularmente difícil medir o impacto do modelo na arrecadação 
tributária, já que “a divulgação de informações sobre o programa é altamen-
te limitada, não sendo relatado muito mais do que números agregados sobre 
o número de empresas participantes” (WIDT, 2017, p. 33, em tradução livre). 
“O relatório conclui que, para que o HM subsista, é vital aumentar a formali-
zação e a transparência das técnicas de monitoramento de riscos aplicadas 
pela autoridade tributária e desenvolver métricas mais avançadas do que as 
disponíveis até agora” (WIDT, 2017, p. 4, em tradução livre).

Ainda segundo o estudo acima mencionado, constatou-se que a NTCA e 
os contribuintes corporativos temem que a formalização, em dispositivos le-
gais, “eliminaria ganhos importantes como flexibilidade e velocidade”.31  To-
davia, devido à ausência de estruturas formais significativas e à falta de trans-
parência, “o modelo tornou-se vulnerável a críticas externas” (WIDT, 2017, p. 
27, em tradução livre). A natureza informal do HM é hoje considerada uma 
fraqueza devido à imagem das empresas holandesas na última década. O 
comportamento tributário das grandes empresas recebe cobertura cada vez 
mais crítica da mídia e referir-se ao HM como um “acordo de cavalheiros” 
gera uma conotação, para quem está de fora, de “uma troca de favores ilegí-
timos” (WIDT, 2017, p. 28, em tradução livre).

Parte das críticas ao sistema, todavia, ainda segundo o estudo, tem origem 
no desconforto de advogados holandeses com o declínio nas disputas legais 
entre NTCA e contribuintes corporativos desde a introdução do HM (WIDT, 
2017, p. 30).
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6.  Autorregularização e Conformidade   
 Tributária no Brasil

6.1  Medidas Recentes Adotadas pela Receita Federal  
 do Brasil

Há vários anos a RFB adota algumas medidas que permitem a autorregula-
rização pelos contribuintes, como é o caso, por exemplo, da disponibilização, 
no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), dos extratos da Declaração de 
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), que demonstram eventuais erros ou 
inconsistências na declaração, para que a própria pessoa verifique se há a ne-
cessidade de retificação, e do envio de cartas apontando tais inconsistências 
e incentivando a autorregularização antes da abertura de um procedimento 
de fiscalização.

Não é intuito deste trabalho, no entanto, analisar todo o histórico e evolu-
ção da RFB na área de conformidade tributária. O foco está na apresentação 
das iniciativas adotadas mais recentemente, particularmente nos últimos 
cinco anos, que é justamente quando a RFB passou a dar maior ênfase à con-
formidade tributária voluntária e a autorregularização, e na análise de sua 
compatibilidade com o que preconiza a OCDE, já que é grande a probabilida-
de da adesão do Brasil a essa organização.

6.1.1  Malha Fiscal Pessoa Jurídica
A partir de 2017, com a implantação do projeto Malha Fiscal Pessoa 

Jurídica (Malha PJ), a RFB passou a oferecer às pessoas jurídicas a mesma 
oportunidade que há anos era disponibilizada às pessoas físicas. A Malha PJ 
foi construída internamente, a um baixo custo, com soluções tecnológicas 
desenvolvidas pelos próprios Auditores-Fiscais, baseadas no cruzamento de 
dados obtidos nas escriturações contábil e fiscal digitais (BRASIL, 2019f, p. 5).

Ao serem detectadas divergências, que podem decorrer de meros equí-
vocos, e não necessariamente representar uma irregularidade tributária, au-
tomaticamente são gerados alertas, os quais são encaminhados aos contri-
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buintes. Ao ser comunicada, a pessoa jurídica pode analisar a sua situação 
específica e, se assim julgar cabível, espontaneamente se autorregularizar. 
(BRASIL, 2019f, p. 5).

O relatório do Plano Anual de Fiscalização 2019 deixa bem clara a nova 
forma de atuação da RFB:

“Com o aumento da quantidade das operações, os contribuintes perce-
berão que a falta da autorregularização terá como consequência o lança-
mento de ofício, com incidência de multa e juros e espera-se que a maioria 
deles, após receber o aviso, opte por corrigir as divergências, (...)

O propósito dessa nova abordagem, mais do que emitir grande quantida-
de de autos de infração, é modificar o comportamento dos contribuintes 
a partir de uma presença fiscal mais intensa, abrangente e tempestiva.” 
(BRASIL, 2019d, p. 22)

6.1.2  Acompanhamento Diferenciado dos Maiores   
 Contribuintes

Embora o acompanhamento diferenciado dos maiores contribuintes já 
exista desde a edição da Portaria SRF nº 557, de 26 de maio de 2004, inicial-
mente seu foco era, por intermédio do monitoramento da arrecadação dos 
tributos, verificar a existência de indícios de evasão tributária e comunicar as 
suspeitas à área de fiscalização com o intuito de que fosse programada uma 
ação fiscal naquele contribuinte.32 Não existia a ideia de tentar promover a 
autorregularização.

Ao longo dos anos seguintes, foram editadas outras portarias com algu-
mas modificações no sistema de acompanhamento diferenciado dos maio-
res contribuintes, mas foi somente com a edição da Portaria RFB nº 641, de 
11 de maio de 2015 (BRASIL, 2015c), que foi institucionalizado o novo foco 
de atuação da área, voltado ao incentivo da promoção da conformidade tri-
butária e da autorregularização. Entre os objetivos do acompanhamento di-
ferenciado dos maiores contribuintes estão atuar próximo ao fato gerador da 
obrigação tributária e promover iniciativas de conformidade tributária junto 
aos maiores contribuintes, priorizando ações para autorregularização (BRA-
SIL, 2015c, art. 2º).



49

Para atingir seus objetivos, a portaria estabelece também a forma de atu-
ação dos responsáveis pelo acompanhamento. Como meios de obtenção de 
informações externas são citados o contato telefônico do servidor, prévia e 
formalmente comunicado ao contribuinte pela RFB, e o contato por meio 
eletrônico, via e-CAC, com o objetivo de obter esclarecimento adicional so-
bre fato ou circunstância previamente informada à RFB e procedimento fiscal 
de diligência, com emissão do respectivo Termo de Distribuição do Procedi-
mento Fiscal (BRASIL, 2015c, art. 3º).

A portaria esclarece, ainda, que os contatos por telefone ou e-mail não se 
caracterizam como início de procedimento fiscal, com a consequente perda 
da espontaneidade, e que, quando as informações não forem satisfatórias, 
ou o contribuinte não as prestar, poderá ser formalizado procedimento fiscal 
de diligência, mediante ciência do contribuinte sobre o início do procedi-
mento, ficando afastada a espontaneidade em relação ao tributo, ao período 
e à matéria expressamente inseridos no termo fiscal (BRASIL, 2015c, art. 3º, 
§§ 2º, 3º e 4º).

Em 2017, houve alteração da referida portaria33 e avanço no sentido da 
promoção da conformidade tributária e da autorregularização. Foi incluída, 
entre as formas de obtenção de informação, reunião presencial nas depen-
dências da RFB, com agendamento prévio pelo e-CAC, tendo por objetivo, 
além de obter informações externas, prestar orientações ao contribuinte vi-
sando à conformidade tributária (BRASIL, 2015c, art. 3º, IV, e § 4º).

Atualmente, a atividade de acompanhamento dos contribuintes diferen-
ciados34 está estruturada nos seguintes focos de atuação: monitoramento da 
arrecadação, análise de distorções potenciais, análise de setores e de grupos 
econômicos. O contribuinte não é analisado isoladamente, mas inserido no 
grupo econômico do qual faz parte, o que proporciona uma visão integral 
do contribuinte. O acompanhamento por setor econômico, além de permitir 
uma visão ampla, macro, que facilita o processo de análise e de conclusões, 
propicia uma especialização e um aprofundamento do conhecimento do se-
tor econômico, gerando maior eficiência e melhores resultados nos esforços 
de auditoria.

O processo de trabalho é vinculado à Subsecretaria de Fiscalização (Sufis) 
e é organizado e orientado pela Coordenação Especial de Acompanhamento 
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dos Maiores Contribuintes (Comac). Em 2018, 8.969 pessoas jurídicas foram 
enquadradas como de acompanhamento diferenciado,35 e, embora repre-
sentem menos de 0,01% do total de empresas no Brasil, essas empresas são 
responsáveis por 60% da arrecadação total. “Foram investigadas 1.882 distor-
ções de arrecadação por meio da avaliação das informações prestadas pelos 
contribuintes confrontando-as entre si e com informações externas” e, como 
resultado, foi gerado um valor total de R$ 27,5 bilhões em recuperação de 
crédito tributário (BRASIL, 2019d, p. 16).

Ao serem identificadas omissões, divergências ou inconsistências nas 
escriturações e declarações, são gerados alertas de inconformidade com o 
intuito de incentivar a autorregularização. Em 2018, foram enviados 2.987 
alertas de inconformidade, gerando 1.616 regularizações, o que corresponde 
a um índice de 54%. No primeiro semestre de 2019, as ações foram intensi-
ficadas; 1.695 empresas sujeitas ao monitoramento diferenciado foram con-
tactadas em ações de conformidade e 966, ou 57%, se autorregularizaram 
(BRASIL, 2019f, p. 7). Ao longo do tempo, com essa atuação próxima ao fato 
gerador e com o aumento da percepção de risco, espera-se promover uma 
mudança de comportamento dos contribuintes, estimular a conformidade 
tributária voluntária e o cumprimento espontâneo de suas obrigações.

Em muitas situações, como, por exemplo, em caso de adoção de enten-
dimentos jurídicos divergentes ou na eventualidade de serem necessários 
maiores esclarecimentos, são realizadas reuniões de conformidade, sempre 
nas dependências da própria RFB e com a presença de diferentes Auditores-
-Fiscais. Após a realização da reunião, com acesso a informações adicionais 
e mais detalhadas, o contribuinte tem a oportunidade de avaliar seus pro-
cedimentos e considerar se entende oportuno promover uma autorregula-
rização. Permanecendo as divergências, poderá vir a ser autuado, mas não 
necessariamente. Nem sempre há uma representação à área de fiscalização. 
A origem da divergência pode estar relacionada, por exemplo, à necessidade 
de alteração ou simplificação da legislação tributária. Em contrapartida, se for 
considerado necessário, a própria área de acompanhamento poderá iniciar 
um procedimento fiscal de diligência, pois há previsão normativa para isso 
(FREITAS, 2015, p. 18).

Em 2018, foram realizadas 149 reuniões de conformidade com os maiores 
contribuintes, que geraram 68 regularizações (BRASIL, 2019f, p. 6). Além das 
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reuniões para esclarecimento, são também realizadas reuniões de boas-vin-
das, que têm como objetivo conhecer o modelo de negócio da empresa, esta-
belecer uma relação de proximidade com o contribuinte, gerar presença fiscal 
e atuar com transparência, entre outros. Em 2019, o Serviço de Monitoramento 
dos Maiores Contribuintes (Semac) da Delegacia Especial de Administração Tri-
butária (Derat) em São Paulo realizou 11 reuniões de boas-vindas.36 

6.1.3  Programa Operador Econômico Autorizado (OEA)
O Programa Operador Econômico Autorizado (OEA), instituído pela Instru-

ção Normativa RFB n° 1.598, de 09 de dezembro de 2015, é um programa de 
conformidade voltado à área aduaneira que tem entre seus princípios a facilita-
ção, a agilidade, a simplificação, a transparência, a confiança e a voluntarieda-
de (BRASIL, 2015a, art. 2º). O programa permite que intervenientes que atuam 
no comércio exterior, tais como importadores, exportadores, transportadores, 
despachantes aduaneiros e depositários de mercadoria, que cumpram certas 
exigências estabelecidas pela RFB, sejam certificados no programa OEA e te-
nham tratamento diferenciado e usufruam de diversos benefícios.

O processo de certificação no Programa OEA consiste na avaliação do pro-
cesso de gestão adotado pelo requerente para minimizar os riscos existentes 
em suas operações de comércio exterior (BRASIL, 2015a, art. 12-A) e possibilita 
a certificação do operador nas seguintes modalidades (BRASIL, 2015a, art. 5º):

“I - OEA-Segurança (OEA-S), com base em critérios de segurança aplicados 
à cadeia logística no fluxo das operações de comércio exterior;

II - OEA-Conformidade (OEA-C), com base em critérios de cumprimento 
das obrigações tributárias e aduaneiras, e que apresenta níveis diferencia-
dos quanto aos critérios exigidos e aos benefícios concedidos:

a) OEA-C Nível 1; e

b) OEA-C Nível 2.”

Entre os critérios de conformidade em relação às obrigações tributárias e 
aduaneiras a serem cumpridas para fins de certificação estão, por exemplo, 
sistema de contabilidade e registro fiscal, descrição completa das mercado-
rias, classificação fiscal das mercadorias, base de cálculo dos tributos, origem 
das mercadorias e controle cambial (BRASIL, 2015a, art. 7º).
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Os benefícios,37 que se relacionam com a facilitação dos procedimentos 
aduaneiros no país ou no exterior, podem ser de caráter geral ou concedidos 
de acordo com a modalidade de certificação, com a função do operador na 
cadeia logística ou com o grau de conformidade. Entre os benefícios conce-
didos aos importadores e exportadores estão: reduzido percentual de canais 
de conferência na exportação ou na importação, prioridade de conferência 
das declarações de importação (DI) ou de exportação (DE) selecionadas para 
inspeção, parametrização imediata das DI ou das DE, resposta à consulta de 
classificação fiscal em até 40 dias e o registro antecipado da importação por 
meio aquaviário.

Esse último benefício,38 denominado “Despacho sobre águas OEA”, per-
mite que o importador certificado na modalidade OEA-Conformidade Nível 
2 (OEA-C Nível 2) registre a DI antes da chegada da carga ao território adua-
neiro, quando for transportada por meio aquaviário. Assim, quando a merca-
doria é selecionada no canal verde de conferência aduaneira, que dispensa 
o exame documental e a verificação da mercadoria, o importador pode re-
tirá-la imediatamente após sua descarga, sem a necessidade de armazena-
mento. “A utilização do despacho sobre águas permitiu, além de uma drás-
tica redução nos custos de armazenagem, um decréscimo no tempo total 
despendido na liberação da mercadoria de aproximadamente 78%” (BRASIL, 
2019d, p. 18).

Segundo um estudo da Confederação Nacional das Indústrias, o Programa 
OEA gerou, até 2018, uma economia de mais de 1,5 bilhão de dólares para 
as empresas participantes e, até 2030, deve adicionar mais de 50 bilhões de 
dólares ao Produto Interno Bruto do Brasil (BRASIL, 2019d, p. 18).

O Programa OEA teve grande aceitação por parte das empresas operado-
ras no comércio exterior. Até 31/03/2020, o programa havia certificado 489 
funções, dentre as quais 334 correspondem a importadores ou exportadores, 
e restavam em análise 70 requerimentos distribuídos entre os cinco Centros 
Regionais OEA. Desde a entrada em vigor do Programa OEA, 251 requeri-
mentos foram arquivados, devido ao não cumprimento de algum requisito 
de admissibilidade contido no art. 14 da IN RFB nº 1.598, de 2015, e 87 tive-
ram seu pleito indeferido, devido ao não cumprimento, total ou parcial, dos 
critérios de elegibilidade ou segurança e/ou conformidade, de acordo com a 
modalidade de certificação requerida.39 
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Ao longo dos últimos 12 meses foram recebidos 234 requerimentos, o que 
demonstra que a atratividade do Programa OEA tem aumentado entre os 
operadores. A média mensal é de 20 novos requerimentos por mês. Em ter-
mos de representatividade dos OEA no comércio exterior brasileiro, no mês 
de março de 2020, os OEA representaram 25,48% em quantidade de decla-
rações registradas no mês (DI + DE). Esse percentual é de 22,96%, quando 
analisada a representatividade em moeda nacional.

6.1.4  Reuniões de Conformidade com o Setor Financeiro
Com o intuito de incentivar o investimento estrangeiro no Brasil, a legisla-

ção tributária brasileira oferece tratamento diferenciado para os investidores 
não residentes no Brasil (INR) e não domiciliados em países ou dependências 
com tributação favorecida (PDTF)40  que aplicam nos mercados financeiro e 
de capitais. Dependendo do tipo de investimento, há redução da alíquota, 
ou até mesmo alíquota zero, de imposto de renda, e alíquota zero de impos-
to sobre operações financeiras (IOF) aplicável sobre operações de câmbio 
(BRASIL, 2017).

Para que um INR possa realizar investimentos nos mercados financeiro 
e de valores mobiliários brasileiros é necessário que, previamente, nomeie 
um representante legal para fins tributários, o representante tributário, papel 
exercido por uma instituição financeira.41 Para que esse representante saiba 
qual o regime tributário aplicável aos investimentos feitos pelo INR, é neces-
sária a perfeita identificação deste.

Por meio de diligências fiscais conduzidas pela RFB, buscou-se identificar 
os beneficiários do tratamento diferenciado e verificar se esses cumpriam 
os requisitos para ter direito aos benefícios. Constatou-se que instituições 
financeiras estavam realizando o registro de INR sem os devidos cuidados 
impostos pela Circular Bacen nº 3.461, de 24 de julho de 2009,42 no sentido 
de conhecer realmente o seu cliente,43 fato que impossibilita a correta identi-
ficação do regime tributário a ser aplicado.

À vista disso, em outubro de 2017 foi realizada uma reunião de conformi-
dade na Delegacia Especial da RFB de Maiores Contribuintes em São Paulo 
(Demac/SPO) da qual participaram nove bancos, além da Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban) e da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
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Financeiros e de Capitais (ANBIMA), para alertar que haviam sido identificados 
indícios de fraude tributária envolvendo alguns investimentos de não residen-
tes no Brasil e que as análises indicavam que vários investidores declarados 
como estrangeiros podiam ser, na verdade, brasileiros em busca do benefício 
fiscal. Foi dado o prazo de 30 dias para que as instituições iniciassem o proces-
so de autorregularização com o pagamento dos tributos devidos. A reunião de 
conformidade não tirou a espontaneidade dos contribuintes.

Após a reunião, foram realizadas novas ações fiscais e foi constatada tam-
bém, em diversos casos, a existência de estruturas artificiais, interpostas en-
tre o investidor não residente meramente ostensivo e o efetivo beneficiário, 
que foram utilizadas com a única finalidade de mascarar o real domicílio do 
INR que, em muitos casos concretos, estava sediado em PDTF e, em alguns 
casos inclusive era residente ou domiciliado no Brasil, e assim permitir a frui-
ção indevida de benefício fiscal.

Diante desse cenário, foi realizada uma nova reunião de conformidade na 
Demac/SPO, em fevereiro de 2019, dessa vez com apenas dois conglomera-
dos de instituições financeiras. Foi informando que, a partir do dia 18 de mar-
ço daquele ano, seriam iniciadas novas ações fiscais e foi dada nova chance 
para que essas instituições promovessem a autorregularização.

Após a realização dessas reuniões, verificou-se expressivo aumento no 
recolhimento espontâneo, por parte de algumas instituições financeiras, de 
imposto de renda referente a investimentos realizados por não residentes, 
conforme pode ser verificado no gráfico abaixo, que mostra a evolução dos 
valores de arrecadação espontânea no período de 2010 a 2019.

Figura 05 – Evolução da Arrecadação Espontânea de IRPJ e IRRF Referentes a Investimentos Realizados por INR.

Fonte: Informações extraídas dos sistemas de controles internos de arrecadação da RFB.
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Em 2020, a arrecadação continua batendo recorde. No período de 1º de ja-
neiro a 15 de abril de 2020 já houve o recolhimento espontâneo de R$ 1,386 
bilhão referente a imposto de renda retido na fonte (IRRF) sobre aplicações 
financeiras de não residentes (cód. 5286) e a imposto de renda pessoa jurídi-
ca (IRPJ) sobre ganhos líquidos e operações em bolsa (cód. 9086). A média de 
recolhimento para esses dois códigos de arrecadação nos últimos dez anos, 
para esse mesmo período, 1º de janeiro a 15 de abril, era de apenas R$ 265 
milhões. Houve, portanto, um aumento de 423%, em termos nominais, na 
arrecadação espontânea.

Verifica-se, assim, que a realização de reuniões de conformidade pode ser 
bastante eficaz, embora muitas vezes ainda seja necessário um reforço, me-
diante a realização de ações de fiscalização, para se aumentar a percepção de 
risco por parte dos contribuintes.

6.1.5 Operação Cartórios
A Operação Cartórios teve início em outubro de 2018 no estado de Minas 

Gerais, 6ª Região Fiscal da RFB, e em 2019 e 2020 foi gradualmente expan-
dida para outras regiões do país. Tal operação é composta por duas fases, 
sendo que a primeira consiste na realização de reuniões de conformidade 
coletivas, com os titulares de diversos cartórios da região em unidades da 
RFB, que tem os seguintes objetivos:

n demonstrar, de forma transparente, a atuação da Receita Federal;
n elevar a Moral Tributária (Fisco e Contribuintes);
n promover a Educação Fiscal;
n incentivar o Compliance Tributário;
n incentivar a autorregularização (arrecadação imediata); e
n reduzir litígios (BRASIL, 2020b).

Durante as reuniões, houve uma apresentação sobre “a legislação tribu-
tária federal aplicada à atividade cartorária demonstrando as implicações le-
gais no caso de descumprimento, citando as sanções administrativas, penais 
e até específicas da área cartorária, sobretudo com relação ao risco de perda 
de delegação” (BRASIL, 2020c). Ao final dos eventos, foi destinado um tempo 
para perguntas e respostas, houve a entrega de um resumo das informações 
apresentadas e foi concedido um prazo de 60 dias para autorregularização.
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Os resultados da primeira fase foram bastante motivadores, sendo que em 
algumas localidades para onde a operação foi expandida, como no Distrito 
Federal, apenas com o anúncio da reunião já foram evidenciados resultados. 
Foram verificados expressivos recolhimentos na véspera da reunião de con-
formidade como reflexo da repercussão de reuniões já realizadas em outras 
regiões. Gerou-se um comportamento de autorregularização antecipada.

Na 6ª RF, estado de MG, a “Operação Cartórios” resultou, até setembro de 
2019, em R$ 280 milhões em créditos tributários (BRASIL, 2019c). Na 7ª Re-
gião Fiscal, composta pelos estados do RJ e ES, a arrecadação mensal do seg-
mento mais do que dobrou após o início da operação, saiu de um patamar 
de R$ 10 milhões mensais em novembro de 2018 para pouco mais de R$ 23 
milhões em novembro de 2019 (BRASIL, 2020b).

A segunda fase da operação consiste na realização de ações de fiscaliza-
ção, ou seja, é a etapa de enforcement,44 em relação aos contribuintes que 
não se autorregularizaram, e ainda está em andamento.

6.1.6  Programa de Estímulo à Conformidade Tributária: Pró- 
 Conformidade

Em 15/10/2018, foi aberta a Consulta Pública RFB nº 04, de 2018, sobre a 
Portaria que institui o Programa de Estímulo à Conformidade Tributária (Pró-
-Conformidade) no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, estabe-
lecendo o período para a contribuição: de 16/10/2018 a 31/10/2018.

Na Exposição de Motivos, informa-se resumidamente a forma de atuação 
do programa:

“Alinhando a metodologia sugerida pela Organização de Cooperação e de 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), o programa pretende estabelecer 
uma classificação dos contribuintes, levando em conta seu histórico re-
cente de relacionamento com a administração tributária federal. Essa clas-
sificação servirá de referência para a relação entre a Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e o contribuinte, direcionando as ações de cumpri-
mento cooperativo, fiscalização, atendimento, análise de requerimentos 
(inclusive restituição e compensação), julgamento de recursos, dentre ou-
tras.” (BRASIL, 2018, p. 2)
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E, também, o que se espera com a adoção do programa:

“Em resumo, o Programa visa estimular a conformidade tributária, fomen-
tando a autorregularização. Espera-se como consequências a diminuição 
do contencioso e da inadimplência, a melhoria do ambiente de negócios 
no País, além de uma administração tributária mais eficiente.” (BRASIL, 
2018, p. 3)

Da leitura da minuta da portaria depreende-se que os contribuintes se-
riam classificados nas categorias “A”, “B” e “C” com base no cumprimento das 
seguintes obrigações tributárias principais e acessórias:

“I - registrar e manter a situação cadastral compatível com as atividades;
II - apresentar à RFB as declarações e as escriturações com integridade e 
veracidade nas informações prestadas;
III - entregar tempestivamente as declarações e as escriturações; e
IV - pagar integral e tempestivamente os tributos devidos.” (BRASIL, 
2018, p. 4)

A classificação levaria em conta até os últimos quatro anos e o contribuin-
te poderia requerer a revisão da sua classificação, no prazo de 30 dias, caso 
constatasse erro na aplicação dos critérios. Os critérios de classificação foram 
elencados nos artigos 7° a 10, mas não foi apresentado o detalhamento no 
que se refere à pontuação dos critérios e à forma de cálculo.

Para os contribuintes classificados na categoria “A”, seriam concedidos os 
seguintes benefícios: informação prévia sobre indício de infração apurado 
em análise realizada por Auditor-Fiscal da RFB antes de iniciado o procedi-
mento fiscal, oferecendo a chance ao contribuinte de promover a regulari-
zação no prazo indicado na informação, atendimento presencial prioritário, 
prioridade na análise de demandas perante a RFB, inclusive em relação ao 
recebimento de restituições, respeitadas as prioridades definidas em lei, e 
Certificado de Conformidade Tributária perante a RFB (BRASIL, 2018, p. 6).

Os contribuintes classificados na categoria “C”, por sua vez, estariam sujei-
tos a inclusão no Regime Especial de Fiscalização (REF)45 e a aplicação prioritá-
ria das medidas coercitivas previstas na Portaria RFB nº 1.265, de 3 de setembro 
de 2015,46 inclusive a cassação dos benefícios fiscais (BRASIL, 2018, p. 7).

Embora as intenções sejam louváveis e a iniciativa da RFB tenha sido consi-
derada, por muitos, como positiva e muito bem-vinda, o projeto não foi adian-
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te. A despeito do resultado da consulta pública não ter sido divulgado, consta-
tou-se, a partir da análise de artigos publicados e disponibilizados na internet, 
que o projeto sofreu várias críticas, as quais serão resumidas a seguir.

Uma das críticas mais recorrentes foi em relação à inadequação da institui-
ção do programa por portaria e não por lei, principalmente pelo fato de tratar 
de aplicação de penalidades. Também foi muito criticado o “tom punitivo” 
adotado no texto, reforçando o paradigma atual, de repressão, assim como a 
punição excessiva para “os maus contribuintes” e a falta de premiação signi-
ficativa para “os bons contribuintes”.

Igualmente, foi mencionada a inadequação de alguns dos critérios utili-
zados para classificar os contribuintes, como, por exemplo, a existência de 
reiteradas declarações retificadoras e os resultados de pedidos de restituição 
e de declarações de compensação, e a falta de transparência na regra de pon-
deração dos critérios para classificação dos contribuintes.

Ademais, foram questionados o fato de a análise da atuação do contri-
buinte retroagir em até 4 anos, para a sua classificação, e assim penalizar 
contribuintes em razão de condutas adotadas anteriormente à vigência do 
programa, e o fato de desconsiderar, para efeito de classificação, apenas os 
débitos com exigibilidade suspensa, e não os débitos em discussão judicial 
com garantias.

A proposta também sofreu críticas internamente, de Auditores-Fiscais da 
RFB que atuam nos órgãos centrais, na administração da RFB. Uma das críti-
cas47 diz respeito ao fato de o programa criar um direito subjetivo. Uma vez 
que o projeto propõe a realização de uma classificação pública e a adoção 
de tratamentos diferentes dependendo do resultado dessa classificação, é 
necessário que essa seja extremamente objetiva, praticamente automática, 
e baseada em critérios formais. Por outro lado, para que seja um indutor de 
mudança de comportamento, ela precisa ser extremamente transparente, os 
critérios precisam ser amplamente divulgados.

Dessa forma, muitos contribuintes, especialmente as grandes empresas, 
iriam se adequar às exigências puramente formais, as quais normalmente já 
são cumpridas, mas poderiam continuar a executar grandes planejamentos 
tributários agressivos, de forma a não pagar tributo, com a segurança, a ga-
rantia, que a RFB não iria realizar nenhum procedimento fiscal sem prévia 
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notificação e ação de conformidade.

Assim, em vez de o programa ser um estímulo à conformidade tributária 
voluntária, ele representaria a instituição de mais uma etapa no, já demasia-
damente longo, rito do PAF. Em contrapartida, se fossem adotados critérios 
um pouco mais subjetivos, muitos contribuintes entrariam com ações judi-
ciais questionando os critérios e pleiteando a alteração de sua classificação, 
gerando assim, em pouco tempo, um expressivo contingente de grandes 
contribuintes com classificação “C”, mas com efeito de “A”.

Outros fatores que levaram à desistência do programa,48 além das críticas 
já mencionadas, foram a falta de um sistema robusto de gerenciamento de 
riscos de conformidade que pudesse oferecer segurança quanto à classifica-
ção dos contribuintes e aos respectivos reflexos, a falta de capacidade para 
operacionalizar, colocar em prática, os ônus e bônus previstos na norma e 
o risco de criação de mais um contencioso para discussão da classificação 
recebida. Assim, embora ainda esteja nos planos da RFB criar um programa 
de conformidade tributária, seria necessária a prévia implementação de um 
sistema robusto e consolidado de gerenciamento de riscos de conformidade 
e, idealmente, tal programa seria no modelo de adesão e voltado aos gran-
des contribuintes.

Verifica-se que no modelo proposto, objeto de consulta pública, não há 
um público alvo definido. O programa iria atingir desde microempresas e em-
presas de pequeno porte optantes pelo Simples até os maiores contribuintes 
da RFB, contribuintes submetidos ao acompanhamento diferenciado e espe-
cial por meio de portaria publicada anualmente pela RFB. Isso, além de gerar 
um trabalho gigantesco à RFB, já que esta estaria se obrigando, comprome-
tendo-se publicamente, a classificar toda a sua base de contribuintes pessoa 
jurídica (PJ),49 não permite que se criem critérios de classificação adequados e 
incentivos específicos, atraentes, de acordo com cada perfil de contribuinte.

6.2  Programa “Nos Conformes” do Governo do Estado  
 de São Paulo

Embora o foco principal deste trabalho seja a análise da atuação da admi-
nistração tributária federal, optou-se por conhecer e analisar o Programa de 
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Estímulo à Conformidade Tributária (Nos Conformes),50 que foi implementa-
do pelo Governo do Estado de São Paulo, pelo fato deste representar uma 
importante iniciativa voltada ao propósito de se promover a autorregulariza-
ção e incentivar a conformidade tributária.

De acordo com informações obtidas no Portal da Secretaria da Fazenda e 
Planejamento do Governo do Estado de SP (SÃO PAULO, 2020c):

“Com o Nos Conformes, a Secretaria da Fazenda e Planejamento privilegia 
cada vez mais as atividades de orientação, atendimento e autorregulariza-
ção de acordo com os princípios e diretrizes da Lei de Estímulo à Confor-
midade Tributária.”

Os mencionados princípios da lei são: simplificação do sistema tributário 
estadual; boa-fé e previsibilidade de condutas; segurança jurídica pela obje-
tividade e coerência na aplicação da legislação; publicidade e transparência 
na divulgação de dados e informações e concorrência leal entre os agentes 
econômicos (SÃO PAULO, 2018, art. 1º).

Suas diretrizes, por sua vez, são: facilitar e incentivar a autorregularização 
e a conformidade fiscal; reduzir os custos de conformidade para os contri-
buintes; aperfeiçoar a comunicação entre os contribuintes e a administração 
e simplificar a legislação tributária e melhorar a qualidade da tributação (SÃO 
PAULO, 2018, art. 2°).

Os contribuintes são classificados de acordo com seu perfil de risco e os 
critérios para classificação são a adimplência em relação às obrigações pe-
cuniárias tributárias relativas ao ICMS e a aderência entre a escrituração ou 
declaração e os documentos fiscais emitidos ou recebidos pelo contribuinte.

Com o intuito de promover a autorregularização,

“o Fisco orienta os contribuintes para que regularizem espontaneamen-
te o cumprimento de suas obrigações tributárias antes da ação fiscal. O 
contribuinte fica a salvo de penalidades se sanar eventuais irregularidades 
no prazo indicado no aviso de autorregularização. A correção das incon-
sistências melhora a classificação do contribuinte e amplia seu acesso às 
contrapartidas do programa.” 51 

(...)

“Para incentivar a autorregularização, a Secretaria da Fazenda:
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1. disponibiliza o serviço gratuito e permanente de orientação e informa 
 ção ao contribuinte;

2.   realiza periodicamente campanhas educativas sobre direitos, garantias        
 e obrigações do contribuinte, inclusive no que se refere à existência  
 de eventuais pendências sobre obrigações tributárias;

3. mantém constantemente programa de educação tributária;

4. oferece treinamento aos servidores da Administração Tributária.” (SÃO  
 PAULO, 2020b)

Entre as expectativas do programa estão: elevar a arrecadação sem au-
mento da carga tributária, aumentar a eficiência administrativa e possibilitar 
premiar o comportamento tributário adequado e o correto pagamento dos 
impostos. De acordo com resultados divulgados, houve expressiva autorre-
gularização, o que gerou, de maio de 2018 a dezembro de 2019, mais de R$ 
3 bilhões em pagamentos e parcelamentos, sem aumento da carga tributária 
(SÃO PAULO, 2020c).

Verifica-se, portanto, que programas que incentivam a autorregularização 
e promovem a conformidade tributária cooperativa podem ser promissores, 
gerar bons resultados.

7.  Possíveis Desafios na Eventual Implementação  
 do Programa de Conformidade Cooperativa no  
 Brasil

Muitos foram os desafios enfrentados pelas administrações tributárias de 
países que implementaram programas de conformidade cooperativa: a ne-
cessidade de se promover mudanças na cultura organizacional, o nível de 
investimento demandado em alocação e capacitação de recursos humanos, 
a falta de métricas adequadas, a dificuldade de se chegar ao “tempo real” e 
de se garantir que seja tirado máximo proveito das informações coletadas 
para que se tenha retorno com o programa.

Em se tratando da eventual implementação do programa no Brasil, toda-
via, além dos desafios comuns à maioria dos países, é necessário se conside-
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rar uma série de obstáculos e particularidades da nossa realidade.

Conforme exposto nos relatórios da OCDE, os programas de conformida-
de cooperativa muitas vezes envolvem tomadas de decisão por parte dos 
grupos responsáveis pela sua condução. Isso ocorre com relativa tranquili-
dade em países que que adotam o common law, tais como Estados Unidos, 
Inglaterra e Austrália, mas no Brasil, que adota o civil law, o direito positivo, 
isso seria muito complicado pois todas as decisões são tomadas estritamente 
com base no que determina a lei, deixando menor margem para acordos 
entre representantes das administrações tributárias e dos contribuintes.

Enquanto na maior parte dos países a introdução dos programas formais 
de conformidade foi realizada sem a necessidade de alterações legislativas, 
no Brasil, a princípio, seria necessária a introdução de dispositivos legais para 
conferir legitimidade ao sistema. Há sempre muita contestação, muitos ques-
tionamentos, quando ocorre a introdução de alguma regra que vincule os 
contribuintes que não esteja claramente definida em lei.52 

Outro obstáculo a ser enfrentado pelo Brasil é a forte resistência à divulga-
ção dos planejamentos tributários agressivos. Embora a divulgação obrigatória 
de planejamentos tributários não esteja presente, como pré-requisito, em to-
dos os países que implantaram programas de conformidade tributária coope-
rativa, não há dúvidas que a divulgação e a transparência são componentes es-
senciais em tais programas. Além disso, essa é uma das ações do projeto BEPS.

No Brasil, entretanto, já houve a tentativa de se criar um dispositivo legal, 
por meio da Medida Provisória n° 685, de 21 de julho de 2015 (BRASIL, 2015b), 
que obrigava a divulgação de planejamentos tributários por parte das em-
presas, mas houve resistência de diversos setores e, consequentemente, do 
Congresso Nacional e, portanto, os artigos da referida MP que tratavam do 
tema não foram convertidos em lei. Sem embargo, há que se considerar que 
o fato de o texto trazer a possibilidade de o contribuinte sofrer graves con-
sequências, a depender das circunstâncias, o colocou em atitude altamente 
reativa, defensiva.

Houve muitas críticas à redação da MP, no sentido de ser muito subjetiva, 
das situações previstas serem muito abertas, e de não se prever o direito ao 
contraditório no caso do não reconhecimento da eficácia da operação, para 
fins tributários, pelo Fisco. Na visão de Marco Aurélio Greco, a iniciativa foi 
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positiva mas necessitava de ajustes profundos. Nas suas palavras, o “Modelo 
precisa contribuir para a construção de um ambiente de discussão dos casos 
e não de ampla punição” (GRECO, 2015).

Merece igualmente atenção o fato de que em nosso PAF está previsto um 
longo contencioso, com duplo grau de jurisdição na instância administrativa, 
que oferece muitas possibilidades de recursos e, durante esse período, os 
débitos dos contribuintes ficam com sua exigibilidade suspensa e a correção 
é feita com juros simples pela taxa Selic, se tornando, a longo prazo, uma 
opção bem interessante de financiamento das dívidas. Há também um histó-
rico de criação de frequentes programas de refinanciamento e parcelamento 
com condições muito atrativas para o contribuinte, tais como diminuição ou 
até mesmo exclusão de penalidades, que estimulam o não pagamento tem-
pestivo dos tributos.

Outra circunstância que não pode ser menosprezada é a situação fiscal do 
Brasil. O país enfrenta uma grave crise econômico-financeira, com elevados 
déficits fiscais nos últimos anos, o que traz como consequência a redução 
nos investimentos também na área de tecnologia da informação, o que di-
ficulta a implementação de sistemas robustos de gerenciamento de riscos 
de conformidade. Parte expressiva das análises das declarações contábeis e 
fiscais realizadas nas auditorias fiscais conduzidas na RFB utiliza um sistema 
desenvolvido internamente,53  em ambiente aberto, colaborativo, graças à 
perseverança, dedicação e alta capacidade técnica de alguns Auditores, já 
que não há muitos recursos para compra de softwares sofisticados.

Também não pode ser ignorado o fato de que o nível de conformidade 
tributária voluntária, espontânea, em um determinado país, depende não só 
do critério puramente econômico, da avaliação racional, matemática, do ris-
co versus benefício de deixar de pagar impostos, mas também de uma série 
de outros fatores tais como as normas pessoais e as normas sociais, e a moral 
tributária, a motivação para se pagar tributos, que está fortemente atrelada 
à avaliação do retorno recebido pela sociedade em termos da prestação de 
serviços públicos.

Infelizmente, em termos gerais, as normas sociais não são fatores que fa-
voreçam a conformidade tributária no Brasil. Embora já se tenham notado 
melhoras e a busca por um Brasil mais ético, inclusive por meio de campa-
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nhas publicitárias, em que já se incentivam práticas concorrenciais mais jus-
tas, ainda há um forte traço da famosa “lei de Gerson”, em que se busca levar 
vantagem em tudo, em que o bom é “ser esperto”.

A moral tributária também é fator negativo no Brasil. Divulga-se muito o 
“impostômetro”54 e há uma clara percepção, por parte da população em ge-
ral, de que a carga tributária é muito elevada, embora a carga efetiva, e não a 
nominal, seja inferior à carga média dos países da OCDE.55 Essa imagem está 
fortemente atrelada à percepção do que se obtém em troca, como retorno 
para a sociedade em termos de serviços públicos, e no Brasil os índices de 
satisfação em relação aos serviços públicos prestados são muito inferiores 
aos índices obtidos pelos países da OCDE.56 Igualmente, enfrentam-se sérios 
problemas de falta de credibilidade nos governantes e, devido a um histórico 
ruim e a todos os escândalos de corrupção divulgados em operações tais 
como a Lava-Jato, a maioria da população acredita que a corrupção esteja 
espalhada em todos os governos no Brasil.57 

Finalmente, também são fatores que trazem desvantagens ao país a com-
plexidade do sistema e da legislação tributária brasileira. Um relatório do 
Banco Mundial aponta que, no Brasil, são gastas 1.958 horas com atividades 
voltadas ao pagamento de tributos, fato que o coloca ocupando a posição 
de nº 184, de um total de 190 países pesquisados, no quesito pagamento 
de tributos, e dificulta a conformidade tributária voluntária (WORLD BANK 
GROUP, 2019, p. 159). Ademais, há muitas normas jurídicas que geram muitas 
dúvidas aos contribuintes brasileiros, e que, às vezes, permitem aberturas in-
terpretativas. Em muitas situações, há também a predominância da interpre-
tação literal de determinados dispositivos legais, ignorando-se por completo 
o “espírito da lei”, dando margem a planejamentos tributários agressivos, 
combinados com a demora para se realizar as alterações legislativas necessá-
rias para se barrar as interpretações distorcidas.58 

8.  Conclusão
No que se refere à estratégia e às políticas de conformidade que vem sen-

do definidas e implementadas pela RFB nos últimos cinco anos, verifica-se 
que a instituição está bem alinhada com as propostas da OCDE e com o que 
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as administrações tributárias de outros países vêm adotando.

A RFB já vem, gradualmente, substituindo as auditorias fiscais “de um para 
um”, para intervenções “de um para muitos”, conforme sugerido pela OCDE, 
embora ainda continue agindo, via de regra, de forma reativa, analisando as 
declarações dos contribuintes. Também vem aumentando a utilização de 
intervenções automatizadas, baseadas em regras e cruzamentos de dados, 
com a postura, muitas vezes, de oferecer ao contribuinte a chance de autor-
regularização.

Igualmente, já está havendo um incremento do relacionamento com os 
grandes contribuintes por meio das ações de acompanhamento diferencia-
do e da realização de reuniões de conformidade. A RFB já dispõe, também, 
de um modelo de programa de conformidade tributária de grande sucesso, 
o OEA, voltado à área aduaneira. Constata-se, assim, que já há uma predis-
posição por parte da administração do órgão de criar um ambiente de coo-
peração.

As mudanças de postura e estratégia, entretanto, são muito recentes e, 
embora haja a intenção de se promover um relacionamento amigável entre 
fisco e contribuintes, na cultura organizacional da instituição como um todo 
ainda predomina a visão antagônica. Ainda há um forte e enraizado precon-
ceito de ambos os lados e um sentimento mútuo de desconfiança.

Para que se consiga implantar um programa de cooperação efetivo é fun-
damental que se tenha disposição e interesse genuínos em promover uma 
real mudança de atitude e comportamento. Conforme exposto por Lucia-
na Aguiar, é necessário afastar o “paradigma da economia do crime”, com a 
predominância da postura coercitiva, e adotar o “paradigma do cliente”, em 
que se assume uma postura “consumer-friendly”,59 e que haja a “indução, por 
parte do Estado, de mudança na cultura de conformidade, a partir de relação 
de confiança mútua” (AGUIAR, 2020).

Entende-se que o processo de adesão deveria ser voluntário, com a prévia 
análise e aceitação por parte da RFB, mediante critérios pré-definidos, sendo 
que um critério essencial seria o genuíno interesse e comprometimento e a 
disposição do contribuinte em agir com total transparência e divulgar plena-
mente sua forma de atuação. Não se poderia exigir como requisito a solução 
de todas as pendências, como fez a Holanda, ou a inexistência de discussões 
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e débitos fiscais já que, dado o modelo de PAF vigente e o nosso histórico de 
contencioso, isso seria utópico, nenhum grande contribuinte poderia parti-
cipar do programa.

Apesar de a ideia, o conceito básico do modelo, ser justamente mudar a 
forma de abordagem de reativa para proativa, defende-se que não se pode 
dar a garantia ao contribuinte de que, ao ingressar em um eventual progra-
ma de conformidade tributária cooperativa, não vá sofrer auditorias fiscais. O 
foco deve ser a transparência, de ambas as partes, e preferencialmente deve 
ser oferecida a oportunidade de autorregularização, mas eventualmente po-
dem ocorrer situações em que não seja possível evitar uma ação reativa, de 
fiscalização.

Seria necessária a prévia implementação de um programa piloto, bem pla-
nejado e estruturado, oferecido exclusivamente para os contribuintes sujei-
tos ao acompanhamento especial, o que no Brasil já significa uma base muito 
expressiva de contribuintes, para não incorrer nos mesmos erros cometidos 
pela Holanda.

A tendência seria, naturalmente, à medida em que se fosse conseguindo 
maior adesão e aumento nos índices de autorregularização e de conformidade 
voluntária, promover uma diminuição nas auditorias individuais, retrospectivas.

Com a diminuição do número de lançamentos de ofício, diminui-se, con-
sequentemente, o estoque de processos em contencioso, e o número de 
pessoas necessárias para atuar em toda a operação de acompanhamento 
dos processos administrativos fiscais, desde as atividades de julgamento até 
as atividades acessórias de cobrança e de acompanhamento do contencioso 
administrativo e judicial, migrando-se, assim, de um ciclo vicioso para um 
ciclo virtuoso.

Todos poderiam obter benefícios: a administração tributária poderia ser 
mais eficiente; os contribuintes seriam capazes de controlar melhor seus 
riscos tributários e reduzir seus custos com defesas no contencioso; e a so-
ciedade como um todo poderia contar com mais recursos disponíveis para 
aplicação em investimentos e serviços públicos.

Entretanto, isso não ocorre com grande rapidez, é preciso ser realista. Esse 
é um processo que deve ser realizado gradualmente, que exige um período 
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de aprendizagem. Algumas administrações tributárias, como por exemplo a 
Holanda, tinham um nível de expectativa muito alto em relação ao progra-
ma, acreditaram que essa seria uma solução perfeita, e acabaram tendo que 
rever seus conceitos.

Para não correr o risco de perda na arrecadação tributária, é essencial 
manter um alto nível de presença fiscal. Ademais, é necessário que a RFB es-
teja muito bem preparada para gerenciar riscos, combinar a análise de dados 
com intervenções automatizadas, que inicialmente devem tentar promover 
a autorregularização por parte dos contribuintes. Da mesma forma, é cru-
cial manter equipes especializadas em combate ao planejamento tributário 
agressivo, particularmente o planejamento internacional, mediante a troca 
de informações com outras jurisdições, e em combate a fraudes.

Também é primordial planejar e definir bem como se daria o uso das infor-
mações e do conhecimento adquirido nos relacionamentos com os contri-
buintes participantes do programa para se obter o máximo proveito e gerar 
um efetivo aumento da eficiência. O programa deve gerar inputs que auxi-
liem na detecção de problemas que podem estar afetando setores inteiros e 
esses podem servir de instrumentos a serem utilizados em abordagens “de 
um para muitos”, mediante, por exemplo, o envio de alertas a determinada 
base de contribuintes. Essas informações podem, do mesmo modo, ser tema 
de reuniões de conformidade realizadas com determinado setor, ou ainda 
servir de mecanismos propulsores para alterações na legislação tributária 
que visem a facilitação da conformidade.

A despeito de a proposta de um modelo ideal de programa de confor-
midade cooperativa demandar um estudo mais aprofundado, está claro 
que o modelo tradicional puramente de enforcement já não é adequado à 
realidade atual, e que é necessário encontrar alternativas para aumentar a 
conformidade voluntária, sem ser pela via do litígio. Não há como continuar 
aumentando o volume de contencioso. Ademais, se se pretende adotar as 
diretrizes de preço de transferência da OCDE é fundamental que se tenha um 
ambiente de maior cooperação e transparência entre fisco e contribuintes; 
caso contrário tal modelo se torna inviável.

Concluindo, respondendo à questão proposta neste estudo: Programa 
de Conformidade Cooperativa da OCDE: Uma alternativa viável para a Ad-
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ministração Tributária Brasileira? O programa de conformidade cooperativa 
proposto pela OCDE não deve ser encarado como uma panaceia, uma solu-
ção milagrosa para todos os problemas enfrentados pela administração tri-
butária, e não será capaz de substituir integralmente ações de fiscalização. É 
um programa voltado a um público alvo específico, bem definido, que tenha 
um bom sistema de governança e que esteja disposto a uma mudança de 
atitude, mas pode sim representar uma alternativa viável, desde que bem 
planejado e conduzido, e, a médio e longo prazo, gerar ganhos de eficiência.
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Notas 

1Ano de Conclusão: 2020.
2Regido pelo Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972.
3O último concurso da Secretaria da Receita Federal do Brasil foi realizado em 2014, com oferta de 278 vagas.
4O ambiente em mudança da conformidade tributária e o papel da auditoria, em tradução livre.
5Upstream activities and Compliance by design.
6Fórum de Administração Tributária. Criado em 2002 pelo Comitê de Assuntos Fiscais da OCDE. Atualmente reúne 
comissários e funcionários da administração tributária de 53 países, incluindo todos os membros do G20.
7OCDE. Gerenciamento de Riscos de Conformidade: Gerenciando e Aprimorando a Conformidade Tributária, em 
tradução livre.
8Programas que permitem extrair grandes quantidades de dados de sites, por exemplo, anúncios, endereços comer-
ciais e descrições etc.
9Behavioural insights ou percepções comportamentais, em tradução livre. O estudo das percepções comportamen-
tais é um campo interdisciplinar de pesquisa que utiliza princípios das ciências comportamentais para entender 
como os indivíduos absorvem, processam e reagem às informações. Estudos realizados em diversos países mostram 
um significativo aumento na declaração ou pagamento de impostos por indivíduos que receberam cartas ou e-mails 
de suas administrações tributárias com determinadas mensagens, tais como: “A grande maioria das pessoas na sua 
região paga os impostos no momento correto” (OCDE, 2019b, p. 25).
10CRS – Common Reporting Standard – Modelo desenvolvido pela OCDE, em 2014, para troca de informações tri-
butárias entre os países.
11FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act – Lei federal norte-americana que prevê a obrigatoriedade de ins-
tituições bancárias estrangeiras fornecerem dados de correntistas cidadãos norte-americanos às autoridades ame-
ricanas. Em 2015, por meio do Decreto nº 8.506, de 24 de agosto de 2015, o Brasil promulgou o acordo que prevê a 
troca automática de informações para fins tributários.
12CbC – Country-by-Country Reporting – Relatório com dados agregados sobre a alocação global de receita, lucro, 
impostos pagos e atividade econômica entre as jurisdições fiscais em que uma empresa ou grupo econômico opera. 
O relatório é compartilhado com as administrações tributárias nessas jurisdições. No Brasil, para atender essa deman-
da, foi instituída a DPP – Declaração País a País, inserida na ECF.
13Enhanced Relationship.
14Co-operation if possible and enforcement if necessary.
15Estrutura de Controle Tributário, em tradução livre.
16CFO – Chief Financial Officer.
17Em 2012, o programa de conformidade tributária da Holanda foi avaliado por um comitê independente e concluiu-
-se que as empresas de médio porte não têm como manter uma estrutura de controle adequado e, consequente-
mente, de oferecer garantia suficiente.
18Programa de garantia da conformidade introduzido pelo Internal Revenue Service (IRS), órgão da Administração 
Tributária dos Estados Unidos, em 2005.
19Órgão que representa a administração tributária na Austrália.
20Annual Compliance Arrangement. Introduzido pelo ATO em julho de 2008.
21O ATO define grandes empresas como as entidades que fazem parte de um grupo econômico com faturamento 
total superior a US $ 250 milhões. Fonte: sítio do ATO. https://www.ato.gov.au/Business/Large-business/. Acesso 
em: 10 jan. 2020.
22O ATO incentiva os contribuintes a assinarem um acordo que compreenda todos os tributos, mas pode haver acor-
do apenas para determinados tributos. Nos primeiros anos de operação dos ACA, a maior parte dos contribuintes 
assinou o acordo apenas para alguns tributos.
23O Guia está disponível em: https://www.ato.gov.au/business/large-business/in-detail/key-products-and-resour-
ces/tax-risk-management-and-governance-review-guide/. Acesso em: 09 mai. 2020.
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24Essas opiniões foram suscitadas em entrevistas que o Australian National Audit Office – ANAO conduziu com os 25 
contribuintes que já possuíam um ACA ou que anteriormente possuíam um ACA.
25Do total de 24, 18 eram de grandes empresas, cinco de departamentos do governo estadual e um com uma enti-
dade do governo australiano (Austrália, 2014, p. 13).
26O ANAO entrevistou 12 contribuintes potencialmente adequados para um ACA que não haviam firmado um acor-
do. Da mesma forma, o ATO pesquisou 14 contribuintes potencialmente adequados como parte de sua revisão de 
2014 do ACA (AUSTRALIA, 2014, p. 16).
27Horizontal Monitoring.
28The Netherlands Tax and Customs Administration – Administração Tributária e Aduaneira da Holanda.
29Justified trust.
30O resultado completo da avaliação do programa de Monitoramento Horizontal da Holanda está disponível no 
Anexo B do Relatório Co-operative Tax Compliance: A Framework – From Enhanced Relationship to Co-operative 
Compliance, p. 92.
31O relatório apresenta os resultados de um estudo que teve como fonte primária entrevistas realizadas com contri-
buintes, funcionários da NTCA e consultores tributários.
32Portaria SRF nº 557, de 26 de maio de 2004 (já revogada) – “Art. 5º As pessoas jurídicas objeto do acompanhamento 
diferenciado que apresentarem incompatibilidade no cruzamento das informações de que trata o art. 2º, com a in-
dicação de indícios de evasão tributária, deverão ser encaminhadas à Fiscalização da respectiva unidade da SRF para 
inclusão, em caráter prioritário, na programação de fiscalização estabelecida para o período.”
33Alterada pela Portaria RFB nº 2614, de 25 de agosto de 2017.
34A Portaria RFB nº 2.135, de 12 de dezembro de 2019, define os critérios para pessoas jurídicas que serão submetidas, 
em 2020, ao monitoramento econômico-tributário diferenciado: receita bruta anual superior a R$ 250 milhões em 
2018, débitos em DCTF em valor superior a R$ 30 milhões, massa salarial superior a R$ 35 milhões no período jan. a 
jun./2018 e débitos declarados em GFIP em montante superior a R$ 15 milhões no período de jan. a jun./2018; e os 
critérios para pessoas jurídicas sujeitas ao acompanhamento especial: receita bruta anual superior a R$ 1 bilhão em 
2018, débitos em DCTF superiores a R$ 70 milhões, massa salarial superior a 50 milhões no período jan. a jun./2018 e 
débitos declarados em GFIP em montante superior a R$ 35 milhões no período de jan. a jun./2018.
35A Portaria RFB nº 3.311, de 20 de dezembro de 2017, definiu para o ano de 2018 os parâmetros de definição das 
pessoas jurídicas diferenciadas, entre outros: (i) receita bruta acima de R$ 200 milhões; ou (ii) massa salarial acima de 
R$ 65 milhões; ou (iii) débito declarado em DCTF acima de R$ 25 milhões; ou (iv) débito declarado em GFIP acima 
de R$ 25 milhões.
36Fonte: Apresentação da Reunião de Avaliação Estratégica Defis – 04/02 a 06/02/2020. Documento interno.
37Definidos nos art. 8° a 12 da IN RFB n° 1.598, de 2015.
38Introduzido pela Portaria Coana nº 85, de 14 de novembro de 2017 (BRASIL, 2017).
39Estatísticas do Programa OEA. Disponível em: http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-e-
-exportacao/oea/estatisticas-do-programa-oea. Acesso em: 27 abr. 2020.
40Listados no art. 1º da IN RFB nº 1.037, de 4 de junho de 2010, e alterações posteriores, conhecidos também como 
“Paraísos Fiscais”.
41Por força do disposto no caput do art. 79 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995: “Art. 79. O investimento estran-
geiro nos mercados financeiros e de valores mobiliários somente poderá ser realizado no país por intermédio de 
representante legal, previamente designado dentre as instituições autorizadas pelo Poder Executivo a prestar tal 
serviço e que será responsável, nos termos do art. 128 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro 
de 1966) pelo cumprimento das obrigações tributárias decorrentes das operações que realizar por conta e ordem 
do representado.”
42Circular emitida pelo Banco Central do Brasil que consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na 
prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, lei 
que dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.
43know your client (KYC).
44Enforcement é um termo da língua inglesa que significa agir para reforçar a execução de uma ordem. Pode ser 
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entendido também como ato de coação ao cumprimento de um determinado requisito. Fonte: AGUIAR, Luciana 
Ibiapina Lira. Governança corporativa tributária – aspectos essenciais, p. 244.
45A Instrução Normativa RFB nº 979, de 16 de dezembro de 2009, dispõe sobre o Regime Especial de Fiscalização 
(REF) de que trata o art. 33 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (BRASIL, 2009).
46Portaria RFB nº 1.265, de 2015, aprova procedimentos para a Cobrança Administrativa Especial no âmbito da Secre-
taria da Receita Federal do Brasil (BRASIL, 2015d).
47Crítica realizada pelo Sr. Guilherme José Dias, ex-Coordenador Especial da Comac.
48Segundo a opinião do Sr. Flávio Vilela Campos, ex-Coordenador Geral da Cofis.
49Com exceção dos CNPJ com situação baixada ou nula, conforme consta da minuta do projeto.
50Instituído pela Lei Complementar nº 1.320, de 06 de abril de 2018 (SÃO PAULO, 2018).
51Estabelecidas no art. 16 da Lei Complementar nº 1.320, de 2018.
52Como exemplo pode-se citar o contencioso na área de preço de transferência. Existe grande número de processos 
em que o objeto do questionamento é o fato do detalhamento das regras de cálculo de ajuste a título de preço de 
transferência estarem em uma Instrução Normativa da RFB e não em lei.
53Sistema ContÁgil.
54Impostômetro é um medidor estatístico para medir os impostos que um país paga em qualquer instante de tempo. 
Como alguns impostos são contabilizados uma vez por mês, o impostômetro normalmente se utiliza de uma regres-
são estatística para deduzir a arrecadação tributária em qualquer instante de tempo. Fonte: Wikipédia.
55A receita tributária total do Brasil foi de 32,2% do PIB em 2016, enquanto a carga média dos países da OCDE foi de 
34,3% (OCDE, 2019, p. 203).
56Satisfação em relação à qualidade dos serviços públicos em 2016: Serviços de saúde: 36% x 61%; Educação: 51% x 
68%; Segurança: 31% x 72%; Rodovias: 42% x 66% (OCDE, 2019, p. 203).
57Em 2016, apenas 17% tinham confiança no governo x 45% nos países da OCDE e 80% acreditavam que a corrupção 
estava espalhada em todos os governos no Brasil x 54% nos países da OCDE (OCDE, 2019, p. 203).
58Como exemplo, podem ser citados os planejamentos tributários abusivos com a utilização de amortização indevi-
da de ágios gerados internamente, mediante a criação de estruturas e operações artificiais, sem qualquer substância 
econômica, que perduraram por muitos anos, até que finalmente a Lei n° 12.973, de 13 de maio de 2014, veio 
formalmente proibir a amortização tributária de ágio interno.
59No sentido de uma postura amigável.
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COMPLIANCE COOPERATIVO: 
UMA ANÁLISE SOBRE A 
ISONOMIA TRIBUTÁRIA 
DO MODELO CONCEITUAL 
PROPOSTO PELA OCDE

Abstract
This paper analyzes the conceptual model of cooperative compliance 

proposed by the Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD), in light of the principle of tax equality, expressly provided for in the 
Brazilian Federal Constitution. It also seeks to identify the possible existence 
of tax equality conflicts that could impact or prevent the implementation 
of a program in Brazil, at the federal level. To this end, it discussed how the 
global changes in the economic environment gave rise to the creation of 
cooperative compliance, describes the main characteristics of the model 
and indicates the benefits for the State and taxpayers. Next, it addresses 
the differentiation in the treatment of taxpayers, which is generated by the 
model, and assesses, based on the Constitution and the experience of other 
countries, whether these differences would offend the principle of isonomy 
in an eventual implementation of cooperative compliance by Brazilian Tax 
Administration.

Keywords: cooperative compliance; tax compliance; tax equality.

Resumo
O presente trabalho analisa o modelo conceitual de compliance coope-

rativo proposto pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
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Econômico (OCDE), à luz do princípio da isonomia tributária, previsto expres-
samente na Constituição Federal. Também procura identificar a existência 
de eventuais conflitos de isonomia tributária que poderiam impactar ou 
impedir a implantação de um programa no Brasil, em âmbito federal. Para 
tanto, procura apresentar as mudanças globais no ambiente econômico e na 
atuação das empresas que deram causa à criação do compliance cooperati-
vo, descreve as principais características do modelo e aponta os benefícios 
para o Estado e para os contribuintes participantes. Na sequência, aborda a 
diferenciação no tratamento dos contribuintes, que é gerada pelo modelo, e 
avalia, com base na Constituição e na experiência de outros países, se essas 
diferenças não ofenderiam o princípio da isonomia em uma eventual implan-
tação do compliance cooperativo pela Fazenda Pública federal.

Palavras-chave: compliance cooperativo; compliance tributário; relação 
fisco-contribuinte; isonomia tributária.
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1 Introdução
As últimas décadas têm sido marcadas por importantes mudanças para 

as administrações tributárias. A maior facilidade à circulação de capitais, pro-
porcionada pela globalização e por avanços tecnológicos, a crescente partici-
pação de grandes empresas transnacionais na economia dos países e o maior 
uso de planejamentos tributários são exemplos de transformações que im-
pactam a atuação dos fiscos (OCDE, 2008, p. 9).

Segundo a OCDE (2004, 2008, 2013, 2014), essas alterações passaram a 
evidenciar limitações e pontos fracos na atuação tradicional das adminis-
trações tributárias, fortemente baseada em processos de fiscalização e uso 
de medidas coercitivas. A maior agilidade das empresas e das consultorias 
tributárias em relação às análises e auditorias do fisco é apontada, por exem-
plo, como uma característica que colabora para a difusão dos planejamentos 
tributários entre os contribuintes (OCDE, 2008, p. 10). Já Almeida (2017, p. 65) 
aponta desvantagens, para empresas e para o Estado, desse modelo de atua-
ção. Para entidades empresariais, existe a dificuldade em conciliar uma estra-
tégia de ação com foco no presente e no futuro com uma avaliação estatal de 
regularidade fiscal que verifica apenas as ações passadas. Para o Estado, há a 
desvantagem de o fisco se concentrar em eventos passados, não priorizando 
a conformidade tributária atual e futura das empresas.

A partir desse diagnóstico e inspirando-se em estudos sobre racionalidade 
econômica e comportamento dos contribuintes, a OCDE (2004) passou a acon-
selhar que as administrações tributárias investissem em programas de promo-
ção do compliance2 tributário, adotando medidas proativas de estímulo e pre-
venção à evasão fiscal. É nesse contexto que nasce o compliance cooperativo.

Voltado às grandes empresas, o compliance cooperativo procura criar 
uma relação transparente e colaborativa entre fisco e contribuintes. Busca 
romper com o relacionamento tradicional, em que as partes fornecem ape-
nas as informações legalmente exigidas. Em seu lugar, estimula um relacio-
namento de maior colaboração e diálogo, que reduza dúvidas, melhore a 
conformidade tributária das empresas e diminua o número de disputas entre 
fisco e contribuintes.

Ao longo deste século, um número expressivo de países, principalmente 
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os países membros da OCDE (EY, 2014), adotou programas de compliance 
cooperativo. No Brasil, a única iniciativa federal similar em princípios e ope-
ração é o Operador Econômico Autorizado (OEA), restrito às operações de 
comércio exterior.

A realidade brasileira parece apontar desafios semelhantes aos relatados 
pela OCDE no contexto internacional. Lopes (2017, p. 35) afirma que, em 
2014, o contencioso tributário das trinta companhias abertas com maior re-
ceita líquida era de R$ 283 bilhões, ou seja, cerca de sete vezes maior que 
o trabalhista e três vezes maior que o cível. Já as reações de operadores do 
Direito à publicação da Deliberação nº 804, de 27 de dezembro de 2018, da 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que determina que as companhias 
de capital aberto considerem a probabilidade de a autoridade tributária não 
concordar com o lucro tributável apurado, exemplificam como a atuação tra-
dicional do fisco pode desestimular a transparência tributária dos contribuin-
tes (PIMENTA, 2019).

Nesse sentido, parece haver indícios de que o Brasil poderia se beneficiar 
de programas de compliance cooperativo, cujos ganhos para a administra-
ção tributária incluiriam melhor uso de seus recursos, menos disputas tribu-
tárias e melhores níveis de compliance. Já as empresas se beneficiariam da 
maior certeza de que suas práticas tributárias são aceitas pelo fisco, reduzin-
do, por exemplo, despesas com contencioso tributário e provisões tributárias 
(OCDE, 2013, p. 34).

A singularidade tributária brasileira (VELLOSO, 2018, p. 25), exemplificada 
pelo alto grau de constitucionalização de suas regras e princípios tributários, 
exige, no entanto, cuidados adicionais. Torna necessária, por exemplo, a avalia-
ção da proposta da OCDE e dos programas implementados pelos países à luz 
do Sistema Tributário Nacional. A necessidade parece ser reforçada por expe-
riências malsucedidas como a da Suécia (LARSEN, 2016) e pelo fato de alguns 
países introduzirem mudanças em seus programas em relação ao modelo con-
ceitual proposto pela OCDE (MAJDANSKA e PEMBERTON, 2019, p. 120).

Este trabalho propõe-se a analisar alguns aspectos do modelo conceitual 
proposto pela OCDE à luz do princípio da isonomia tributária, previsto no 
art. 150, inciso II, da Constituição Federal, que veda expressamente instituir 
tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equi-
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valente. Também procura identificar a existência de eventuais conflitos de 
isonomia tributária que poderiam impactar ou impedir a implantação de um 
programa de compliance cooperativo no Brasil, em âmbito federal.

Para tanto, além desta introdução, o segundo capítulo procura apresentar 
as principais características do compliance cooperativo, bem como o seu refe-
rencial teórico. Em seguida, o terceiro capítulo apresenta duas iniciativas bra-
sileiras, uma federal e outra estadual, que guardam relação com o compliance 
cooperativo. Também discute alguns pontos do modelo que poderiam ser 
alvo de questionamentos no Brasil, sob a perspectiva da isonomia tributária, 
apontando áreas de atenção para a administração tributária brasileira.

O último capítulo é dedicado a conclusão e indica que não foram encon-
tradas situações de grave conflito com o princípio constitucional de igualda-
de tributária, embora cuidados adicionais sejam necessários em uma eventu-
al iniciativa estatal. Por fim, apresenta pontos para futuras pesquisas.

2 Referencial Teórico

2.1 O que é Compliance Cooperativo?

Inicialmente sob o nome Relacionamento Aprimorado,3 o compliance 
cooperativo foi apresentado no Study on Tax Intermediaries, publicado em 
2008. Segundo a OCDE (2008, p. 39), é uma proposta de trabalho para as 
administrações tributárias que procura romper com o modelo tradicional de 
interação com os contribuintes, em que esses fornecem apenas as informa-
ções que a lei os obriga e o fisco atua de forma coercitiva frente aos proble-
mas detectados.

“There is a basic relationship in any country between the revenue body 
and the taxpayer. This basic relationship varies between countries but 
broadly it is characterized by the parties interacting solely by reference to 
what each is legally required to do.

(…) the basic relationship typically means taxpayers file a tax return that 
discloses a limited amount of information as required under the law, in-
cluding their taxable income – and, in self-assessment systems, the tax 
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payable – and pay that amount on time. It may not oblige the taxpayer to 
set out how those amounts were arrived at, nor whether there are matters 
of uncertainty or unpredictability.” (OCDE, 2008, p. 39)

Como alternativa, estimula que sejam adotadas relações mais transparen-
tes e colaborativas entre as partes.

“The three previous chapters described risk management, information 
needs and revenue body attributes. This chapter brings these together 
and explains how a more collaborative, trust-based relationship can de-
velop between revenue bodies and large corporate taxpayers who abide 
by the law and go beyond statutory obligations to work together co-ope-
ratively. This is the enhanced relationship. It is a relationship that favours 
collaboration over confrontation, and is anchored more on mutual trust 
than on enforceable obligations.” (OCDE, 2008, p. 39, grifou-se)

De acordo com a OCDE (2013, p. 34), essa relação mais cooperativa seria 
capaz de melhorar a apuração dos tributos e o recolhimento em dia dos valo-
res devidos, garantindo, dessa forma, redução no risco tributário dos contri-
buintes. Já a Ernst & Young (2014, p. 4) afirma que o compliance cooperativo 
é uma extensão dos programas de compliance baseados em gerenciamen-
tos de risco e destaca que esses relacionamentos mais colaborativos incenti-
vam as empresas a informar os pontos de dúvida ou práticas tributárias em 
que pode haver discordância com o fisco.

O modelo surge em um contexto de maior preocupação dos países 
membros do Forum on Tax Administration (FTA), da OCDE, com os níveis de 
compliance tributário em âmbito internacional, com o aumento no uso dos 
planejamentos tributários agressivos pelas empresas e com a crescente par-
ticipação de consultorias e assessorias nas decisões e práticas tributárias das 
entidades empresariais (OCDE, 2008, p. 7).

Sob o ponto de vista de atuação estatal, pode-se afirmar que o compliance 
cooperativo também é resultado de críticas ao modelo tradicional de trabalho 
do fisco, devido às suas limitações frente à transformação do ambiente de ne-
gócios e da própria atuação das empresas.

“(...) a referida mudança nas estratégias mais recentes de atuação do fisco 
indica que a prioridade dada ao conjunto de atividades reativas, amplamen-
te propagadas nas décadas de 1960 a 1990, não mais serve aos próprios 
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objetivos do fisco de assegurar a eficácia arrecadatória. Os desafios con-
temporâneos, neste tópico resumidos pela economia digital, exigem maior 
interação com contribuintes dotados de alto poder tecnológico e atuação 
transnacional, que deverá resultar da implantação de atividades proativas e 
de conformidade propositalmente planejadas.” (ALMEIDA, 2017, p. 64)

 Segundo a OCDE (2014, p. 20 e p. 22), esse diagnóstico já havia levado à 
difusão prévia, entre as administrações tributárias, de estratégias de promo-
ção de compliance baseadas em gerenciamento de risco. A partir do fim da 
década de 1990 e, de forma mais intensa, ao longo das duas décadas seguin-
tes, as administrações tributárias ligadas ao FTA/OCDE passaram a adotar es-
tratégias de promoção do compliance que incluíam programas de gerencia-
mento de riscos e classificação dos contribuintes com base, por exemplo, na 
probabilidade de que cometessem irregularidades tributárias. O compliance 
cooperativo integra essa estratégia mais ampla de promoção do compliance 
(OCDE, 2013, p. 41), enquanto um programa voltado para grandes empresas.

Para que o relacionamento mais colaborativo entre as partes seja alcança-
do e mantido, tanto a fazenda pública quanto os contribuintes devem seguir 
determinados pressupostos do modelo (HUISKERS-STOOP; GRIBNAU, 2019, 
p. 67). Os representantes da administração tributária devem possuir conhe-
cimento comercial sobre os negócios desenvolvidos pela empresa, sobre as 
práticas usualmente seguidas pelo mercado, estrutura de custos e despesas, 
fontes de receita, margem de lucro, competitividade no setor econômico etc. 
Devem também demonstrar imparcialidade nas decisões, proporcionalidade 
nos temas tratados, dando preferência, por exemplo, aos assuntos de maior 
relevância. Devem garantir uma maior abertura sobre seus procedimentos e 
interpretações legislativas e serem capazes de responder rapidamente aos 
questionamentos. O objetivo deve ser prover as empresas das informações 
necessárias para que consigam cumprir não apenas a “letra da lei”, mas tam-
bém os objetivos almejados com as normas tributárias (ALMEIDA, 2017, p. 68; 
OCDE, 2008, p. 40).

Já os contribuintes devem garantir que estão agindo com abertura e 
transparência em relação ao fisco. O objetivo não é mais informar o míni-
mo possível às autoridades tributárias, mas garantir que o tratamento e os 
controles tributários da empresa atendem à legislação e que a empresa está 
engajada em apurar e recolher corretamente os tributos devidos (ALMEIDA, 
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2017, p. 69; HUISKERS-STOOP; GRIBNAU, 2019, p. 67).

Para a OCDE (2008, p. 40; 2013, p. 35), uma das vantagens dessa mudança de 
metodologia para o fisco é garantir uma melhor utilização de seus recursos, já 
que poderia priorizar o uso do corpo funcional e de sua capacidade técnica alo-
cados na aplicação de medidas coercitivas para os contribuintes de maior risco.

Uma relação de mais diálogo e colaboração também seria capaz de au-
mentar o nível de conhecimento comercial das autoridades tributárias e ga-
rantir um maior nível de certeza de que decisões tributárias das empresas 
estão em acordo com a lei, reduzindo o número de disputas (OCDE, 2013, 
p. 34). Adicionalmente, espera-se que o compliance cooperativo permita ao 
fisco ter um maior nível de assertividade nas suas previsões de arrecadação, 
já que os contribuintes alvo do compliance cooperativo representam um 
percentual significativo da arrecadação.

“The co-operative compliance approach has helped the Irish Revenue to 
gain a better understanding of the needs and behavior of large business 
and to further refine their strategies, including provision of suitable and 
targeted services, to improve compliance based on this understanding.” 
(OCDE, 2013, p. 81)

A OCDE defende que os contribuintes igualmente se beneficiam de pro-
gramas de compliance cooperativo. O ganho mais direto para as empresas 
participantes é a oportunidade de reduzir dúvidas e de resolver disputas 
tributárias de forma mais célere. Também proporcionaria maior certeza aos 
contribuintes, ajudando no seu gerenciamento de riscos tributários (OCDE, 
2008, p. 41) e reduzindo a necessidade de provisões financeiras e de audito-
rias (OCDE, 2008, p. 83).

A OCDE ainda afirma que outra característica positiva das abordagens ba-
seadas em compliance cooperativo é a possibilidade de implementá-las por 
meio de normas infralegais expedidas pela administração tributária, sem a ne-
cessidade de alterações de leis ou normas de regulação (OCDE, 2013, p. 31).

2.2  Compliance Cooperativo e o Princípio da Igualdade

As diferenças operacionais que as grandes empresas parecem ter em re-
lação às de médio e pequeno porte (OCDE, 2013, p. 45) e a busca (e pres-
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são social) por maior eficiência no uso dos recursos financeiros e humanos 
(OCDE, 2017, pp. 121 e 127) parecem ser justificativas relevantes para que 
as administrações tributárias implementem um programa de promoção do 
compliance específico para grandes empresas. No entanto, pesquisadores 
do tema têm igualmente procurado analisar esses programas sob a perspec-
tiva dos princípios legais que regem a atuação da administração pública e a 
relação tributária. Um ponto debatido é se o compliance cooperativo, como 
proposta conceitual da OCDE (2008, 2013) ou programas de mesma natureza 
implementados pelos países, respeita o princípio da igualdade.4 

O princípio da igualdade é uma característica fundamental da maior par-
te das constituições dos países (OCDE, 2013, p. 45) e remonta ao conceito 
aristotélico de igualdade, segundo o qual “a igualdade consiste em tratar 
igualmente os iguais, e desigualmente os desiguais” (VELLOSO, 2016, p. 221). 
Majdanska e Pemberton, (2019, p. 119) destacam a necessidade de que indi-
víduos em condições mais favoráveis não tenham benefícios não disponíveis 
aos demais membros da sociedade. Afirmam, ainda, que o princípio apre-
senta duas obrigações básicas: a necessidade de que a igualdade seja res-
peitada na elaboração das leis e o dever de os agentes públicos garantirem 
a isonomia na aplicação da lei. A primeira derivação obrigacional é chamada 
de igualdade na lei, e a segunda, de igualdade perante a lei (BULOS, 2011, p. 
542; VELLOSO, 2016, p. 221).

Como o modelo conceitual de compliance cooperativo da OCDE dispen-
sa o processo legislativo como instrumento de criação (OCDE, 2013, p. 31), 
Madjanska e Pemberton (2019, p. 120) argumentam que, no contexto do 
compliance cooperativo, a igualdade perante a lei é a obrigação que deve 
ser analisada. Isso significa, segundo os autores, que as administrações tribu-
tárias devem elaborar e implementar seus programas respeitando as diferen-
ças reais e legais existentes entre os contribuintes.

No caso do modelo conceitual de compliance cooperativo da OCDE, ques-
tionamentos quanto ao princípio da isonomia decorrem das diferenciações 
de tratamento que o programa gera na relação das administrações tributá-
rias com os contribuintes. Majdanska e Pemberton (2019, p. 112) afirmam 
que essa diferenciação pode ser questionada sobre três aspectos: primeiro, 
por ser voltado às grandes empresas. Nesse sentido, os autores questionam 
se isso não seria uma quebra da isonomia tributária com as demais entidades 
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empresariais. O segundo ponto é o fato de o compliance cooperativo aceitar 
apenas uma parcela das maiores empresas, aquelas que atendem determina-
dos critérios de transparência, controle interno e cooperação estabelecidos 
pelo fisco. O terceiro ponto de questionamento aborda a possibilidade de os 
contribuintes possuírem alguma vantagem após a adesão, principalmente, 
a oportunidade de pagar menos tributos. Balharova (2016, p. 21) apresenta 
mais um questionamento: se empresas participantes, em situação semelhan-
te, receberiam tratamento equivalente das autoridades tributárias.

A posição da OCDE (2013, p. 45) é que o compliance cooperativo atende 
ao princípio da igualdade. A partir de uma análise das implicações da iso-
nomia tributária, defende que os fiscos não necessariamente precisam dar 
o mesmo tratamento a todos os contribuintes. O dever das administrações 
tributárias seria garantir que contribuintes em situação semelhante sejam 
tratados de igual forma e que eventuais diferenciações devem decorrer de 
análises objetivas e de idiossincrasias tecnicamente relevantes. Defende, ain-
da, que não é intuito do compliance cooperativo fornecer tratamento tribu-
tário mais vantajoso às empresas participantes, proporcionando redução da 
carga tributária em relação aos demais contribuintes.

Na visão da OCDE (2013, p. 46), as vantagens obtidas a partir da adesão 
a um programa (reduções de auditorias, do custo de compliance e de pro-
visões tributárias, por exemplo) não seriam justificativas válidas para con-
siderar o compliance cooperativo não isonômico. A causa primária desses 
ganhos não seria a participação, mas um esforço realizado pelas empresas 
de melhorar seus controles internos e a capacidade de comunicação com o 
fisco. Esse conjunto de controles e melhorias internas, chamado pela OCDE 
de Plano de Controle Tributário, ao ser realizado de forma satisfatória pelas 
empresas participantes, mas não realizado ou feito à contento pelas empre-
sas não participantes, seria a verdadeira causa de diferenciação.

A OCDE ainda defende que as diferenças de estrutura interna e as neces-
sidades de grandes empresas são diferentes das necessidades de empresas 
de médio e pequeno porte. As primeiras normalmente estão sujeitas a uma 
quantidade maior de obrigações legais. Já as empresas menores teriam, por 
exemplo, menos necessidade de contato direto e frequente com represen-
tantes do fisco. A quantidade muito maior de empresas de menor porte 
também é apontado como um fato que torna inviável um modelo aberto a 
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todas as entidades empresariais (OCDE, 2013, p. 47). Majdanska e Pemberton 
(2019, p. 131) concordam com a maior complexidade tributária das grandes 
empresas, apontando que uma revisão das obrigações legais dos grandes 
contribuintes empresariais realizada em muitos países tende a confirmar 
esse cenário.

A experiência holandesa de permitir a adesão das empresas, independen-
temente do porte, também parece corroborar com a tese da OCDE. Balha-
rova (2016, p. 21) aponta a dificuldade que empresas de pequeno e médio 
porte enfrentam em aderir ao programa, por não conseguirem cumprir com 
os requisitos da iniciativa de compliance cooperativo holandês. A autora, no 
entanto, também levanta questão se a dificuldade enfrentada por esses con-
tribuintes não poderia ser interpretada como um problema dos requisitos 
do programa. Nessa perspectiva, a má especificação dos critérios de adesão 
seria, em tese, um ponto de tratamento não isonômico dos contribuintes.

Ainda analisando o caso holandês, Balharova (2016, p. 21) aponta como 
uma grande margem de discricionariedade na atuação dos representantes 
do fisco também pode levar a tratamentos não isonômicos. Primeiramente, 
na análise que um funcionário do fisco holandês faz das empresas que se 
candidatam ao programa. O alto índice de discricionariedade que os funcio-
nários que trabalham nessa tarefa possuem geraria o risco de que empresas 
em situação semelhante, mas analisadas por funcionários diferentes, possam 
receber respostas opostas sobre os seus pedidos de adesão. Problema se-
melhante também poderia afetar as empresas após o ingresso no programa. 
Se uma mesma dúvida de duas empresas fosse analisada por diferentes fun-
cionários da administração tributária, não seria possível garantir, segundo a 
autora, que essas empresas receberiam a mesma resposta.

Colon (2017, p. 97) aponta que uma das causas desse maior nível de dis-
cricionariedade do agente tributário holandês é uma característica decorren-
te do Civil Law, sistema jurídico adotado na Holanda. No entanto, também 
aponta essa como uma fragilidade do compliance cooperativo holandês, 
quando comparado ao programa britânico, que procurou publicar regras de-
talhadas e claras sobre como uma empresa pode ser considerada de baixo 
risco e aderir ao programa de relacionamento colaborativo com o fisco.

Com relação ao caso britânico, Majdanska e Pemberton (2019, p. 130) ain-
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da chamam a atenção para o fato de o fisco não impedir que empresas de 
maior risco de compliance tributário também participem, desde que aten-
dam aos demais critérios de ingresso. Ao invés de barrar a entrada desses 
contribuintes, como ocorre em outros países, o fisco inglês optou por criar 
duas classes de participantes: os de baixo risco e os de alto risco. Embora 
ambos os grupos possuam o dever de agirem com transparência, abertura 
e proatividade, somente o de menor risco tributário fruiria parte dos benefí-
cios, como menor número de auditorias tributárias e de reuniões com o fisco.

3 Compliance Cooperativo no Brasil

3.1 Realidade Atual

Atualmente, o Brasil não conta, no âmbito tributário federal, com nenhum 
programa de compliance cooperativo. Embora não faça parte do escopo desse 
artigo, é possível apontar o programa aduaneiro Operador Econômico Auto-
rizado (OEA) (ALMEIDA, 2017, p. 74) como uma experiência federal que adota 
princípios e metodologia em comum com o compliance cooperativo. A Instru-
ção Normativa RFB nº 1.598, de 9 de dezembro de 2015, elenca a transparência, 
parceria público-privada e gestão de risco como princípios do programa, assim 
como ocorre no compliance cooperativo. Como defendido por Huiskers-Stoop 
e Gribnau (2019, p. 81), também é possível depreender que se trata de um mo-
delo que se desenvolve a partir de uma relação de confiança entre as partes. 
Os operadores do comércio buscam demonstrar confiabilidade em suas ações 
no comércio exterior, e as autoridades aduaneiras, sentindo-se seguras de que 
o comportamento desses operadores é confiável, optam por reduzir alguns 
controles em troca de uma relação mais colaborativa, aberta e transparente. 
Além disso, a legislação que instituiu o OEA proporciona benefícios voltados às 
empresas participantes (em especial, a simplificação de procedimentos adu-
aneiros) e cria obrigações adicionais, como o dever de consultar o fisco caso 
tenha dúvidas sobre legislação aduaneira.

Não parece, no entanto, ser possível afirmar que o OEA seja uma iniciativa 
de compliance cooperativa piloto adotada pelo Brasil, como é apontado por 
Almeida (2017, p. 74). Esse intuito, bem como o termo compliance coopera-
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tivo, não são citados nos materiais oficiais publicados pela Secretaria Especial 
da Receita Federal do Brasil. Os documentos publicados pela Receita Federal 
apontam a garantia da segurança, principalmente contra atos terroristas, e a 
eficiência dos trabalhos das aduanas como os objetivos do OEA (BRASIL, 2018).

Outra iniciativa brasileira importante é o Programa de Estímulo à Confor-
midade Tributária – Nos Conformes, do Estado de São Paulo, instituído pela 
Lei Complementar Estadual nº 1.320, de 06 de abril de 2018. O Programa pro-
cura criar condições para construir uma relação de confiança recíproca entre 
fisco e contribuintes e adota os seguintes princípios: simplificação do sistema 
tributário; boa-fé e previsibilidade de condutas; segurança jurídica; publici-
dade e transparência; concorrência legal entre os agentes econômicos (SÃO 
PAULO, 2018).

O Nos Conformes procura facilitar e incentivar o compliance tributário, re-
duzindo os custos de conformidade e busca simplificar a legislação tributária 
e reduzir os custos de conformidade entre os contribuintes. Para tanto, apon-
ta que a Administração Tributária paulista deve divulgar o seu entendimento 
sobre a aplicação concreta da legislação tributária e agir com transparência 
nos critérios de classificação dos contribuintes.

Outra novidade da lei complementar estadual é a criação de uma clas-
sificação (rating) dos contribuintes do Imposto Sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, ou seja, uma classi-
ficação dos contribuintes empresariais da Fazenda Estadual.

Embora o Nos Conformes possua princípios e características em comum 
com o compliance cooperativo, análises mais aprofundadas, que fogem ao 
escopo deste trabalho, parecem ser necessárias para concluir se o Nos Con-
formes é um programa dessa natureza ou uma estratégia mais ampla de 
promoção do compliance. Isso porque o programa da Secretaria de Fazenda 
do Estado de São Paulo, ao mesmo tempo em que introduz um programa 
pautado nos princípios do compliance cooperativo, não parece ter introdu-
zido outros elementos classificados como essenciais para o programa, como 
o Plano de Controle Tributário (OCDE, 2013, p. 57) para as empresas interes-
sadas ao programa ou um procedimento de adesão específico. O fato de o 
Nos Conformes ter como um dos principais elementos um sistema de classi-
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ficação de risco dos contribuintes, algo que não é apontado pela OCDE como 
um elemento do compliance cooperativo, corrobora para a dúvida quanto à 
real natureza do programa.

3.2 O Princípio da Igualdade no Brasil

Mesmo que o Brasil não conte com uma experiência de compliance co-
operativo, não há impeditivos de o modelo proposto pela OCDE ser anali-
sado à luz dos princípios constitucionais brasileiros. Pelo contrário, análises 
preventivas podem evitar que pontos de conflito com a legislação tributária 
brasileira causem disputas judiciais ou até mesmo o fracasso do programa, 
como parece ter sido o caso da Suécia5 (LARSEN, 2016).

A existência de particularidades no sistema tributário brasileiro também 
parece reforçar a necessidade de estudar práticas adotadas em outros países 
à luz da nossa Constituição Federal. Velloso (2016, p. 25), por exemplo, apon-
ta que a Constituição brasileira parece ser exceção internacional ao conter, 
em seu corpo, um sistema tributário.

Com relação ao princípio da isonomia, escopo deste trabalho, a Consti-
tuição de 1988 o define como uma garantia fundamental, no caput do art. 
5º, ao afirmar que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza” (BRASIL, 1988). E prevê expressamente que ele deve ser aplicado 
pelo Estado no âmbito tributário.

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas aos contribuintes, 
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Munícipios:

(...)

II. instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação 
profissional ou função por eles exercida, independentemente da denomi-
nação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.” (BRASIL, 1988)

A Constituição ainda traz outras regras mais específicas que procuram 
vetar outras formas de diferenciação tributária, como a impossibilidade de 
que empresas públicas e sociedades de economia mista gozem de privilé-
gios fiscais não extensivos ao setor privado (art. 173, § 2º). Também veda 
que a União institua tributos que não sejam uniformes em todo o território 
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nacional, impedindo que tratamento preferencial seja dado a algum ente da 
federação (art. 151, inciso I) e que Estados, Distrito Federal e Municípios esta-
beleçam diferença tributária de bens e serviços decorrentes de procedência 
ou destino.

Mas essas regras não são absolutas, sendo que a própria Constituição 
Federal prevê a possibilidade de que sejam flexibilizadas. Um exemplo é o 
caso de tratamento uniforme entre as regiões, em que a Constituição Federal 
prevê, como exceção, a possibilidade de “incentivos fiscais destinados a pro-
mover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico” entre as regiões.

O Supremo Tribunal Federal (STF), por um lado, tem considerado que dis-
positivos legais que criam diferenças tributárias não foram recepcionados 
pela Constituição ou são inconstitucionais (isenção de IPVA a veículos de 
determinada cooperativa, isenção de IPTU a servidores estaduais, concessão 
de benefícios tributários a determinadas categorias profissionais etc.). Mas 
também parece comungar da opinião de que é necessário realizar análises 
mais amplas sobre o princípio da isonomia tributária, ao permitir que diferen-
ciações, que, a princípio, parecem guardar grande correlação com vedações 
constitucionais, acabem sendo implementadas. Um dos casos mais conhe-
cidos é o da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), empresa 
pública controlada pela União. Embora a Constituição vede que entidades 
dessa natureza recebam tratamento tributário diferenciado, o STF reconhe-
ceu que os Correios poderiam gozar de imunidade tributária, já que são res-
ponsáveis pela prestação de um serviço público (BRASIL, 2005).

Com relação à diferenciação entre contribuintes pelo porte, que é uma 
das características do compliance cooperativo, o art. 16, alínea ‘d’, da Consti-
tuição Federal prevê a possibilidade de que seja dado tratamento tributário 
favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte. Esse tra-
tamento diferenciado é definido pela Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e prevê, entre outros temas, a simplificação da apuração 
e do recolhimento dos tributos devidos.

Em virtude dessa previsão, não parece haver margem constitucional para 
que um programa de compliance brasileiro conceda a grandes empresas, 
em virtude do seu tamanho e complexidade tributária, tratamento tributário 
mais vantajoso e que gere a redução no pagamento de tributos. Em primei-
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ro lugar, porque a existência de norma constitucional autorizando o legis-
lador ordinário a criar diferencial positivo para micro e pequenas empresas 
permite concluir que previsão similar para grandes empresas precisaria ser 
realizada por emenda constitucional. Adicionalmente, porque a edição de 
tal norma iria de encontro a um ordenamento constitucional vigente, que é 
a necessidade de dar tratamento mais vantajoso para as empresas menores 
em relação às de maior porte.

Essa limitação, no entanto, não parece ser um impeditivo para a criação 
de um programa de compliance cooperativo federal, similar ao modelo 
conceitual proposto pela OCDE às administrações tributárias. Isso porque o 
modelo não busca derrogar ou alterar as normas gerais tributárias que se 
aplicam às grandes empresas, concedendo-lhes reduções de carga tributária 
ou tratamento tributário mais benéfico sob o ponto de vista de obrigações 
principais. O principal objetivo da proposta da OCDE, nesse ponto, é garantir 
melhores níveis de cumprimento da legislação tributária pelas empresas.

Não é raro as discussões sobre isonomia tributária se limitarem a analisar a 
obrigação principal, isto é, o montante devido e pago pelos contribuintes. Mas, 
não parecendo ser esse um problema que se aplica ao compliance cooperati-
vo, ainda cabe analisá-lo sob outras perspectivas da igualdade perante a lei.

Como apresentado no item 2, o compliance cooperativo ainda pode ser 
discutido sobre três outras perspectivas da isonomia no contexto jurídico 
brasileiro: (1) mesmo o programa não proporcionando redução da carga tri-
butária, a criação de um programa que procura ajudar parte dos contribuin-
tes a cumprirem suas obrigações tributárias fere o princípio da igualdade? 
(2) limitar a participação às grandes empresas desrespeita a isonomia? (3) 
realizar uma análise prévia, permitindo a participação no compliance coo-
perativo apenas de empresas que atendem condições estabelecidas pelo 
fisco seria uma diferenciação inaceitável? (4) as empresas participantes do 
programa recebem tratamento semelhante ou proporcional ao seu nível de 
semelhança?

(1) um programa que procura ajudar parte dos contribuintes a cumprirem 
suas obrigações fere o princípio da igualdade?

Segundo Paulsen (2018, p. 85), para que a igualdade seja analisada, tam-
bém é importante analisar se a diferenciação de tratamento guarda relação 
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com o objetivo que se propõe alcançar e se esse fim é um fim legalmente al-
mejado. Nesse sentido, não parece haver dúvida de que é interesse não ape-
nas dos participantes e da administração pública, mas de toda a sociedade 
que os principais contribuintes estejam cumprindo corretamente suas obri-
gações tributárias e pagando os tributos tempestivamente e nos montantes 
devidos. Da mesma forma, é do interesse público uma menor quantidade 
de disputas tributárias administrativas e judiciais, resultado da maior certeza 
jurídica sobre o montante de tributos a ser realmente pago.

A dúvida sobre a equidade desse ponto do programa parece estar relacio-
nada, portanto, não à esfera tributária, mas a outros ganhos que poderiam 
advir da relação. Um dos receios é que um programa voltado apenas a uma 
parcela dos contribuintes possa resultar em benefícios concorrenciais aos 
participantes, que não estariam disponíveis às demais empresas. Por exem-
plo, uma empresa com uma relação mais próxima com a administração tri-
butária poderia conseguir uma aprovação mais rápida de que determinado 
planejamento tributário é legalmente válido. Em tese, essa assimetria de in-
formações poderia gerar uma redução de custos e despesas tributárias para 
as empresas participantes em relação aos seus competidores que continu-
arem recolhendo tributos ou realizando provisões. Por não ter um canal de 
comunicação tão eficiente com o fisco, acabariam sofrendo de uma desigual-
dade concorrencial, embora não necessariamente tributária.

Por outro lado, é importante destacar que o inverso também pode ocor-
rer. Uma empresa participante pode, antes de outras empresas que atuam 
no mesmo segmento econômico, receber a confirmação de que um planeja-
mento que tem adotado ou que pretende adotar, não está em sintonia com 
a legislação tributária e que deve alterar a forma e o montante dos tributos 
devidos. Nesse caso, a empresa incorporaria um custo ou despesa antes de 
seus concorrentes, o que também não lhe é interessante.

Em ambas as situações, o ponto de questionamento não parece ser a par-
ticipação no programa, mas a assimetria de informações que poderia ocor-
rer. Nesse sentido, a administração tributária poderia adotar medidas para 
que essa assimetria seja minimizada, evitando que diferentes interpretações 
tributárias sejam usadas por contribuintes que estão em situações seme-
lhantes. Um possível tratamento para esse questionamento seria utilizar o 
produto das discussões com as empresas participantes como material para 
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melhorar as normas e orientações disponíveis a todos os contribuintes.

Outro ponto de diferenciação que pode ser analisado é a possibilidade 
de menor incidência de auditorias e aplicação de medidas coercitivas para 
os contribuintes participantes em relação aos demais. Se existir uma relação 
direta entre participação no programa de compliance cooperativo e uma 
menor quantidade de procedimentos fiscais em relação aos demais contri-
buintes, pode ocorrer uma diferenciação de tratamento não justificada. Isso 
porque não é possível garantir que uma empresa participante possua um 
menor risco tributário do que todas as empresas não participantes.6 

No entanto, se a menor incidência de fiscalizações decorre de uma apura-
ção do risco das empresas, que utiliza critérios impessoais e tem no progra-
ma de compliance cooperativo uma das possíveis fontes de informação, não 
parece haver uma diferença infundada ou que contribuintes em situações 
semelhantes não estejam sendo tratados de forma homogênea. Isso porque 
mesmo que uma empresa de baixo risco não seja participante do programa, 
também auferiria as vantagens da adoção de boas práticas tributárias.

(2) limitar a participação às grandes empresas desrespeita a isonomia?

A diferenciação e a segmentação dos contribuintes não é uma novidade 
introduzida pelos programas de compliance cooperativo. A Secretaria Espe-
cial da Receita Federal do Brasil, por exemplo, as tem realizado em seus tra-
balhos, criando ritos próprios ou mais céleres para os maiores contribuintes. 
Segundo a Portaria RFB nº 641, de 11 de maio de 2015, a Receita Federal tem 
procurado priorizar estudos e procedimentos operacionais que digam res-
peito a contribuintes que possuem uma maior participação na arrecadação 
federal. Também tem instituído canais exclusivos de comunicação digital e 
criou a possibilidade de reuniões presencias, com o objetivo de coletar infor-
mações junto aos contribuintes ou prestar orientações visando a regularida-
de tributária das grandes empresas.

Isso, no entanto, ainda não parece responder a eventuais dúvidas sobre 
a isonomia. Segundo a OCDE, essa justificativa estaria na maior complexi-
dade que as grandes empresas possuem no cumprimento das obrigações 
tributárias, que acabaria por expô-las a um maior risco de erros tributários e 
de atuações fiscais. Essa posição também é defendida por Majdanska e Pem-
berton (2019, p. 131) e reforçada pela experiencia holandesa, em que em-
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presas de menor porte podem aderir, mas têm mais dificuldade em cumprir 
com as obrigações inerentes ao compliance cooperativo. No caso brasileiro, a 
existência do Simples Nacional, voltado para micro e pequenas empresas, de 
um regime específico para microempreendedores individuais e de adicionais 
tributários de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
incidentes sobre faixas de lucros típicas de grandes empresas são exemplos 
de como a complexidade tributária das grandes empresas parece ser supe-
rior à dos demais portes.

Não parece, portanto, que no Brasil possa ser considerada inadequada 
uma diferenciação que procura dar maior suporte estatal no cumprimento 
das obrigações tributárias a quem o próprio Estado demanda maior partici-
pação no pagamento dos tributos e, adicionalmente, demanda maior presta-
ção de informações e complexidade na apuração do débito tributário.

Com relação ao termo “grandes empresas”, parece ser importante que a 
administração tributária converta esse conceito um tanto quanto “amplo” 
em um conjunto de critérios objetivos, como informações de faturamento, 
arrecadação ou outros dados facilmente mensuráveis, comparáveis (MAJ-
DANSKA; PEMBERTON, 2019, p. 131) e interpeláveis pelos contribuintes em 
caso de discordância. Essa prática, que já é adotada no Brasil ao definir os 
maiores contribuintes (Portaria RFB nº 2.176, de 28 de dezembro de 2018), 
procura dar maior transparência à sociedade e definir de forma clara, quais 
empresas estão aptas a participar do programa e quais não estão. Mesmo 
que seja possível criticar os cortes adotados, principalmente em situações 
limítrofes em que pequenas diferenças monetárias ou de número de fun-
cionários podem definir se um contribuinte integra ou não as empresas 
elegíveis, critérios objetivos parecem ser mais razoáveis e comparáveis que 
definições muito genéricas e que deixem margem para interpretações muito 
diferentes sobre o real sentido da norma.

(3) realizar uma análise prévia, permitindo a participação no compliance 
cooperativo apenas de empresas que atendem a condições estabelecidas 
pelo fisco seria uma diferenciação inaceitável?

É importante ponderar que a diferenciação de contribuintes não é algo 
novo no comportamento da Fazenda Pública brasileira. Decorre, em cer-
ta medida, de juízos de oportunidade e de conveniência, que, por sua vez, 
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fazem-se necessários em virtude da limitação de recursos e de análises de 
custo-benefício (PAULSEN, 2018, p. 45). Na aplicação de medidas coercitivas, 
o fisco atua, há bastante tempo, valendo-se de critérios para definir quais 
contribuintes serão alvo da aplicação de sanções administrativas. A baixa de 
ofício da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), por exem-
plo, é direcionada às entidades que possuem um comportamento de omis-
são na entrega das declarações obrigatórias. Procedimentos de fiscalização 
também não são realizados em todos os contribuintes, mas apenas em con-
tribuintes que tenham sido selecionados durante estudos econômico-fiscais 
(Portaria RFB nº 6.478, de 29 de dezembro de 2017, art. 1º, § 2º), que não 
chegam a ser detalhados publicamente.

Carvalho (2017, p. 187, apud PAULSEN, 2018, p. 45) também defende a 
necessidade de o fisco possuir um certo nível de discricionariedade, em que 
o agente atua sob critérios de conveniência e oportunidade, para realizar os 
objetivos da política administrativa planejada pelo Estado. Mas, assim como 
abordado no questionamento anterior, também é importante a adoção de 
critérios claros e impessoais, preferencialmente objetivos, para justificar a di-
ferenciação que resulta do uso da discricionariedade. Em relação à definição 
de quais contribuintes podem aderir, a experiência internacional indica que 
programas de classificação de risco de compliance, com critérios claros para 
a sociedade, são importantes para garantir a diferenciação justificada dos 
contribuintes, atendendo, assim, a isonomia tributária. Ao avaliar questões 
como o histórico tributário dos contribuintes, o pagamento tempestivo dos 
tributos e o cumprimento de obrigações acessórias, o seu risco em cometer 
infrações tributárias ou de conseguir cumprir com os pressupostos de uma 
relação mais colaborativa, a administração tributária passa a ter condições 
de afirmar que dois contribuintes, que antes eram classificados como em si-
tuações semelhantes, tiveram diferenças identificadas a tal ponto que uma 
mudança no tratamento pela administração pública passou a ser necessária.

Outro ponto que as análises internacionais avaliam como importante sob 
o ponto de vista de isonomia, além da definição de regras claras e objetivas, é 
a publicidade dessas normas, dando condições para que todos os contribuin-
tes conheçam os critérios que necessitam cumprir para aderir ao programa. 
A publicidade também possui um outro papel em prol da igualdade: garantir 
que eventuais discordâncias com a avaliação da administração tributária se-



105

jam reavaliadas, administrativa ou judicialmente, validando o entendimento 
do fisco ou garantindo que a falta de isonomia nas avaliações seja corrigida.

(4) as empresas participantes do programa recebem tratamento seme-
lhante ou proporcional ao seu nível de semelhança?

Com exceção do Reino Unido, que permite a participação de todas as em-
presas de grande porte, trocando o exame de admissibilidade por uma seg-
mentação dos participantes com base no seu risco de conformidade tributá-
ria, os países que adotaram o compliance cooperativo preveem tratamento 
semelhante para todos os participantes, assim como ocorre no modelo con-
ceitual da OCDE.

Isso, no entanto, não parece ser condição suficiente para eliminar o risco 
de tratamentos diferentes para contribuintes que estejam em condições se-
melhantes. Uma das possibilidades é que os julgamentos dos profissionais 
sejam diferentes entre si, criando injustiças entre contribuintes. Uma segun-
da possibilidade, mais grave, conhecida como captura do agente regulador, 
seria a possibilidade de que o representante estatal acabe colocando os inte-
resses do ente privado acima dos interesses do Estado. Fora a possibilidade 
deliberada de beneficiar a empresa em prol de vantagens pessoais, há a pos-
sibilidade de que essa captura seja involuntária, sem intenção deliberada de 
preterir o interesse estatal. Isso poderia ocorrer, por exemplo, quando a auto-
ridade tributária, receosa de que a discussão de determinados temas leve ao 
encerramento da relação colaborativa, evite discuti-los, ainda que relevantes.

Para que esses riscos não se materializem, parece ser fundamental que 
eventuais programas de compliance cooperativo também contemplem me-
didas ativas para evitar que tratamentos não isonômicos se originem na for-
ma como seus agentes atuam. Isso incluiria, por exemplo, treinamentos dos 
funcionários envolvidos com o programa, possibilidade de reavaliação ou 
harmonização das decisões por uma “segunda instância” do fisco e registros 
das reuniões entre fisco e contribuintes.

4  Conclusão
Desde a sua criação, no início da década de 2000, o compliance cooperativo 

tem se difundido entre os países como um importante instrumento de promo-
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ção do compliance, principalmente de grandes empresas. Surgiu em um con-
texto de revisão dos princípios de atuação da administração tributária, em que 
essas procuravam implementar novas formas de trabalho em contraste à tradi-
cional estratégia baseada apenas ou majoritariamente em medidas coercitivas.

O compliance cooperativo, enquanto parte dessa estratégia mais ampla, 
procura criar uma relação mais colaborativa com as grandes empresas, re-
duzindo o uso de planejamentos tributários agressivos e garantindo maior 
segurança na apuração e recolhimento dos tributos. Para que alcance seus 
objetivos, a OCDE aponta que as administrações tributárias devem aprofun-
dar o conhecimento sobre as operações comerciais das empresas e agir com 
imparcialidade, proporcionalidade, agilidade e transparência. Já os contri-
buintes precisam agir com abertura e transparência, rompendo a tradição de 
informar apenas o que a legislação exige.

A OCDE afirma que uma relação mais colaborativa pode gerar benefícios 
tanto para a administração tributária quanto para empresas. Para o Estado seria 
possível melhorar o nível de compliance das empresas e garantir uma melhor 
utilização dos recursos públicos, além de reduzir disputas administrativas e ju-
diciais. Já para os contribuintes, seria possível garantir um maior nível de con-
fiança sobre a sua regularidade tributária, reduzir custos com auditoria interna 
e externa e diminuir provisões e gastos com disputas com a fazenda pública.

O compliance cooperativo também tem suscitado questões sobre a sua 
legalidade. Experiências malsucedidas como a da Suécia e o fato de cada país 
possuir suas particularidades jurídicas e realizar adaptações em seus progra-
mas em relação ao modelo conceitual têm levado a questionamentos e de-
senvolvimento de estudos sobre a legalidade da iniciativa. Uma das possíveis 
linhas de perquirição é se o compliance cooperativo, enquanto modelo de 
atuação colaborativo fisco-grandes contribuintes e voltado ao cumprimento 
das obrigações tributárias, atende ao princípio da isonomia tributária.

Embora a OCDE afirme que o modelo não é voltado a reduzir a carga tri-
butária desses contribuintes e possui como principal critério de discrímen 
a maior complexidade e importância arrecadatória das empresas, estudos 
como os realizados por Balharova (2016) e Majdanska e Pemberton (2019) 
apontam pontos de dúvida nos programas adotados pelos países.

Não é possível afirmar que o Brasil já possua um programa de compliance 
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cooperativo tributário. Por outro lado, parece estar realizando avanços na atu-
ação da administração tributária, que podem levar à criação de um programa 
federal desse tipo em um futuro não muito distante. O OEA, administrado pela 
Secretária Especial da Receita Federal do Brasil, voltado para a área aduaneira, 
utiliza os mesmos princípios e forma de atuação colaborativa com as empre-
sas para agilizar os procedimentos de importação e exportação de mercado-
rias e serviços. O Nos Conformes, programa de promoção do compliance do 
Governo de São Paulo, traz características importantes para o funcionamento 
de uma relação mais cooperativa entre fisco e empresas, além de trazer dire-
trizes de atuação para a administração tributária estadual muito semelhantes 
aos promulgados pela OCDE para o compliance cooperativo.

Sob o prisma da Igualdade Tributária, princípio fundamental do Sistema 
Tributário Nacional, o compliance cooperativo, enquanto modelo conceitual 
da OCDE, não parece infringir a mais tradicional das intepretações, que é a 
discriminação pelo montante devido ou pago de tributos ao Estado. Por ou-
tro lado, ainda parece ser possível analisar o programa sobre quatro outras 
possibilidades:

(1) um programa que procura ajudar parte dos contribuintes a cumpri-
rem suas obrigações fere o princípio da igualdade?

(2) limitar a participação às grandes empresas desrespeita a isonomia?

(3) realizar uma análise prévia, permitindo a participação no compliance 
cooperativo apenas de empresas que atendem condições estabeleci-
das pelo fisco seria uma diferenciação inaceitável?

(4) as empresas participantes do programa recebem tratamento seme-
lhante ou proporcional ao seu nível de semelhança?

Esses aspectos, que vão além de uma análise tradicional do montante 
pago de tributos, mostram pontos de atenção que as administrações tributá-
rias ou legisladores precisam ter na elaboração de programas de compliance 
cooperativo. Se nenhuma dessas análises se mostrou impeditiva de que pro-
gramas dessa natureza sejam adotados no Brasil, por outro lado, mostram 
que cuidados precisam ser tomados e medidas implementadas para evitar 
que contribuintes em condições semelhantes sofram tratamento desigual.

Para que a equidade seja garantida, há necessidade de que medidas vol-
tadas à impessoalidade, transparência e publicidade também sejam con-
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templadas. São exemplos de cuidados necessários: a adoção de critérios 
objetivos em substituição a definições genéricas, suscetíveis de múltiplas 
intepretações (“grandes empresas”, “alto risco”, “baixo risco”); transformação 
de posicionamentos adotados em casos específicos em orientações a todos 
os contribuintes; e adoção de medidas protetivas da imparcialidade dos re-
presentantes do fisco.

Em relação ao estudo do compliance cooperativo, outras perguntas sobre 
a legalidade e a aplicação de demais princípios constitucionais surgiram du-
rante o desenvolvimento desse trabalho e podem ensejar trabalhos futuros. 
A motivação recente de alguns países em implementar seus programas por 
meio do processo legislativo tradicional, rompendo com a indicação da OCDE 
de adoção por meio da alteração de processos administrativos pelos fiscos, 
é um dos pontos que precisa ser compreendido. Também é preciso aprofun-
dar como o compliance cooperativo se relaciona e em que medida depende 
de uma estratégia mais ampla de promoção do compliance, especialmente 
medidas de gerenciamento de risco, para que seja exitoso. Por fim, também 
é necessário avaliar o compliance cooperativo à luz dos demais princípios e 
garantias dos contribuintes (como direito ao sigilo fiscal e legalidade).
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Notas 

1Ano de Conclusão: 2019.
2O termo compliance, de origem inglesa, deriva do verbo to comply, que significa “estar de acordo com”. Ao longo 
deste artigo, é usado como sinônimo de “estar em conformidade com as leis, diretrizes, regulamentos e demais nor-
mas”.
3Livre tradução da expressão em inglês enhanced relationship.
4Neste estudo, adota-se a visão de BULOS (2011, p. 539), que utiliza igualdade, isonomia, equiparação ou paridade 
como sinônimos.
5Em 2011, a Suécia implementou seu programa de compliance cooperativo. Era destinado a grandes empresas, de 
adesão voluntária, e a participação poderia ser encerrada, a qualquer momento, pelo fisco ou pelo contribuinte. 
Foi recebido com grande resistência pelo público alvo, que apontava a falta de segurança jurídica e o aumento na 
quantidade de informações como características negativas. Após dois anos de baixa adesão pelas grandes empresas, 
a Suprema Corte decidiu que o conteúdo discutido entre empresas e a administração tributária sueca no âmbito do 
programa não estava protegido pelo sigilo fiscal e deveria ser divulgado amplamente para a sociedade. Essa decisão 
judicial levou à interrupção do programa (LARSEN, 2016).
6Sob o ponto de vista de lógica, não é possível afirmar que toda empresa que participa do programa seja mais 
confiável que uma empresa que está fora do programa. É possível afirmar apenas que entre as empresas que foram 
analisadas, as aceitas são mais confiáveis que as demais. Isso, no entanto, não impede que existam empresas com 
baixo risco, que não foram convidadas ou não se candidataram ao programa. 
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PRÓ-CONFORMIDADE: UMA 
ANÁLISE CRÍTICA SOBRE O 
PROGRAMA

Abstract
A critical analysis of the Public Consultation RFB 04/2018 is proposed, whose 

purpose is the creation of a state incentive program for tax compliance called 
Pró-Conformidade, based on the Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) – Compliance Risk Management Note and cooperative 
compliance studies, as well as taxpayer behavioral analysis, with the purpose 
of maximizing tax compliance. The work begins by discussing the behavioral 
approach of the taxpayer and its economic, social, and fiscal currents. Next, 
the OECD Compliance Risk Management notes and reports on Cooperative 
Compliance are addressed. Finally, it concludes, based on the theories and 
documents above, with a critical analysis of the public consultation RFB 
04/2018, suggesting occasional changes in its articles.

Keywords: Pró-Conformidade Program; taxpayer behavioral analysis; 
compliance risk management; cooperative compliance; tax compliance.

Resumo
O presente trabalho se propõe a fazer uma análise crítica da Consulta 

Pública RFB nº 04/2018, cuja finalidade é a criação de um programa de in-
centivo estatal à conformidade tributária denominado Pró-Conformidade, 
baseado nas sugestões propostas pela Organização para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE) na Nota de Gerenciamento de Riscos de 
Conformidade e nos estudos de conformidade cooperativa, assim como em 
estudos de análise comportamental do contribuinte, com a finalidade de ma-
ximização do índice de conformidade tributária. Inicia-se o trabalho discor-
rendo sobre a abordagem comportamental do contribuinte e suas correntes 
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econômica, social e fiscal. Em seguida, abordam-se as notas da OCDE sobre 
Gerenciamento de Riscos de Conformidade e os informes sobre Compliance 
Cooperativo. Por fim, conclui-se, baseando-se nas teorias e documentos aci-
ma, com uma análise crítica da Consulta Pública RFB nº 04/2018, sugerindo-
-se alterações pontuais em seus artigos.

Palavras-chave: Programa Pró-Conformidade; análise comportamental 
do contribuinte; gerenciamento de riscos de conformidade; compliance coo-
perativo; conformidade tributária.
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1.  Introdução
O aumento da população mundial e seu envelhecimento, a imigração de 

refugiados e populações cujas nações enfrentam crises econômicas, polí-
ticas e sociais, a “concorrência” de países com tributação favorecida, entre 
outros fatores, vêm causando a crise de diversos Estados, que se obrigam a 
reduzir os custos da máquina pública, assim como os custos de manutenção 
do “Bem Estar Social”, uma vez que o aumento da arrecadação, diante desse 
quadro, não seria algo sustentável.

Diante disso, administrações tributárias mundiais, pressionadas pelos cor-
tes orçamentários, passaram a desenvolver métodos de governança tributá-
ria, análise de risco e compliance cooperativo, que, se devidamente aplica-
dos, reduzem a litigiosidade e, consequentemente, seus custos, assim como 
possibilitam a utilização do enforcement com maior precisão.

O vocábulo compliance é reservado a descrever o conjunto de práticas, 
implementadas no interior de uma empresa, para melhor monitorar o bom 
cumprimento de legislações e controlar a licitude dos relacionamentos jurí-
dicos com terceiros (CARVALHO, 2019, p. 9).

O Tax Compliance ou Fiscal Compliance é usualmente associado ao grau 
em que os contribuintes se adaptam ou agem em conformidade com as nor-
mas tributárias (DIAS, 2018).

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
em 2004, no Fórum de Administração Tributária – Subgrupo Conformidade, 
divulgou uma Nota de Orientação sobre gerenciamento de riscos de confor-
midade, cujo objetivo é fornecer uma estrutura para a aplicação de princípios 
de gerenciamento desses riscos, de forma a maximizar a eficiência das admi-
nistrações tributárias, criando uma sinergia entre fisco e contribuinte.

Consignou-se que uma das principais dificuldades encontradas pelo fisco 
é classificar os contribuintes conforme o nível de aderência às normas fiscais, 
de forma a utilizar a estratégia adequada ao comportamento do contribuin-
te. A OCDE, na referida nota divulgada em 2004 sobre Riscos de Conformi-
dade, ilustrou tal processo através de uma pirâmide, cuja base representa os 
contribuintes com maior aderência às normas e o topo, aqueles que estão 
decididos a descumpri-las.
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Seguindo o raciocínio, são sugeridas estratégias diferentes para cada perfil 
de contribuinte. O contribuinte localizado no topo da pirâmide, cujo inadim-
plemento é contumaz, sofreria ações de enforcement, ou seja, a utilização de 
todos os meios repressivos possíveis para “forçá-lo” a aumentar seu nível de 
conformidade, deslocando-se em direção à base da pirâmide. Por outro lado, 
o contribuinte bem-intencionado e cumpridor de suas obrigações principais 
e acessórias receberia incentivos para manter o comportamento.

Essencial para a definição dessas estratégias é o conhecimento de estu-
dos sobre o comportamento dos contribuintes. Segundo a OCDE, os estudos 
comportamentais dividem-se em duas amplas abordagens, a primeira resul-
tante de uma perspectiva de racionalidade econômica, enquanto a segunda 
baseia-se em estudos de psicologia e sociologia (OECD, 2004a, p. 36). O gran-
de desafio é utilizá-las de forma complementar na definição das melhores 
práticas.

No ano de 2008, no Fórum de Administração Tributária (FAT), foi discutido, 
pela primeira vez, o conceito de compliance cooperativo, com enfoque base-
ado na transparência das ações do contribuinte diferenciado e dos interme-
diários fiscais, que, em troca, recebem segurança jurídica em suas decisões 
fiscais (OECD, 2013, p. 13).

Passados cinco anos, em 2013, partindo-se da experiência de 24 países, foi 
elaborado um informe detalhando melhor as formas de administrar esse pro-
grama, com efetividade e eficiência, denominado Co-operative Compliance: 
a Framework – From Enhanced Relationship to Co-operative Compliance 
(OECD, 2013, p. 13), onde a OCDE identificou sete pilares centrais para o esta-
belecimento de uma relação cooperativa entre contribuintes e fisco

Nesse contexto, diversos foram os programas lançados pela União, de for-
ma a estimular a conformidade tributária e a autorregularização fiscal dos 
contribuintes, como a malha fiscal com possibilidade de autorregularização, 
as reuniões de conformidade, os alertas de inconformidade, o monitoramen-
to de contribuintes diferenciados e especiais, o Regime Especial de Regulari-
zação Cambial e Tributária (RERCT), os parcelamentos especiais, entre outros.

As administrações tributárias de outras unidades da federação passaram 
a adotar programas de estímulo à conformidade tributária, como é o caso 
dos programas “Nos Conformes”, do Estado de São Paulo, e “Contribuinte Pai 
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d’Égua”, do Estado do Ceará, classificando os contribuintes através de notas 
aplicadas sobre critérios de aderência e conformidade pré-estabelecidos.

Outra iniciativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB foi a Con-
sulta Pública nº 04/2018, cujo objetivo é a criação de um programa de es-
tímulo à conformidade tributária denominado Pró-Conformidade. Entre 
outros, tal programa classificaria os contribuintes com notas de “A” a “C” e 
ofereceria vantagens aos contribuintes “A” e sanções aos contribuintes “C”. 
Nesse contexto, admite-se que os contribuintes nota “C” estariam classifica-
dos no topo da pirâmide, enquanto os de nota “A”, na sua base.

Trecho do artigo “Cinco Aspectos do Pró-Conformidade”, elaborado pelo 
Núcleo de Estudos Fiscais da Escola de Direito de São Paulo da Fundação 
Getúlio Vargas – NEF/FGV Direito SP, composto pelos Doutores André Corrêa, 
Eurico Marcos Diniz de Santi, Gabriel Cypriano e João Alho Neto, demonstra 
a relevância do tema:

“Inspirada nas tendências das melhores e mais modernas administrações 
tributárias do mundo, a RFB divulgou, dia 15.10.2018, a Consulta Pública 
nº 4/2018 que apresenta o Programa de Estímulo à Conformidade Tributá-
ria.” (CORRÊA; DE SANTI; CYPRIANO; ALHO NETO, 2018, p. 1)

Pretende-se, neste trabalho, através da análise crítica do contexto atual e 
da utilização do método dedutivo fundado em pesquisa bibliográfica, con-
frontar o referido programa com as premissas atuais de compliance coope-
rativo e de gerenciamento de riscos de conformidade, iniciando-se com a 
apresentação de alguns conceitos sobre a abordagem comportamental do 
contribuinte, essenciais para a elaboração e o sucesso de qualquer programa 
de conformidade.

Cabe ressaltar que não faz parte do escopo discutir a adequação ou a lega-
lidade da instituição do programa por norma infralegal, assim como a análise 
das sanções aplicadas aos contribuintes “C” e os benefícios aos contribuintes 
“A”. Além disso, apesar de se definir critérios objetivos para a classificação dos 
contribuintes, não serão estabelecidas regras que definam os pesos de cada 
um dos atributos nas notas.

Finalmente, pretende-se elaborar uma sugestão de alteração da minuta 
de portaria referente à Consulta Pública RFB nº 4/2018, caso identificados, na 
pesquisa, pontos contrários, omissos ou incompletos aos critérios estabeleci-
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dos no escopo deste trabalho, procurando maximizar o nível de compliance.

2.  Abordagem Comportamental do Contribuinte
Diversos estudos procuram inferir e relacionar variáveis que possam, de al-

guma maneira, influenciar a decisão de um contribuinte em recolher, ou não, 
tributos. Como todo modelo teórico, seja ele baseado em fatos empíricos ou 
fórmulas matemáticas, torna-se necessária a delimitação dessas variáveis e a 
fixação de algumas premissas, de forma a se alcançar uma conclusão.

Sendo assim, ainda que, num primeiro momento, conclusões pareçam di-
vergentes, torna-se necessária a análise de cada um dos modelos. Tal atitude 
pode revelar teorias complementares, descrevendo mais uma parcela de um 
“todo” complexo.

Por isso, acredita-se que ambas as abordagens, seja ela econômica ou social, 
definem fatores comportamentais do contribuinte que, ao serem analisados 
isoladamente, podem parecer distantes da realidade do sistema complexo. Por 
outro lado, conjuntamente, apresentam um modelo mais coerente e real.

Nesse diapasão, no trabalho intitulado “Evasão Tributária e Conformidade 
Tributária”, publicado em 1998, definiu Franzoni a conformidade tributária 
como um fenômeno complexo, que pode ser abordado sob diversas pers-
pectivas. A postura dos contribuintes é influenciada por diversos fatores, in-
cluindo sua disposição perante as instituições públicas, a percepção de que 
o tributo é justo, a prevalência de normas sociais e as chances da não confor-
midade ser descoberta e punida (FRANZONI, 1998).

Os estudos comportamentais dos contribuintes dividiram-se, basicamen-
te, em duas vertentes. A abordagem econômica, na qual a decisão do contri-
buinte em manter a conformidade tributária dependeria do valor do tributo, 
da intensidade das penalidades caso seja descoberto e da chance (ou per-
cepção dela) de ser “pego”. Uma segunda abordagem, dependeria de fatores 
como a aceitação social da sonegação, a percepção de que os valores reco-
lhidos aos cofres públicos são revertidos à população e às políticas sociais, 
entre outros. Alguns autores consideram uma terceira escola, que seria uma 
evolução das duas acima descritas.
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Modelos e teorias do comportamento de conformidade tendem a refletir 
uma das três escolas de pensamento comumente referidas como dissuasão 
econômica, psicologia social e psicologia fiscal – a última representando uma 
evolução das outras duas (MCKERCHAR, 2009).

Sendo assim, a OCDE, ao prever uma classificação baseada no nível de confor-
midade do contribuinte e atribuir um tratamento diferente para cada uma des-
sas agregações, utiliza esses modelos de forma complementar, aplicando puni-
ções aos recalcitrantes e benefícios aos cumpridores de suas obrigações fiscais.

2.1  Dissuasão Econômica

Allingham e Sandmo (1972), precursores da abordagem econômica, par-
tindo da teoria da utilidade esperada de Von Neumann-Morgenstern, con-
cluíram que a sonegação pode ser modelada como um processo de toma-
da de decisão de portfólio. Neste trabalho, foi utilizado como modelo um 
contribuinte “racional” que considera a renda omitida um ativo de risco, sem 
considerar questões éticas ou sociológicas (SIQUEIRA; RAMOS, 2006).

A abordagem econômica do contribuinte foi baseada em estudos econô-
micos da atividade criminal, como, por exemplo, os estudos de Becker (1968) 
e Tulkens and Jacquemin (1971). Por outro lado, relaciona-se à “Economia da 
Incerteza”, de Arrow (1970), Mossin (1968), entre outros (ALLINGHAM; SAND-
MO, 1972, pp. 323-338).

As variáveis do modelo são a renda total recebida, a alíquota marginal do im-
posto, a probabilidade de detecção da evasão, a penalidade a ser aplicada, o 
grau de aversão ao risco e o grau de honestidade do contribuinte. O imposto 
e as penalidades são proporcionais e a probabilidade de auditoria é constante.

Com base no modelo de Allingham e Sandmo, os professores Marcelo Let-
tieri Siqueira e Francisco S. Ramos expandiram o referido modelo, adaptando-o 
a peculiaridades do sistema tributário brasileiro, supondo que, num primeiro 
momento, o contribuinte seja flagrado em revisão de malha fiscal. Nessa fase, 
parte da omissão pode não ser detectada se não for enviada para fiscalização, 
cuja probabilidade de ser realizada é maior após incidir em revisão de malha.

“Por ser um fenômeno bastante complexo, a evasão fiscal pode ser anali-
sada de uma variedade de perspectivas. Isto porque a postura do contri-
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buinte é influenciada por muitos fatores, incluindo os aspectos da justiça 
tributária, a prevalência das normas sociais, a avaliação dos benefícios pú-
blicos recebidos e a possibilidade de que a evasão esteja sendo detectada 
e punida. Sem considerar questões éticas e sociológicas, a análise econô-
mica da evasão fiscal focou-se inicialmente em como o comportamento 
sonegador pode ser dissuadido por meio da ameaça de detecção e aplica-
ção de sanções.” (SIQUEIRA; RAMOS, 2006, p. 2)

Após tratamento estatístico, Siqueira e Ramos chegaram à conclusão de 
que as ações mais eficientes, em ordem decrescente são:

1) variações na eficiência da malha;

2) variações na multa sobre as variações detectadas em revisão de malha;

3) variações na probabilidade de fiscalização;

4) variações na multa sobre as variações detectadas na fiscalização;

5) variações nas probabilidades de detecção;

6) variações nas alíquotas tributárias.

Dessas constatações, infere-se que o investimento em tecnologia da in-
formação pela administração tributária, com foco na detecção de risco de 
conformidade através de ferramentas de inteligência artificial, mineração de 
dados, entre outros, pode ser eficaz no estímulo à conformidade de contri-
buintes cujas decisões de adimplir as obrigações tributárias baseiem-se em 
questões de portfólio.

Portanto, além das ações motivacionais relacionadas à psicologia e à so-
ciologia, deve-se levar em consideração o direcionamento de esforços do 
fisco à redução da probabilidade do sonegador ser beneficiado com suas 
ações, em prejuízo da livre concorrência e da neutralidade tributária.

2.2  Psicologia Social e Psicologia Fiscal

Pode-se afirmar que inúmeros são os motivos que levam o contribuinte 
a não pagar tributos. Ainda que a abordagem econômica defina alguns mo-
delos de comportamento, fatores como a aceitação social da sonegação, a 
transparência na aplicação de tais recursos em benefício da coletividade, a 
boa gestão pública, a simplicidade do sistema tributário, o custo de confor-
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midade tributária, a concorrência desleal, a morosidade do contencioso judi-
cial e administrativo, os parcelamentos especiais, a percepção de um sistema 
tributário injusto, a corrupção de autoridades administrativas e de julgadores 
(administrativo e judicial), a insegurança jurídica, entre outros, contribuem 
para o aumento do gap fiscal.

Obviamente, tais fatores culturais, políticos, sociais e econômicos variam de 
um país para outro, de uma região para outra, até de um cidadão para outro.

Muitos estudos procuram identificar tais fatores através da utilização do 
conceito de moral tributária (tax morale). Alm e Torgler definiram a moral 
tributária como a motivação intrínseca para pagar tributos (ALM; TORGLER, 
2005, pp. 5-6). No trabalho intitulado “Culture Differences and Tax Morale in 
the United States and Europe”, utilizando-se de dados extraídos do World 
Values Survey (WVS), compararam a Moral Tributária obtida nos Estados Uni-
dos com a Moral Tributária obtida em quinze países europeus.

Cabe ressaltar que a pesquisa do WVS se baseia em uma amostragem de 
ao menos 1.000 indivíduos em cada país, onde os pesquisadores perguntam 
aos cidadãos selecionados, basicamente, se seria justificável sonegar tribu-
tos, caso tenham a chance (ALM; TORGLER, 2005, pp. 5-6).

Alm e Torgler concluíram que os Estados Unidos possuíam a maior moral 
tributária, seguidos por Áustria e Suíça. Os países do norte da Europa possuíam 
moral tributária superior à dos países românicos (ALM; TORGLER, 2005, p. 16).

Por fim, há uma correlação negativa entre o tamanho da economia infor-
mal e a moral tributária (ALM; TORGLER, 2005, p. 17).

No trabalho intitulado “Enforced versus Voluntary Tax Compliance: The 
‘Slippery Slope’ Framework”, Erich Kirchler, Erik Hoelzl e Ingrid Wahl sugeri-
ram um gráfico tridimensional, onde estaria representada, no primeiro eixo, 
a variável “força das autoridades”, ou seja, ele demonstra a intensidade da 
coerção exercida pelas autoridades fiscais. Num segundo eixo, ele demonstra 
a variável “confiança nas autoridades”, onde o relacionamento entre a auto-
ridade fiscal e o contribuinte é de sinergia e confiança mútua. O último eixo 
reflete a intensidade do nível de conformidade do contribuinte, que atinge 
o patamar máximo quando a intensidade da coerção é máxima, quando a 
confiança nas autoridades é máxima, ou em uma combinação de ambos.
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2

Os autores sugerem que, na abordagem econômica, fisco e contribuin-
tes são oponentes. Os contribuintes são vistos pelo fisco como “criminosos”, 
enquanto os contribuintes se sentem perseguidos pelas autoridades fiscais. 
Nesse contexto, a conformidade tributária voluntária é negligenciada por 
parte dos contribuintes, que ponderarão o custo-benefício da sonegação 
(KIRCHLER; HOELZL; WAHL, 2007, p. 211).

Turner (2005) sugere que o poder das autoridades pode surgir de duas 
maneiras, poder legítimo e poder coercitivo. O poder legítimo emana de uma 
autoridade aceita, a qual os indivíduos mantêm elevada consideração. Já o 
poder coercitivo é descrito como uma tentativa de obrigá-los a agir contra a 
sua vontade (KIRCHLER; HOELZL; WAHL, 2007, p. 213).

Seguindo o raciocínio, argumentam os autores que mudanças na confian-
ça podem influenciar o poder das autoridades. Os “bons contribuintes” po-
dem interpretar um aumento do poder coercitivo das autoridades como um 
sinal de desconfiança. Por outro lado, um aumento da eficiência por parte 
das autoridades, direcionado à detecção de fraudes e à persecução da justiça, 
terá como consequência um aumento na confiança por parte dos contribuin-
tes honestos (KIRCHLER; HOELZL; WAHL, 2007, p. 213).

O objetivo principal de uma administração tributária é arrecadar fundos 
para o Estado, de forma sustentável, perseguindo a justiça fiscal, de forma 
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a prover recursos para que ele possa desenvolver suas políticas sociais. Ob-
viamente, tal atividade deve respeitar o princípio da eficiência, ou seja, deve 
reduzir ao máximo a sonegação, com o mínimo dispêndio de recursos.

Considerando-se que o custo de uma auditoria é alto, cabe à administra-
ção tributária otimizar seus recursos, de forma a direcioná-la ao contribuinte 
que se recusa a respeitar as leis tributárias. Deve haver um esforço para sepa-
rar aquele contribuinte que cometeu um erro em determinada declaração, 
ou aquele que interpretou erroneamente a legislação tributária, do frauda-
dor ou devedor contumaz.

Sendo assim, sugere-se que, no longo prazo, a administração tributária 
deve aplicar ações de conformidade como regra geral, procurando orientar e 
estimular o contribuinte, facilitar o cumprimento das suas obrigações tributá-
rias, dar transparência às suas ações, trazendo segurança jurídica e demons-
trando que o objetivo das autoridades fiscais está alinhado à expectativa de 
qualquer cidadão. Por outro lado, ao identificar um contribuinte fraudador 
ou devedor contumaz, deve agir com energia e precisão.

3  Gerenciamento de Riscos de Conformidade
Conforme abordado na Introdução, em 2004, no Fórum de Administração 

Tributária – Subgrupo Conformidade, a OCDE divulgou uma Nota de Orien-
tação sobre gerenciamento de riscos de conformidade, cujo objetivo é for-
necer uma estrutura para a aplicação de princípios de gerenciamento desses 
riscos, de forma a maximizar a eficiência das administrações tributárias, crian-
do uma sinergia entre fisco e contribuinte.

Não faz parte do escopo deste trabalho o detalhamento dessa Nota, ex-
tremamente rica em informações de como implementar uma análise de ris-
cos de conformidade efetiva. Porém, é conveniente demonstrar, de forma 
sucinta, os processos que compõem tal estrutura, e identificar diretrizes que 
possam enriquecer a análise de um programa de conformidade.

Segundo a OCDE, a conformidade de um contribuinte depende, essen-
cialmente, do cumprimento de quatro amplas categorias de obrigação. São 
elas o registro no sistema, a apresentação ou o preenchimento tempestivo 
de informações tributárias necessárias, o relato de informações completas e 
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precisas e o pontual pagamento dos tributos (OECD, 2004a, p. 7).

Há diferentes graus de não conformidade tributária. Um contribuinte que 
cometeu um erro no preenchimento de uma declaração não pode ser tratado 
da mesma maneira que um fraudador. Além disso, a lei tributária complexa 
pode ser interpretada de forma diversa pelo contribuinte, sendo a clareza le-
gislativa, nesse caso, uma categoria de risco a ser tratada (OECD, 2004a, p. 7).

 Levando-se em conta a escassez dos recursos à disposição da administra-
ção tributária, algumas questões são importantes para que o gestor decida a 
alocação de recursos: Quais são os principais riscos? A quais contribuintes tais 
riscos se referem? Como tratar tais riscos para que seja alcançado o melhor 
resultado possível? (OECD, 2004a, p. 8).

Por isso é necessária a adoção de uma abordagem de gerenciamento de 
riscos bem estabelecidos, cujas vantagens incluem uma base estruturada para 
o planejamento estratégico, melhores resultados em termos de eficiência e efi-
cácia e uma abordagem que resista ao escrutínio externo, entre outras.

O processo descrito na figura abaixo é consistente com os padrões adota-
dos por vários organismos internacionais e pelos países membros da OCDE 
(OECD, 2004, p. 9). Tal estrutura ajuda as administrações tributárias a res-
ponder rapidamente às mudanças circunstanciais, direcionar as estratégias 
a atividades de alta prioridade e com maiores probabilidades de sucesso e 
alavancar o impacto das intervenções, mantendo a confiança pública no sis-
tema (OECD, 2004a, p. 9).
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3.1  Contexto Operacional

Nessa fase do gerenciamento de riscos de conformidade, foca-se no con-
texto em que a administração tributária opera, tanto no ambiente interno 
(orçamento disponível, deficiências ou escassez de habilidades dos servido-
res e escassez de servidores), quanto no ambiente externo (legislação, política 
governamental, opinião pública e condições econômicas) (OECD, 2013, p. 12).

Cabe ressaltar que, no item 2, foram abordadas teorias sobre o comporta-
mento do contribuinte e os motivos que afetam a “moral tributária”, como a 
aceitação social da sonegação, a transparência na aplicação de tais recursos 
em benefício da coletividade, a boa gestão pública, a simplicidade do siste-
ma tributário, o custo de conformidade tributária, a concorrência desleal, a 
morosidade do contencioso judicial e administrativo, os parcelamentos es-
peciais, a percepção de um sistema tributário injusto, a corrupção de autori-
dades administrativas e de julgadores (administrativo e judicial), a inseguran-
ça jurídica, entre outros. Por isso, considera-se importantíssima a delimitação 
desse contexto operacional para a identificação dos riscos de conformidade, 
que podem ser bastante peculiares.

Em relação às competências internas do órgão responsável pela adminis-
tração tributária, a OCDE sugere que se foque na cultura e estrutura organi-
zacional, na tecnologia de informação e sistemas de negócio, assim como no 
desenvolvimento de habilidades dos servidores (OECD, 2013, p. 13).

3.2  Identificando Riscos

Seria inviável identificar os riscos de conformidade, individualmente, para 
cada contribuinte. Eles precisam ser identificados com um nível de agrega-
ção que possibilite o seu tratamento. Portanto, deve-se atribuí-los a subgru-
pos específicos que possibilitem a adoção de estratégias de mitigação dos 
riscos (OECD, 2004a, pp. 18-19).

Levando-se em conta a heterogeneidade dos contribuintes, muitas admi-
nistrações tributárias segmentam os contribuintes em grupos com caracte-
rísticas e comportamentos semelhantes, identificando os riscos nesses níveis 
de segmento (OECD, 2004a, p. 19).
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Em um contexto tributário, a base de clientes é frequentemente segmen-
tada pela classificação em pequenas, médias e grandes empresas, baseada na 
sua receita bruta ou faturamento, ou com base em ativos ou número de em-
pregados. Outros segmentos podem ser baseados no tipo de setor econômi-
co, no tipo de tributo a ser analisado, assim como no tipo de risco buscado, por 
exemplo, preços de transferência, subcapitalização etc (OECD, 2004a, p. 19).

3.3  Acessando e Priorizando Riscos de Conformidade

Depois de identificados os riscos de conformidade, é necessária a classi-
ficação em relação à potencialidade de dano de suas consequências, caso o 
evento ocorra, e que se estime a probabilidade de ocorrência. Por fim, elabo-
ra-se um plano de trabalho (OECD, 2004, pp. 25-28).

A OCDE elaborou uma matriz de classificação dos riscos em função da pro-
babilidade de ocorrência dos eventos e de suas consequências, de forma a 
facilitar a priorização do tratamento:4

3.4  Analisando o Comportamento de Conformidade

A abordagem comportamental do contribuinte foi o tema do item 2 deste 
trabalho e não faria sentido repetir toda a teoria. Apesar disso, julga-se de 
suma importância a inclusão da pirâmide de conformidade da OCDE, com 
algumas observações sobre o assunto:
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A pesquisa conduzida pela acadêmica australiana Dra. Valerie Braithwait 
sugere que o comportamento de conformidade do contribuinte é resultado 
de uma combinação de critérios econômicos e sociais, que levam o contri-
buinte a adotar determinadas crenças, valores e atitudes, as quais ela chama 
de “posturas motivacionais”, conforme representado à esquerda da pirâmide 
(OECD, 2004a, p. 41).

No topo da pirâmide estão os “desengajados”, os “devedores contuma-
zes”, seguidos pelos “resistentes”, os quais enxergam o sistema como opres-
sor e inflexível, depois os “esforçados”, que querem estar em conformidade, 
mas nem sempre conseguem. Por último, na base da pirâmide, os “apoiado-
res”, que procuram fazer a coisa certa e têm um compromisso consciente de 
apoiar o sistema (OECD, 2004a, p. 41).

Importante salientar que um contribuinte pode adotar as atitudes descri-
tas em momentos diferentes, assim como simultaneamente, em relação a 
diferentes questões (OECD, 2004a, p. 41).

Para que as autoridades fiscais possam tomar as atitudes adequadas, basea-
das na eficiência, eficácia e efetividade, é importante compreender os fatores que 
motivam o comportamento específico de não conformidade dos contribuintes, 
buscando o tratamento da causa, e não dos sintomas (OECD, 2004a, p. 42).

3.5  Desenvolvimento de um Programa Adequado   
 Baseado em Princípios Sólidos

A OCDE, a partir de uma extensa pesquisa e na experiência prática de di-
versas autoridades fazendárias, moldou diversos princípios, que sustentam 
a prática administrativa atual entre seus membros. Tais princípios não são 
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exaustivos, mas devem ser aplicados em programas de conformidade, assim 
como no tratamento de um risco específico (OECD, 2004a, p. 45).

3.5.1  Conquistando a Confiança da Sociedade
Segundo Kirchler, mudanças na confiança podem influenciar o poder das 

autoridades. Os “bons contribuintes” podem interpretar um aumento do 
poder coercitivo das autoridades como um sinal de desconfiança. Por ou-
tro lado, um aumento da eficiência por parte das autoridades, direcionado 
à detecção de fraudes e à persecução da justiça, terá como consequência 
um aumento na confiança por parte dos contribuintes honestos (KIRCHLER; 
HOELZL; WAHL, 2007, p. 213).

De forma similar, a OCDE defende que:

“Qualquer avanço sustentável no nível de conformidade só pode ser alcan-
çado influenciando e mudando as normas sociais e pessoais. É muito difí-
cil a mudança de normas sociais com auditorias isoladamente. Por outro 
lado, é muito fácil sustentar e manter as normas existentes com atividades 
de auditoria, não em função do risco de detecção, mas pela confiança da 
sociedade de que sonegadores serão descobertos.” (OECD, 2004a, p. 46)6 

Reforçando tais evidências, verifica-se, ainda, que as relações dos programas 
de compliance cooperativo são baseadas na confiança e colaboração mútua.

Por fim, a nota sugere algumas ações a serem tomadas que vão ao encontro 
da “confiança”.

3.5.1.1  Agir com Justiça e Integridade
Agir de forma justa está ligado à sensação de justiça pelo contribuinte, que 

se refere à forma como ele avalia a equidade dos procedimentos adotados 
pelas autoridades, assim como o tratamento que delas recebe. As evidências 
mostram que as pessoas tratadas de forma justa por uma organização ten-
dem a confiar nela. Por outro lado, a percepção de que um grupo foi tratado 
de forma mais favorável vai estimular a desconfiança (OECD, 2004a, p. 46).

Resumidamente, o contribuinte deve ser tratado com respeito, justiça e 
confiança (OECD, 2004a, p. 46), objetivando-se o estabelecimento de uma 
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relação de sinergia entre fisco e contribuinte.

3.5.1.2  Perseguir uma Abordagem Flexível e Personalizada
A autoridade fiscal deve responder apropriadamente aos anseios da co-

munidade a qual ele serve. Entendendo os fatores que influenciam o com-
portamento dos contribuintes, pode-se selecionar a resposta mais adequada 
em termos de equidade (OECD, 2004a, p. 47).

O modelo conduzido pela acadêmica australiana Dra. Valerie Braithwait 
demonstra que, para a maioria dos contribuintes que escolhem adimplir suas 
obrigações tributárias pontualmente, a previsão de uma assistência contínua 
é o maior incentivo para que mantenham a conformidade. Por outro lado, 
conforme se avança na pirâmide em direção aos que decidiram não cum-
prir com suas obrigações tributárias, os contribuintes precisam estar cientes 
de que a não conformidade será detectada e sofrerão uma ação de enforce-
ment, cujas consequências serão piores que o adimplemento das obrigações 
iniciais não cumpridas (OECD, 2004a, p. 47).

Por esse motivo, autoridades tributárias precisam ter ao seu alcance ferra-
mentas que os permitam impor sanções para o comportamento não confor-
me (OECD, 2004a, p. 47).

3.5.2  Melhorando a Conformidade
Segundo a OCDE, é mais provável que a conformidade dos contribuintes seja 

otimizada quando uma autoridade fiscal buscar uma abordagem inclusiva do ci-
dadão por meio de políticas que incentivem o diálogo e a persuasão, combinado 
com uma combinação efetiva de incentivos e sanções (OECD, 2004a, p. 48).

Obviamente, um programa de compliance, como já foi defendido inú-
meras vezes neste artigo, necessita de uma abordagem de gerenciamento 
de riscos contínua, constante e efetiva, de forma a enquadrar cada contri-
buinte em sua devida localização dentro da pirâmide de compliance. Assim, 
os contribuintes classificados na base da pirâmide seriam incentivados com 
efetivos programas de redução do custo de cumprimento das obrigações tri-
butárias, segurança jurídica em seus procedimentos, entre outros. Por outro 
lado, os contribuintes classificados no topo da pirâmide sofreriam sanções, 
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denominadas ações de enforcement, na tentativa de deslocá-los para pata-
mares mais baixos da pirâmide.

Sobre esse assunto, destaca-se o trecho do livro Justiça Fiscal, Neutralida-
de e Compliance, de Aline Vitalis:

“Uma efetiva estratégia de compliance se faz com a utilização equilibrada 
de recursos regulatórios tais como “sticks” (sanções) e “carrots” (incen-
tivos), no intuito de servirem como instrumentos para a modulação do 
comportamento dos contribuintes, incentivando-os a realizarem a condu-
ta socialmente desejada.” (VITALIS, 2019)7  

A OCDE sugere algumas ações necessárias para perseguir uma melhor es-
tratégia de compliance (OECD, 2004a, pp. 48-52):

1)  tornar claras as obrigações tributárias;8 

2)  facilitar o cumprimento das obrigações pelo contribuinte;9 

3)  aplicar sanções quando apropriado;

4)  dar visibilidade à sociedade sobre a força que possui e as atividades 
que desempenha;10

5)  prover incentivos para a autorregularização;11 

6)  reforçar a integridade através de sistemas de identificação, retenção e 
relatórios;12

7)  promover efetivamente a guarda da documentação pelos contribuin-
tes e terceiros;13 

8)  construir parcerias comunitárias;14 

9)  escalar a severidade da aplicação.15 

Uma das principais características de um programa de compliance coope-
rativo, objeto do item 4, é a adoção de uma estratégia de análise de riscos de 
conformidade que assegure princípios básicos ao contribuinte cumpridor de 
suas obrigações fiscais. Sendo assim, o desenvolvimento do programa deve 
ter como uma de suas premissas básicas a evolução constante das ações 
abordadas neste item, de forma a possibilitar a utilização da estratégia ade-
quada de tratamento a cada um dos contribuintes.
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4  Compliance Cooperativo
O foco deste trabalho não é detalhar o programa da OCDE para grandes 

contribuintes, mas extrair dele elementos que possam agregar valor, conhe-
cimento e experiência ao Pró-Conformidade, sem perder de vista as peculia-
ridades de cada um dos programas.

No ano de 2008, no Fórum de Administração Tributária (FAT), foi discutido, 
pela primeira vez, o conceito de compliance cooperativo, com enfoque base-
ado na transparência das ações do contribuinte diferenciado e dos interme-
diários fiscais, que, em troca, recebem segurança jurídica em suas decisões 
fiscais. Tais relações são baseadas na confiança e colaboração mútua. O con-
texto era adotar um plano viável de forma a combater a erosão da base tribu-
tária causada pela elisão fiscal dos grupos multinacionais (OECD, 2013, p. 15).

Os intermediários fiscais são representados pelos profissionais tributários, 
como escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, profissionais li-
berais dessas áreas, consultores tributários, instituições financeiras e departa-
mentos fiscais ou tributários de grandes grupos econômicos (OECD, 2008, p. 5).

Cabe ressaltar que o papel dos intermediários fiscais é essencial para o 
funcionamento do sistema tributário, extremamente complexo, ajudando 
o contribuinte a entender e cumprir com suas obrigações fiscais. Por outro 
lado, alguns são projetistas e promotores de planejamentos fiscais agressi-
vos, que afetam negativamente os sistemas tributários (OECD, 2008, p. 5).

Passados cinco anos, em 2013, partindo-se da experiência de 24 países, 
foi elaborado um informe detalhando melhor as formas de administrar esse 
programa, com efetividade e eficiência (OECD, 2013, p. 13).

Sob um contexto de redução de custos das administrações tributárias e 
de maiores exigências de eficiência e efetividade (fazer mais com menos), 
tanto em relação à qualidade dos serviços quanto em relação à qualidade da 
arrecadação, o FAT passou a dedicar esforços importantes de análise compa-
rativa para identificar tendências e evoluções na administração dos sistemas 
tributários e seus resultados operacionais.
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4.1  Pilares para a Criação do Programa de Compliance  
 Cooperativo

Segundo os estudos do FAT, são 7 os pilares essenciais para a criação de 
uma relação mais cooperativa entre o contribuinte e as administrações tribu-
tárias (OECD, 2013, pp. 21-24).

4.1.1  Compreensão Baseada no Conhecimento Comercial
É essencial à administração tributária o conhecimento da atividade em-

presarial desenvolvida pelo contribuinte, ao analisar determinado procedi-
mento fiscal. Diante da complexidade do sistema tributário brasileiro, mui-
tos setores econômicos possuem programas de incentivos, regras e jargões 
próprios. Como exemplos, podem ser citados o setor automobilístico e o 
Programa Rota 2030, a construção civil e o Regime Especial Tributário (RET) 
e as obras tratadas como sociedades de propósito específico, o setor de con-
cessionárias de pedágio, cujo recolhimento de contribuições para o PIS e a 
Cofins ocorre a alíquotas cumulativas, em que pese o contribuinte optar pelo 
lucro real, entre outros.

Além da especialização setorial, os contribuintes diferenciados, muitas ve-
zes compostos por grupos multinacionais, organizam-se de maneira diversa. 
É importante que a autoridade tributária conheça essa estrutura organizacio-
nal, para, por exemplo, julgar se determinada despesa financeira é necessária 
à manutenção das atividades, se transações entre partes relacionadas eram 
necessárias, se está ocorrendo uma distribuição disfarçada de lucro etc.

Cabe ressaltar que a melhor maneira da administração conhecer tais pe-
culiaridades dos contribuintes é através da transparência do contribuinte, 
que, naturalmente, decorrerá do desenvolvimento de relações baseadas em 
confiança e colaboração mútua.

Segundo a OCDE, o sólido conhecimento dos fatores comerciais que impul-
sionam as transações e as atividades das grandes empresas evita o equivocado 
entendimento do contexto geral de uma atividade ou transação que poderia 
gerar um contencioso potencialmente custoso (OECD, 2013, pp. 21-24).

A Irlanda, por exemplo, organizou sua divisão de grandes contribuintes 
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em setores econômicos. Singapura promove interações periódicas com os 
contribuintes com a finalidade de compreender suas operações comerciais 
e seus riscos fiscais inerentes. O Reino Unido se compromete a considerar a 
perspectiva corporativa ao aplicar decisões, mediante um processo de con-
sulta mais consequente (OECD, 2013, pp. 21-24).

A Receita Federal organiza a atividade de monitoramento de maiores con-
tribuintes por especialização setorial e promove reuniões com os contribuin-
tes, de forma a procurar compreender melhor o negócio, assim como apre-
sentar seu entendimento sobre determinadas práticas tributárias adotadas.

4.1.2  Imparcialidade na Resolução de Conflitos
Jamais se desenvolverão relações de confiança e colaboração mútua se a 

resolução de conflitos for parcial. Outro problema se refere ao tempo que se 
leva até que um processo administrativo tenha uma decisão definitiva nessa 
esfera, ainda com a possibilidade de análise pelo judiciário. Isso alimenta dis-
cussões protelatórias e desarrazoadas.

A OCDE discutiu, em 2008, no Estudo sobre o Papel dos Intermediários 
Fiscais, algumas técnicas alternativas de resolução de conflitos que podem 
adotar um enfoque imparcial, desenhadas para chegar-se a uma solução do 
conflito sem a necessidade de recorrer aos tribunais. Não obstante, pode-se 
questionar o rigor do processo de resolução, devendo-se atentar para a ques-
tão da governança desses acordos (OECD, 2013, pp. 21-24).

4.1.3  Proporcionalidade
A administração tributária possui um orçamento limitado para a persecu-

ção de seus objetivos. Tal escassez de recursos, tanto materiais, quanto hu-
manos, obriga os fiscos a priorizar ações de forma a obter o melhor resultado, 
qualitativo e quantitativo, de forma eficiente, eficaz e efetiva.

Segundo a OCDE, a proporcionalidade se refere às decisões que tomam as 
administrações tributárias a respeito da distribuição de seus recursos: quais 
são os contribuintes? Quais as declarações? Quais os assuntos fiscais a serem 
trabalhados de forma prioritária levando-se em conta as repercussões fiscais 
como um todo? (OECD, 2013, pp. 21-24).
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No item 3, abordou-se a análise de riscos de conformidade, importantíssi-
ma para definir os contribuintes a serem priorizados.

Na Nova Zelândia, são pactuados acordos de relação cooperativa entre os 
contribuintes e a administração tributária. Tais acordos incluem uma cláusula 
de relevância ou materialidade, de modo que só serão exigidos do contri-
buinte questões que possuam relevância e materialidade. Supõe-se que o 
contribuinte possui uma governança suficientemente forte e sólida, porém 
o fisco colabora com a melhora de seus mecanismos para zelar pelo cumpri-
mento de suas obrigações tributárias (OECD, 2013, pp. 21-24).

4.1.4  Abertura à Divulgação de Dados e Transparência pela  
 Administração Tributária

Qualquer relacionamento deve basear-se no “ganha-ganha”, ou seja, deve 
ser vantajoso a todos os participantes para que funcione efetivamente, pro-
porcionando sinergia. Administração, contribuintes, intermediários e outros 
stakeholders devem convergir seus esforços de forma a alcançar um fim co-
mum. A administração tributária precisa ser vista como uma ferramenta, a 
serviço da nação, que busca, além de recursos para o financiamento do Es-
tado, a justiça fiscal e a promoção da livre concorrência. Uma administração 
tributária eficiente, aliada à uma política tributária bem equilibrada, resulta 
em maior divisão de esforços para o alcance do bem comum.

Sendo assim, para que essa sinergia seja alcançada, a transparência e a 
divulgação de dados devem ser praticadas por ambos os lados. Isso significa 
uma mudança de paradigma. O fisco, por um lado, divulgaria entendimen-
tos sobre a legislação tributária (Soluções de Consulta) e critérios utilizados 
em seu gerenciamento de risco dos contribuintes. O contribuinte e seus in-
termediários (contadores, advogados etc) compartilhariam com o fisco seus 
planejamentos tributários.

A equipe de estudos do FAT (Fórum de Administração Tributária) da OCDE 
fez algumas considerações de aplicação geral a esse respeito, sugerindo que 
as decisões sobre as consultas feitas pelos contribuintes em matérias tributá-
rias proporcionem a oportunidade de buscar a certeza antecipada das conse-
quências fiscais de um determinado conjunto de circunstâncias. Além disso, 
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a equipe de estudo recomenda que o fisco deveria considerar proporcionar 
maior transparência em sua ampla abordagem aos riscos de gestão, incluin-
do os tipos de comportamentos ou transações vistas como riscos e como 
responderá a eles (OECD, 2008, pp. 37-38).

4.1.5  Responsividade
Esse pilar, junto com a transparência, pretende assegurar ao contribuinte 

segurança jurídica em suas práticas tributárias, de forma célere. Os contri-
buintes esperam respostas rápidas, justas, eficientes e profissionais às suas 
demandas. Além disso, decisões tomadas nos níveis operacionais devem ser 
consistentes com as instruções e orientações da alta administração (OECD, 
2008, pp. 37-38).

4.1.6  Transparência e Abertura à Divulgação de Dados pelo  
 Contribuinte

Como já abordado no item 3.1.4, para que haja sinergia e eficiência no 
relacionamento, a transparência de ambas as partes é essencial, mas de difícil 
implementação. Tais pilares se baseiam na confiança mútua, que leva algum 
tempo para amadurecer e se desenvolver.

Segundo a OCDE, este é um dos pilares mais difíceis de se definir com 
exatidão (OECD, 2013). A divulgação vai além da informação que os contri-
buintes são obrigados estatutariamente a fornecer. Ela inclui qualquer infor-
mação necessária para que o fisco realize uma avaliação de risco totalmente 
informada. Isso inclui qualquer transação ou posição em que exista um grau 
significativo de incerteza ou imprevisibilidade tributária ou quando o fisco 
tenha indicado publicamente que o assunto é particularmente preocupante 
do ponto de vista político (OECD, 2008, p. 41).

A equipe que compõe o FAT acredita que, ao invés de detalhadas, as re-
gras para as divulgações suplementares de informações devem ser baseadas 
em princípios amplos. Países com iniciativas baseadas em melhorias nos con-
ceitos de relacionamento deixaram as partes estabelecer o nível apropriado 
de divulgação (OECD, 2008, p. 41).
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A OCDE subdivide a transparência em aspecto individual, que se refere à 
interação entre funcionários do fisco e contribuintes e seus representantes; 
aspecto cultural, que se refere à maneira coletiva como contribuintes e fisco 
se comunicam em nível institucional; e aspecto estrutural, que define a estru-
tura de comunicação (OECD, 2008, pp. 41-42).

4.2  Características Comuns aos Modelos de Relação   
        Cooperativa de Diversos Países

A OCDE enviou questionários a 24 países, solicitando detalhes de seus 
modelos de relação cooperativa e enumerou as principais características co-
muns entre esses modelos.

4.2.1  Pilares
Os pilares do programa de compliance cooperativo, já comentados aci-

ma, detalhados no estudo sobre o papel dos intermediários fiscais de 2008, 
continuam válidos e considerados essenciais, com ênfase à compreensão ba-
seada no conhecimento comercial e à abertura e divulgação de dados pela 
administração tributária.

“As principais características apontadas no estudo de 2008 continuam vá-
lidas e consideradas essenciais a estratégias de conformidade cooperativa 
efetivas. Compreensão baseada no conhecimento comercial e abertura à 
divulgação de dados e transparência pela administração tributária são es-
pecialmente mencionadas por alguns países como as características mais 
importantes. A experiência vem demonstrando que se alcança mais facil-
mente a transparência por parte do contribuinte através do relacionamen-
to cooperativo que pelo “enforcement” isoladamente. Não obstante, tais 
relações devem estar reforçadas por obrigações legais e por salvaguardas 
aplicáveis a todos os contribuintes.”16   (OECD, 2013, p. 31)

4.2.2  Contexto: Gerenciamento de Riscos de Conformidade
Como já foi mencionado, a base para um relacionamento cooperativo fun-

cional é a confiança mútua.

A OCDE aborda esse assunto na Nota de Orientação sobre gerenciamento 
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de riscos de conformidade, que foi o assunto do item 3 deste trabalho.

“A mudança de uma abordagem tradicional para uma cooperativa é mui-
tas vezes o resultado do desenvolvimento de uma estratégia de análise de 
risco de conformidade. A justificativa para relações desse tipo é criar um 
enfoque comum com o objetivo de melhorar para desenvolver o geren-
ciamento de riscos de conformidade e de cumprimento das obrigações 
fiscais, com benefícios mútuos.”17 (OECD, 2013, p. 31)

4.2.3  Implementação
A implementação de um programa de compliance cooperativo demanda 

mudanças legislativas (legais e infralegais), recursos para sustentar o progra-
ma, tanto em termos quantitativos, quanto em termos de especialização, 
mudanças da cultura institucional, entre outros desafios (OECD, 2013, p. 32).

A maior parte dos países iniciou o programa com um projeto piloto, que 
apresenta maior facilidade de alterações. Estas, por sua vez, possibilitaram o 
aperfeiçoamento do programa (OECD, 2013, p. 32).

Em geral, negociações e engajamento com partes relacionadas foram es-
senciais ao desenvolvimento e implementação dos programas de compliance 
cooperativo. Algumas administrações tributárias mencionaram ter desenvol-
vido o programa em conjunto com os contribuintes e seus representantes 
(OECD, 2013, p. 32).

4.2.4  Governança Corporativa
Princípios sobre o governo das sociedades podem ser aproveitados na 

seara tributária, principalmente em relação aos princípios da transparência, 
prestação de contas e responsabilidade corporativa, princípios esses essen-
ciais ao estabelecer um acordo cooperativo com o estado, representante di-
reto da sociedade.

Tais princípios foram desenvolvidos para auxiliar os governos no desen-
volvimento de leis e normas infralegais em relação às normas de governança 
de companhias. Segundo a OCDE, o objetivo do governo das sociedades é 
ajudar a construir um ambiente de confiança, transparência e responsabilida-
de, necessário para fomentar o investimento a longo prazo, a estabilidade fi-
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nanceira e a integridade empresarial, apoiando, assim, um crescimento mais 
forte e sociedades mais inclusivas (OECD, 2013, p. 7).

“Desde a publicação dos estudos de 2008, a importância de um modelo 
de Governança Corporativa que reforce a comunicação e transparência 
mostrou-se tão necessário que passou claramente a integrar o conceito de 
“compliance” cooperativo. A existência de um sistema visível e confiável 
de governança corporativa oferece maiores garantias de que o contribuin-
te pode e quer alcançar o padrão desejável de abertura e transparência.”18  
(OECD, 2013, p. 32)

4.3  Observações Importantes Feitas pela OCDE

Grande parte dos programas de “Compliance Cooperativo” observados 
pela OCDE não precisaram modificar as leis e regramentos vigentes. A maio-
ria deles formalizou a relação cooperativa através de acordos com os contri-
buintes (OECD, 2013, p. 33).

Outra característica interessante é que os programas são oferecidos a uma 
classe específica de contribuintes definida por um conjunto de critérios ob-
jetivos, como tamanho e complexidade. Preenchendo esses critérios, o con-
tribuinte pode, na maior parte dos países pesquisados, solicitar o ingresso no 
programa. A obrigatoriedade parece ser algo excepcional.

Além disso, em regra, não são assinados acordos com contribuintes que 
tenham alto risco de conformidade (OECD, 2013, p. 34).

Finalmente, levando-se em conta que grandes contribuintes são, em sua 
maioria, grupos multinacionais e que o número de países com programa de 
compliance cooperativo é crescente, a OCDE (OECD, 2013, p. 36) vê como 
positivo um acordo de compliance cooperativo multilateral entre o contri-
buinte e duas ou mais administrações tributárias de países que tenham um 
tributo de interesse de ambas as partes. Tais acordos teriam a vantagem de 
reduzir os custos de conformidade internacionais e dar segurança jurídica a 
essas operações.
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5  Pró-Conformidade – Programa de    
 Conformidade Tributária da União

A Receia Federal publicou, em outubro de 2018, a Consulta Pública nº 
04/2018, submetendo-a a consulta pública com período para contribuições 
de 16/10/2018 a 31/10/2018.

Tal consulta versa sobre uma minuta de Portaria apresentada em anexo, 
que instituiria um programa de estímulo à conformidade tributária no âmbi-
to da Receita Federal.

Ela ocorreu alguns meses após a publicação da Lei Complementar nº 
1.320, de 06 de abril de 2018, do Estado de São Paulo, que instituiu o Progra-
ma de Conformidade “Nos Conformes”.

Neste item, pretende-se confrontar a minuta de portaria do Pró-Confor-
midade com as diretrizes e sugestões apresentadas nos itens 2, 3 e 4 e, caso 
haja divergências ou deficiências no texto, sugerir alterações ao programa.

5.1  Análise Crítica da Exposição de Motivos da   
 Consulta  Pública RFB nº 04/2018

Analisar-se-á a exposição de motivos da RFB, comentando cada um dos 
trechos que se entende relevantes.

Parágrafo 1:

“O Programa de Estímulo à Conformidade Tributária (Pró-Conformidade) 
surge num contexto em que se busca estimular os contribuintes a adota-
rem boas práticas com o fim de evitar desvios de conduta e fazer cumprir 
a legislação.” (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2020)

No segundo item, página 127 deste trabalho, sugeriu-se que, no longo 
prazo, a administração tributária deva aplicar ações de conformidade como 
regra geral, procurando orientar e estimular o contribuinte, facilitar o cum-
primento de suas obrigações tributárias, dar transparência às suas ações, tra-
zendo segurança jurídica e demonstrando que o objetivo das autoridades 
fiscais está alinhado à expectativa de qualquer cidadão. Por outro lado, ao 
identificar-se um contribuinte fraudador ou devedor contumaz, deve agir 



144

com energia e precisão.

Segundo o trabalho desenvolvido por Kirchler, também descrito no item 2, 
demonstrou-se que o nível de conformidade dos contribuintes poderia ser me-
dido pelo poder das autoridades, que surgiria de um poder legítimo ou coerciti-
vo, e/ou pela confiança nas autoridades fiscais. Continuam o raciocínio alegando 
que o poder coercitivo, utilizado sobre os “bons contribuintes”, pode afetar a 
confiança negativamente, reduzindo o nível de conformidade. Por outro lado, 
o poder coercitivo direcionado aos casos de fraudes e à persecução da justiça, 
afetaria a confiança positivamente (KIRCHLER; HOELZ; WAHL, 2007, p. 213).

Na mesma linha, no item 3, mostrou-se que sustentar e manter normas sociais 
existentes com atividades de auditoria é muito fácil, em função da confiança da 
sociedade de que sonegadores serão descobertos (OECD, 2004a, p. 46).

Nesse mesmo trabalho, a OCDE define como uma das principais diretrizes 
do programa a conquista da confiança da sociedade (OECD, 2004a, p. 46).

Conforme discorrido acima, a finalidade do programa seria estimular e 
facilitar o cumprimento da legislação pelo contribuinte, através do fortaleci-
mento da sinergia entre as partes. A consequência de um gerenciamento de 
riscos eficaz seria a detecção desses desvios de conduta e o seu tratamento 
através de ações de enforcement, o que afetaria a confiança na Receita Fede-
ral positivamente e, consequentemente, a moral tributária dos contribuintes, 
definida por Alm e Torgler como a motivação intrínseca em pagar tributos.

Nesse diapasão, parece inoportuno, quando se objetiva conquistar a con-
fiança do contribuinte, afirmar que a finalidade do programa é evitar desvios 
de conduta e fazer cumprir a legislação.

Portanto, sugere-se o seguinte texto para o parágrafo 1º:

O Programa de Estímulo à Conformidade Tributária (Pró-Conformidade) 
surge num contexto em que se busca orientar, estimular e facilitar o cumpri-
mento das obrigações tributárias pelo contribuinte, com o fim de promover 
a confiança mútua e a relação sinérgica entre a Receita Federal e a sociedade.

Parágrafos 2/3:

“2. As boas práticas estão voltadas à manutenção da conformidade tribu-
tária, que se constitui no dever de cumprir as obrigações tributárias princi-
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pais e acessórias e que compõe o princípio constitucional da moralidade. 
Não há como interpretar a aplicação de medidas baseadas em ética ou 
anticorrupção sem admitir de pronto honrar com o pagamento da tributa-
ção incidente é parte integrante e indissociável dessas medidas, uma vez 
que deixar de pagar tributos implica vantagem competitiva injusta. Nesse 
sentido, a conformidade tributária é uma forma objetiva e imparcial de 
privilegiar o contribuinte que exerce sua atividade em consonância com 
a ordem tributária.

3. Nesse contexto, partindo do princípio da boa-fé, que deve pautar a rela-
ção entre a administração tributária e o contribuinte e convergir em uma 
atuação cooperativa no cumprimento das obrigações, o Pró-Conformidade 
adota medidas que visam a realização do crédito tributário, facilitando o 
seu pagamento, orientando e apoiando o contribuinte, evitando os litígios 
e a constituição de débitos. Para o contribuinte que age de forma dolosa e 
fraudulenta, deve-se aplicar o rigor da lei. O programa pauta-se ainda na 
transparência das ações perante os contribuintes.” (RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL, 2020)

No parágrafo 2, levando-se em conta que a Operação Lava Jato estava em 
seu auge e a população brasileira clamava por ética e moralidade na adminis-
tração pública, parece que a Receita Federal objetivava demonstrar o parale-
lo entre a corrupção ou peculato, quando o agente se apropria de patrimônio 
público já estabelecido, e a sonegação fiscal, caso em que essa apropriação 
ocorre antes da integração do bem ao patrimônio público.

Em relação ao parágrafo seguinte, boa parte dos programas de Compliance 
Cooperativo observados pela OCDE foi formalizada através de acordos com 
os contribuintes, sem necessidade de modificação legislativa e regramen-
tos vigentes.

O artigo 422 do Código Civil versa que os contratantes são obrigados a 
guardar, tanto na conclusão do contrato, como em sua execução, os princí-
pios de probidade e boa-fé.

Segundo Sílvio de Salvo, o princípio da boa-fé objetiva se traduz de forma mais 
perceptível como uma regra de conduta, um dever de agir de acordo com deter-
minados padrões sociais estabelecidos e reconhecidos (VENOSA, 2010, p. 379).

“Segundo o STJ: Um dos princípios fundamentais do direito privado é o 
da boa-fé objetiva, cuja função é estabelecer um padrão ético de conduta 
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para as partes nas relações obrigacionais. No entanto, a boa-fé não se es-
gota nesse campo do direito, ecoando por todo o ordenamento jurídico.”

Sendo assim, ao referir-se ao princípio da boa-fé, parece que a Receita Fe-
deral quis aludir à boa-fé objetiva, perseguindo um padrão ético de conduta 
para as partes nas relações obrigacionais.

Parágrafos 4 a 6:

“4. Alinhando a metodologia sugerida pela Organização de Cooperação e 
de Desenvolvimento Econômico (OCDE), o programa pretende estabele-
cer uma classificação dos contribuintes, levando em conta seu histórico 
recente de relacionamento com a administração tributária federal. Essa 
classificação servirá de referência para a relação entre o Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil (RFB) e o contribuinte, direcionando as ações de 
cumprimento cooperativo, fiscalização, atendimento, análise de reque-
rimentos (inclusive restituição e compensação), julgamento de recursos, 
dentre outras.

5. A classificação será divulgada ao contribuinte, que poderá contestá-la 
em face de erro material na aplicação dos critérios de classificação.

6. Os contribuintes serão classificados com base nas seguintes premissas: 
situação cadastral compatível com as atividades da empresa; aderência nas 
informações prestadas à RFB por meio de declarações e escriturações; tem-
pestividade na apresentação das declarações e das escriturações; e adim-
plência no pagamento dos tributos devidos.” (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 
2020)

Conforme preconiza a OCDE, na nota de gerenciamento de riscos de con-
formidade, a conformidade de um contribuinte depende essencialmente do 
cumprimento de quatro amplas categorias de obrigação. São elas o registro 
no sistema (situação cadastral), apresentação ou preenchimento tempestivo 
de informações tributárias necessárias, relato de informações completas e 
precisas e o pontual pagamento dos tributos (OECD, 2004a, p. 7).

Em relação à situação cadastral, a RFB, além da obrigação de registro, exi-
ge que ele esteja em consonância com a atividade econômica efetivamente 
praticada pela empresa. Pode ocorrer de o contribuinte cadastrar-se em ativi-
dade diversa da efetivamente praticada para aferir vantagens tributárias con-
cedidas a essa atividade ou para “esconder-se” de ações setoriais promovidas 
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pelas autoridades tributárias.

Além disso, tal exigência se enquadra no “relato de informações comple-
tas e precisas”.

Quanto à aderência das informações prestadas à RFB por meio de declara-
ções e escriturações, a tempestividade na sua apresentação e a adimplência 
no pagamento dos tributos devidos, tais exigências condizem perfeitamente 
com o documento da OCDE.

Talvez seja passível de revisão a palavra pagamento, uma vez que há outras 
formas de extinção do crédito tributário. De qualquer forma, conclui-se que os 
critérios escolhidos correspondem perfeitamente aos preconizados pela OCDE.

Parágrafos 7 a 9:

“7. Considerando essas premissas, os contribuintes serão classificados nas 
categorias ‘A’, ‘B’ ou ‘C’, em ordem decrescente, conforme o risco que re-
presentam para a RFB. 

8. Uma vez classificados, a RFB adotará medidas que incentivem o contri-
buinte à autorregularização, adequadas ao perfil de cada grupo, de forma 
que os contribuintes que oferecem menor risco terão benefícios que vão 
desde o atendimento prioritário, inclusive na análise de demandas, infor-
mação prévia sobre eventuais irregularidades, culminando no recebimen-
to do Certificado de Conformidade Tributária. 

9. Aqueles que oferecem maior risco, por sua vez, estarão sujeitos, de for-
ma prioritária, aos rigores da lei, como a inclusão em regime diferenciado 
de fiscalização ou mesma a aplicação prioritária de medidas legais que os 
incentive ao pagamento dos tributos, dentre as quais a cassação de bene-
fícios fiscais.” (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2020)

É necessária uma abordagem de gerenciamento de riscos contínua, constan-
te e efetiva, de forma a enquadrar cada contribuinte em sua devida localização 
dentro da pirâmide de compliance. Assim, os contribuintes classificados na base 
da pirâmide seriam incentivados com efetivos programas de redução do custo 
de cumprimento das obrigações tributárias, segurança jurídica em seus proce-
dimentos, entre outros. Por outro lado, os contribuintes classificados no topo da 
pirâmide sofreriam sanções, denominadas ações de enforcement, na tentativa de 
deslocá-los para patamares mais baixos da pirâmide.
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Sobre esse assunto, destaca-se o trecho do livro Justiça Fiscal, Neutralida-
de e Compliance, de Aline Vitalis:

“Uma efetiva estratégia de compliance se faz com a utilização equilibrada 
de recursos regulatórios tais como “sticks” (sanções) e “carrots” (incen-
tivos), no intuito de servirem como instrumentos para a modulação do 
comportamento dos contribuintes, incentivando-os a realizarem a condu-
ta socialmente desejada.” (VITALIS, 2019)19 

A Classificação em 3 categorias, “A”, “B” ou “C” está em consonância com a 
simplicidade necessária ao funcionamento do programa, mas algumas dúvi-
das surgem em relação aos critérios utilizados para classificar os contribuin-
tes, de forma a separar o contribuinte devedor contumaz, daquele que quer 
se autorregularizar.

No topo da “pirâmide da OCDE” estão os “desengajados”, os devedo-
res contumazes, seguidos pelos “resistentes”, os quais enxergam o sistema 
como opressor e inflexível, depois os “esforçados”, que querem estar em con-
formidade, mas nem sempre conseguem. Por último, na base da pirâmide, 
os “apoiadores”, que procuram fazer a coisa certa e tem um compromisso 
consciente de apoiar o sistema (OECD, 2004a, p. 41).

Nesse caso, os contribuintes “A” estariam na base da pirâmide, recebendo 
o Certificado de Conformidade Tributária e seriam recompensados com os be-
nefícios do parágrafo 8. Os contribuintes “C” seriam submetidos às ações de 
enforcement do parágrafo 9. Quais seriam as implicações aos contribuintes “B”?

5.2  Análise Crítica da Minuta do Ato Proposto na   
 Consulta Pública RFB nº 04/2018

5.2.1  Dos Princípios e das Medidas

5.2.1.1   Dos Princípios
“Art. 2º O Pró-Conformidade visa promover o bom relacionamento entre 
a administração tributária e aduaneira e o contribuinte, com base nos se-
guintes princípios:
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I - respeito ao cidadão;

II - integridade;

III - legalidade;

IV - transparência fiscal;

V - boa-fé, incluído o dever ético de pagar tributos;

VI - segurança jurídica, com previsibilidade de condutas;

VII - capacidade colaborativa com a administração tributária e aduaneira; e

VIII - concorrência leal entre os agentes econômicos.” (RECEITA FEDERAL 
DO BRASIL, 2020)

No item 5.1 deste trabalho, concluiu-se que o Pró-Conformidade surge 
num contexto em que se busca orientar, estimular e facilitar o cumprimento 
das obrigações tributárias pelo contribuinte, com o fim de promover a con-
fiança mútua e a relação sinérgica entre a Receita Federal e a sociedade.

O caput do artigo 2º retrata a finalidade do programa, ao afirmar que ele 
visa promover o bom relacionamento entre a administração tributária e adu-
aneira federal e o contribuinte. Nesse diapasão, ressalta-se que a aplicação de 
um programa amplo de conformidade demanda mudanças culturais e pro-
cedimentais para ambas as partes, o que é um processo lento e contínuo, de 
tentativas, erros e ajustes constantes.

Além disso, o compromisso deve ser com toda a sociedade, e não somen-
te com os contribuintes. Um plano de conformidade deve incentivar as par-
cerias comunitárias com instituições de ensino, intermediários, associações, 
entre outros.

Sendo assim, de forma a refletir o compromisso de continuidade e apri-
moramento contínuo, sugere-se a alteração do texto do caput do art. 2º para:

“O Pró-Conformidade visa promover, aprimorar e estimular a confiança 
mútua e o relacionamento sinérgico entre a Receita Federal do Brasil 
e a sociedade, com base em ações concretas baseadas nos seguintes 
princípios:”

Com relação aos princípios adotados pela minuta, abordar-se-á individu-
almente cada um deles:
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5.2.1.1.1  Respeito ao Cidadão
Segundo a OCDE, o contribuinte deve ser tratado com respeito, justiça e 

confiança (OECD, 2004a, p. 46), objetivando-se o estabelecimento de uma 
relação de sinergia entre fisco e contribuinte.

5.2.1.1.2  Integridade
A integridade, segundo a OCDE, é um dos atributos necessários nas ações 

da administração tributária para conquistar a confiança dos contribuintes. 
Agir de forma justa está ligado à sensação de justiça pelo contribuinte, à for-
ma como ele avalia a equidade dos procedimentos adotados pelas autorida-
des, assim como o tratamento que delas recebe. As evidências mostram que 
as pessoas tratadas de forma justa por uma organização tendem a confiar 
nela (OECD, 2004a, p. 46).

Por outro lado, a integridade por parte dos contribuintes e intermediários 
no relato de informações completas e precisas de fatos geradores de obriga-
ções tributárias praticados é necessária ao bom funcionamento do programa.

5.2.1.1.3  Legalidade
O princípio da legalidade tributária está consagrado no inciso I do artigo 

150 da Constituição Federal, que determina a necessidade de lei para instituir 
ou majorar tributos. O parágrafo 6º do mesmo artigo exige lei específica para 
a concessão de benefícios tributários.

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 97, vai além da Constituição 
Federal, exigindo lei específica para a definição da matriz tributária, assim 
como as penalidades contrárias a seus dispositivos.

Um programa de compliance deve incentivar o contribuinte que esteja em 
conformidade com a legislação tributária, reduzindo o seu custo de confor-
midade através da simplificação dos procedimentos, agregando segurança 
jurídica às suas práticas tributárias e defendendo-o da concorrência desleal. 
Por outro lado, o contribuinte devedor contumaz será incentivado a cumprir 
suas obrigações tributárias através da aplicação de ações de enforcement, 
sempre nos termos da lei.
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5.2.1.1.4  Transparência Fiscal
Não há dúvidas de que a transparência é um dos principais pilares de um 

plano de compliance baseado em confiança e colaboração, exigível de am-
bas as partes.

A equipe de estudos do FAT (Fórum de Administração Tributária) da OCDE 
fez algumas considerações de aplicação geral a esse respeito, sugerindo que 
as decisões sobre as consultas feitas pelos contribuintes em matérias tributá-
rias proporcionem a oportunidade de buscar a certeza antecipada das conse-
quências fiscais de um determinado conjunto de circunstâncias. Além disso, 
a equipe de estudos recomenda que o fisco deveria considerar proporcionar 
maior transparência em sua ampla abordagem aos riscos de gestão, incluin-
do os tipos de comportamentos ou transações vistos como riscos e como 
responderá a eles (OECD, 2008, pp. 37-38).

No Fórum de Administração Tributária (FAT) em 2008, foi discutido pela 
primeira vez o conceito de Compliance Cooperativo, com enfoque baseado 
na transparência das ações do contribuinte diferenciado e dos intermediários 
fiscais, que, em troca, recebem segurança jurídica em suas decisões fiscais. 
Tais relações são baseadas na confiança e colaboração mútua. O contexto 
era adotar um plano viável de forma a combater a erosão da base tributária 
causada pela elisão fiscal dos grupos multinacionais (OECD, 2013, p. 13).

“Desde a publicação dos estudos de 2008, a importância de um modelo 
de Governança Corporativa que reforce a comunicação e transparência 
mostrou-se tão necessário que passou claramente a integrar o conceito de 
“compliance” cooperativo. A existência de um sistema visível e confiável 
de governança corporativa oferece maiores garantias de que o contribuin-
te pode e quer alcançar o padrão desejável de abertura e transparência.”20  
(OECD, 2016)

Em relação ao contribuinte, a divulgação vai além da informação que os 
contribuintes são obrigados estatutariamente a fornecer. Ela inclui qualquer 
informação necessária para que o fisco realize uma avaliação de riscos total-
mente informado. Isso inclui qualquer transação ou posição em que exista 
um grau significativo de incerteza ou imprevisibilidade tributária ou quando 
o órgão do fisco tenha indicado publicamente que o assunto é particular-
mente preocupante do ponto de vista político (OECD, 2008, p. 41).
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Sendo assim, teríamos o princípio da transparência e divulgação de dados 
pelo contribuinte e transparência e responsividade da administração pública 
tributária.

5.2.1.1.5  Segurança Jurídica com Previsibilidade de Condutas
Já se demonstrou que a segurança jurídica é uma consequência da trans-

parência de ambas as partes e da responsividade por parte do fisco e um dos 
principais pilares a serem perseguidos por um programa de conformidade.

5.2.1.1.6  Boa-fé, Incluído o Dever Ético de Pagar Tributos
O princípio da boa-fé foi abordado no item 5.1. Segundo o STJ, busca esta-

belecer um padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais.

O dever de pagar tributos é constitucional. Além disso, a sonegação fiscal 
é conduta tipificada como crime em nosso ordenamento jurídico.

Os princípios básicos de governança corporativa podem ser aproveitados 
na seara tributária, principalmente em relação aos princípios da transparên-
cia, prestação de contas e responsabilidade corporativa.

A responsabilidade social corporativa pode ser analisada por dois enfo-
ques. A visão econômica clássica e a visão socioeconômica (SERPA; FOURNE-
AU, 2007, pp. 2-5).

A visão econômica clássica, defendida por Friedman, define a empresa so-
cialmente responsável como aquela que busca atender às expectativas de 
seus acionistas, gerando lucros (SERPA; FOURNEAU, 2007, pp. 2-5).

Por outro lado, a visão socioeconômica defende o papel da organização 
na promoção do bem-estar social, com objetivos mais amplos que a obten-
ção de lucros e corporativos e geração de empregos (SERPA; FOURNEAU, 
2007, pp. 2-5).

“Para Ferrell, Fraedrich e Ferrell (2000), a empresa socialmente responsável 
é aquela que, na busca por maximizar os efeitos positivos sobre a socie-
dade e minimizar os negativos, considera dimensões legais, econômicas, 
filantrópicas e éticas. Unindo o enfoque clássico e o socioeconômico, estes 
autores destacam que a responsabilidade social se desdobra nestas qua-



153

tro dimensões.

A dimensão legal diz respeito ao cumprimento das leis e regulamentos 
estabelecidos pelo governo para garantir padrões mínimos de conduta 
responsável por parte das empresas.

No que tange à dimensão ética, as empresas deveriam perseguir um com-
portamento considerado íntegro, certo e justo pela sociedade, além do 
que é exigido por lei. Isto inclui a percepção, por parte das organizações, 
de valores e expectativas de seus stakeholders. Assim, a esfera ética inclui 
a adoção de princípios e valores que não podem ser postos em risco, nem 
mesmo em nome do cumprimento de metas internas da empresa.

A dimensão econômica refere-se à busca de lucro e retorno aos investido-
res por parte das empresas. A responsabilidade de natureza econômica 
leva também à geração de empregos para sustentar o crescimento da or-
ganização.” (SERPA; FOURNEAU, 2007, pp. 2-5)

Sendo assim, o dever legal de pagar tributos estaria contido na dimensão 
legal do princípio da responsabilidade social corporativa, assim como o de-
ver ético de pagar tributos, na dimensão ética.

Portanto, sugere-se, em substituição ao “dever legal de pagar tributos”, 
a responsabilidade social corporativa como princípio a ser incentivado pelo 
programa.

5.2.1.1.7  Capacidade Colaborativa com a Administração   
 Tributária e Aduaneira

Segundo Leandro Paulsen, o dever de colaboração do sujeito passivo é o 
fundamento das obrigações acessórias em geral. Para o dever de colabora-
ção se concretizar em obrigações efetivas, pressupõe a capacidade de cola-
boração de cada pessoa. Aponta a capacidade de colaboração como ideia 
referencial das obrigações relacionadas à participação das pessoas em geral 
na viabilização, facilitação ou simplificação das atividades de fiscalização e 
arrecadação tributárias (PAULSEN, 2014).

5.2.1.1.8  Concorrência Leal entre os Agentes Econômicos
A administração tributária precisa ser vista como uma ferramenta a serviço 
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da nação, que busca, além de recursos para o financiamento do Estado, a jus-
tiça fiscal e a promoção da livre concorrência. Uma administração tributária 
eficiente, aliada à uma política tributária bem equilibrada, resulta em maior 
divisão de esforços para o alcance do bem comum.

Tal argumento justifica a utilização de uma análise de riscos de conformi-
dade, concentrando maior energia e foco das fiscalizações e ações coerciti-
vas nos contribuintes desengajados ou devedores contumazes, no sentido 
de promover a concorrência leal entre os agentes econômicos.

5.2.1.1.9  Sugestão de Princípios Direcionadores das Ações  
 do Programa (art. 2)

Portanto, com base nos comentários acima, sugere-se a seguinte redação 
para o artigo 2º:

“Art. 2º O Pró-Conformidade visa promover, aprimorar e estimular a confian-
ça mútua e o relacionamento sinérgico entre a Receita Federal do Brasil e a 
sociedade, com base em ações concretas baseadas nos seguintes princípios:

I - respeito ao cidadão;

II - justiça e integridade;

II - transparência e responsividade pela administração pública;

III - transparência e divulgação de dados pelo contribuinte;

IV - boa-fé objetiva e estímulo à responsabilidade social corporativa;

V - segurança jurídica, com previsibilidade de condutas; e

VIII - concorrência leal entre os agentes econômicos.”

5.2.1.2  Das Medidas
“Art. 3º O Pró-Conformidade consiste na adoção das seguintes medidas:

I - orientação e apoio ao contribuinte, a fim de estimulá-lo à autorregulari-
zação e à conformidade fiscal;

II - divulgação do entendimento da RFB sobre a interpretação da legislação 
tributária e aduaneira;
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III - classificação dos contribuintes com vistas a distinguir o tratamento a 
eles dispensado de acordo com seu grau de conformidade; e

IV - capacitação de estudantes das áreas contábil e fiscal, no âmbito dos 
Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), projeto desenvolvido pela RFB 
em parceria com instituições de ensino, cujo objetivo é oferecer serviços 
contábeis e fiscais gratuitos para pessoas físicas e jurídicas de menor po-
der aquisitivo.” (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2020)

Em relação às medidas a serem tomadas, levando-se em consideração as 
metodologias abordadas neste trabalho, desenvolveu-se um esboço visual 
de uma abordagem genérica denominada “Ciclo de Compliance”:

O ciclo de compliance é composto por oito ações básicas, a serem organiza-
das sequencialmente, e quatro ações contínuas, simultâneas e independentes.

A primeira ação contínua é a publicidade dos atos à sociedade. O progra-
ma deve ser amplamente divulgado em todos os critérios relevantes para a 
sociedade, como a quais contribuintes se destina, se a adesão é opcional ou 
automática, canais de comunicação, possibilidades de autorregularização, 
critérios de classificação, vantagens dos contribuintes bem classificados, san-

Publicidade

Parcerias
comunitárias

Capacitação

Tecnologia

1) Segmentar 
os contribuintes

2) Estabelecer 
canal de 
comunicação 
institucional

3) Tornar claras 
as obrigações 
tributárias

4) Facilitar o 
cumprimento
das obrigações
tributárias

5) Incentivar a 
autorregulariza-
ção

6) Escalar a 
severidade da 
aplicação

7) Classi�car
os contribuintes

8) Aplicar 
sanções
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ções a que se submete o contribuinte não conforme, prazos para autorregu-
larização, periodicidade da reclassificação, resultados alcançados, alterações 
do programa, entre outros.

A segunda ação contínua são as parcerias comunitárias. Se a intenção do 
programa é estimular um relacionamento sinérgico, é necessário ouvir os 
principais representantes da sociedade. Instituições de ensino, associações 
e representantes de intermediários (OAB, Creci), associações e sindicatos de 
representantes dos contribuintes, entre outros.

A terceira ação contínua é a capacitação de servidores e contribuintes.

A quarta ação contínua é o investimento constante em tecnologia que 
maximize a eficiência e a efetividade das detecções de riscos.

A primeira ação básica é a segmentação dos contribuintes, que pode ocor-
rer por porte (receita bruta, massa salarial, débitos declarados etc), por setor 
econômico (CNAE), por tipo de tributo a ser analisado (IRPJ/CSLL, PIS/Cofins 
etc), assim como por tipo de risco buscado (preços de transferência, subcapi-
talização etc) (OECD, 2004a, p. 19).

A segunda ação básica é o estabelecimento de um canal de comunicação 
institucional, que possa garantir uma abordagem flexível e personalizada. 
A OCDE define essa ação como aspecto estrutural da transparência (OECD, 
2008, pp. 41-42).

A terceira ação básica é tornar claras as obrigações tributárias. Se os con-
tribuintes não compreenderem as suas obrigações tributárias, estas serão 
consideradas injustas (OECD, 2004a, p. 48). É importante a clareza da lei, das 
normas infralegais, manuais na linguagem do contribuinte, serviços de su-
porte efetivos e ações de marketing comunicando prazos e peculiaridades 
(OECD, 2004a, p. 48).

A quarta ação básica é a facilitação do cumprimento das obrigações tribu-
tárias (OECD, 2004a, p. 49).

A quinta ação básica é o incentivo à autorregularização.

A sexta ação básica é a escalada da severidade da aplicação das medi-
das coercitivas. A autoridade tributária deve possuir uma série de estratégias 
para tratar a não conformidade, que pode incluir cartas personalizadas, visi-
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tas a empresas, análises de receita/vendas, auditorias e ações judiciais (OECD, 
2013, p. 57).

A sétima ação básica é a classificação dos contribuintes, com notas “A”, “B” 
ou “C”, no caso do Pró-Conformidade.

A oitava ação básica é a aplicação de sanções aos contribuintes recalci-
trantes.

Sugestão de medidas do programa (art. 3)
“Art. 3º O Pró-Conformidade consiste na adoção das seguintes medidas:

I - segmentação dos contribuintes com base em critérios objetivos adotados 
pela Receita Federal do Brasil;

II - aperfeiçoamento da comunicação institucional com o contribuinte;

III - divulgação do entendimento da RFB sobre a interpretação da legislação 
tributária e aduaneira;

IV - orientação e apoio ao contribuinte, a fim de estimulá-lo à autorregulariza-
ção e à conformidade fiscal;

V - classificação dos contribuintes com vistas a distinguir o tratamento a eles 
dispensado de acordo com seu grau de conformidade, de forma transparen-
te e pautada em critérios objetivos;

VI - promoção, em parceria com instituições de ensino, de ações de capaci-
tação:

a) de estudantes das áreas contábil e fiscal, no âmbito dos Núcleos de Apoio 
Contábil e Fiscal (NAF), projeto desenvolvido pela RFB em parceria com insti-
tuições de ensino, cujo objetivo é oferecer serviços contábeis e fiscais gratui-
tos para pessoas físicas e jurídicas de menor poder aquisitivo;

b) de servidores da Receita Federal do Brasil para atuar no Pró-Conformidade;

c) de contribuintes e intermediários;

VII - Promoção, em parceria com instituições de ensino, de debates públicos 
sobre o aperfeiçoamento do Pró-Conformidade;

VIII - Promoção do desenvolvimento contínuo de tecnologias que promo-
vam a eficiência e a efetividade das detecções de risco.”
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5.2.2   Da Classificação dos Contribuintes
Comentou-se no item 5.1 que, conforme preconiza a OCDE na nota de ge-

renciamento de riscos de conformidade, a conformidade de um contribuinte 
depende essencialmente do cumprimento de quatro amplas categorias de 
obrigação. São elas o registro no sistema (situação cadastral), apresentação 
ou preenchimento tempestivo de informações tributárias necessárias, relato 
de informações completas e precisas e o pontual pagamento dos tributos 
(OECD, 2004a, p. 7).

“Art. 4º Para fins de implementação do Pró-Conformidade, os contribuin-
tes serão classificados anualmente pela RFB com base no cumprimento 
das seguintes obrigações tributárias principais e acessórias, conforme dis-
posto na legislação tributária:

I - registrar e manter a situação cadastral compatível com as atividades;

II - apresentar à RFB as declarações e as escriturações com integridade e 
veracidade nas informações prestadas;

III - entregar tempestivamente as declarações e as escriturações; e

IV - pagar integral e tempestivamente os tributos devidos.

§ 1º A classificação será o resultado da aplicação combinada dos critérios 
previstos nos arts. 7º a 10 desta Portaria.

§ 2º Os contribuintes serão classificados nas categorias “A”, “B” ou “C”, em 
ordem decrescente de conformidade, considerados todos os seus estabe-
lecimentos.

§ 3º A aplicação dos critérios de classificação levará em conta o ano cor-
rente e até os últimos 4 (quatro) anos-calendário, a partir do ano-calendá-
rio de 2016.

§ 4º O contribuinte em início de atividade será classificado a partir de 1º 
de janeiro do segundo ano subsequente à sua constituição.

§ 5º A classificação será realizada:

I - no mês de fevereiro, para os contribuintes optantes pelo Regime Espe-
cial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituí-
do pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
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II - no mês de março, para os contribuintes submetidos ao acompanha-
mento diferenciado e especial por meio de Portaria publicada anualmente 
pela RFB; e

III - no mês de abril, para os demais contribuintes.” (RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL, 2020)

Em relação à situação cadastral, a RFB, além da obrigação de registro, exi-
ge que ele esteja em consonância com a atividade econômica efetivamente 
praticada pela empresa. Pode ocorrer de o contribuinte cadastrar-se em ativi-
dade diversa da efetivamente praticada para aferir vantagens tributárias con-
cedidas a essa atividade ou para “esconder-se” de ações setoriais promovidas 
pelas autoridades tributárias.

Além disso, tal exigência se enquadra no “relato de informações comple-
tas e precisas”.

Quanto à aderência das informações prestadas à RFB por meio de declara-
ções e escriturações, a tempestividade na sua apresentação e a adimplência 
no pagamento dos tributos devidos, tais exigências condizem perfeitamente 
com o documento da OCDE.

Talvez seja passível de revisão a palavra pagamento, uma vez que há ou-
tras formas de extinção do crédito tributário. De qualquer forma, conclui-se 
que os critérios escolhidos correspondem perfeitamente aos preconizados 
pela OCDE.

O parágrafo 3º do artigo 4º remete a aplicação dos critérios de classifica-
ção dos contribuintes aos quatro últimos anos-calendário. Tal critério procu-
ra evitar a retificação das declarações em desconformidade com a legislação 
vigente e o aproveitamento de créditos tributários com base na alegação de 
ter havido pagamentos indevidos ou a maior.

Sugere-se a inclusão dessa ressalva no artigo 6º, de forma a reclassificar o 
contribuinte de ofício a qualquer tempo, assim que verificada tal ação.

Sendo assim, com base nos comentários tecidos acima, sugere-se a se-
guinte redação para o artigo 4º:

“Art. 4º Para fins de implementação do Pró-Conformidade, os contribuin-
tes serão classificados anualmente pela RFB com base no cumprimento 
das seguintes obrigações tributárias principais e acessórias, conforme dis-
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posto na legislação tributária:

I - registrar e manter a situação cadastral compatível com as atividades;

II - apresentar à RFB as declarações e as escriturações com integridade e 
veracidade nas informações prestadas;

III - entregar tempestivamente as declarações e as escriturações; e

IV - pagar integral e tempestivamente os tributos devidos.

§ 1º A classificação será o resultado da aplicação combinada dos critérios 
previstos nos arts. 7º a 10 desta Portaria.

§ 2º Os contribuintes serão classificados nas categorias “A”, “B” ou “C”, em 
ordem decrescente de conformidade, considerados todos os seus estabe-
lecimentos.

§ 3º A aplicação dos critérios de classificação levará em conta o ano cor-
rente, exceto em relação às possibilidades de reclassificação de ofício do 
artigo 6º.

§ 4º O contribuinte em início de atividade será classificado a partir de 1º 
de janeiro do segundo ano subsequente à sua constituição.

§ 5º A classificação será realizada:

I - no mês de fevereiro, para os contribuintes optantes pelo Regime Espe-
cial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituí-
do pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II - no mês de março, para os contribuintes submetidos ao acompanhamento 
diferenciado e especial por meio de Portaria publicada anualmente pela RFB; e

III - no mês de abril, para os demais contribuintes.”

5.2.2.1  Classificação com Base na Situação Cadastral
Quanto ao critério de classificação com base no cumprimento da obriga-

ção de registrar e manter a situação cadastral compatível com as atividades 
(art. 7º), a Receita Federal sugeriu a observação dos critérios de identificação 
da atividade econômica, do responsável e do quadro de sócios e adminis-
tradores e a situação cadastral, critérios esses objetivos e relevantes para a 
devida segmentação dos contribuintes.
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“Art. 7º A classificação com base no cumprimento da obrigação de regis-
trar e manter a situação cadastral compatível com as atividades, a que se 
refere o inciso I do art. 4º, será realizada com observância às normas que 
dispõem sobre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), observan-
do-se os seguintes critérios:

I - identificação da atividade econômica;

II - identificação do responsável e do Quadro de Sócios e Administradores 
(QSA); e

III - situação cadastral.

Parágrafo único. As pessoas jurídicas com situação cadastral baixada ou 
nula não serão classificadas.” (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2020)

5.2.2.2  Classificação com Base na Integridade e Veracidade  
 das Informações

Em relação à obrigação de declarar as informações prestadas com integri-
dade e veracidade (art. 8º), a RFB trouxe diversos critérios:

“Art. 8º A classificação com base no cumprimento da obrigação de declarar 
as informações prestadas com integridade e veracidade, a que se refere o 
inciso II do art. 4º, será realizada observando-se os seguintes critérios:

I - conformidade e compatibilidade entre as informações das escriturações 
e das declarações de confissão de dívida tributária entregues à RFB;

II - iniciativas de conformidade a que o contribuinte foi submetido;

III - mudança de comportamento após a realização de iniciativas de con-
formidade;

IV - resultados dos pedidos de restituição, reembolso e ressarcimento e das 
declarações de compensação;

V - validações dos créditos tributários vinculados a suspensão judicial;

VI - lançamentos decorrentes de procedimento de fiscalização;

VII - análises das declarações relativas ao desembaraço aduaneiro;
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VIII - manutenção dos requisitos para fruição de benefícios fiscais e regi-
mes especiais de tributação; e

IX - representações fiscais para fins penais.” (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 
2020)

Analisar-se-á individualmente cada um dos incisos:

I - conformidade e compatibilidade entre as informações

Alguns contribuintes são resilientes em declarar seus débitos em DCTF 
ou outro documento com efeito de constituição do crédito tributário, ou o 
fazem parcialmente. A conformidade do contribuinte às normas tributárias 
depende desse critério, objetivo, facilmente verificável e indicado pela OCDE.

II e III - iniciativas de conformidade e mudança de comportamento

Em relação às iniciativas de conformidade a que o contribuinte foi subme-
tido e à mudança de comportamento após a realização delas, tal critério pre-
tende evitar que o contribuinte aguarde a RFB notificá-lo de alguma incon-
gruência fiscal para autorregularizar-se. Resumidamente, “se passar passou”. 
Por outro lado, tais notificações representam indícios de irregularidades, que 
nem sempre se confirmam. Nesse caso, tal contribuinte seria injustamente 
prejudicado.

Exemplificando, um contribuinte submetido a uma iniciativa de confor-
midade vai:

1) reconhecer o erro, autorregularizar-se e manter esse comporta-
mento de compliance;

2) reconhecer o erro, autorregularizar-se e voltar a praticar a des-
conformidade no futuro;

3) não reconhecer o erro e não se autorregularizar;

4) não há erro.

Na primeira hipótese, o contribuinte não pode ser penalizado, pois não 
apresentou novamente o mesmo problema.
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Nas hipóteses 2 e 3, o contribuinte deve ser penalizado em sua nota. Além 
disso, sanções devem ser aplicadas, em defesa da concorrência leal.

Na última hipótese, não há penalização, assim como não há erro.

IV e V - resultados de pedidos de restituição e validações de créditos 
vinculados a suspenção judicial

Estes itens parecem defender o preenchimento de pedidos de restitui-
ção com créditos líquidos e certos, conforme determina o Código Tributário 
Nacional.

VI - análises das declarações relativas ao desembaraço aduaneiro

As declarações de importação e outras declarações aduaneiras podem ser 
preenchidas utilizando-se classificação fiscal diversa, quantidades diversas, 
origem em local diverso, entre outros, de forma a reduzir os tributos inciden-
tes sobre a importação.

VIII e IX - manutenção dos requisitos para fruição de benefícios 
fiscais e regimes especiais de tributação

Acredita-se que a intenção da RFB foi detectar os casos em que o contri-
buinte não cumpria, de fato, esses requisitos, mas simulava situação diversa 
para obter benefícios.

IX - representações fiscais para fins penais

Nesse caso, conforme o art. 6º, caberia revisão de ofício da classificação do 
contribuinte.

Por um lado, os critérios dos incisos II a IX são relevantes. Aquele que pro-
cura preencher dados irreais em declaração, com a finalidade de economi-
zar tributos e ludibriar a administração tributária precisa estar no topo da 
pirâmide de conformidade, aplicando-se sobre ele as ações de enforcement 
necessárias.
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Por outro lado, pretende-se com essas ações defender a concorrência 
leal e estimular o contribuinte a cumprir suas obrigações tributárias espon-
taneamente.

Além disso, um programa de compliance deve ser simples e objetivo, de 
forma que o contribuinte saiba o que precisa fazer para alcançar a nota “A” e 
o que não deve fazer para obter um “C”.

Sendo assim, sugere-se a classificação dos contribuintes que preencherem 
dados falsos, incorretos, em quantidade diversa da efetiva, ou que utilizarem 
qualquer outro artifício no preenchimento de declarações que possa resultar 
na redução ou supressão de tributos, salvo erros devidamente justificados, di-
retamente na nota “C”. Sugere-se, ainda, a supressão dos referidos incisos da 
portaria, uma vez que tais ações seriam diretamente classificadas como “C”.

Por último, para dar coerência ao documento, sugere-se incluir no artigo 
6º a classificação direta como nota “C”, nos casos acima listados.

Sugestão de medidas do programa (art. 8º)

“Art. 8º A classificação com base no cumprimento da obrigação de decla-
rar as informações prestadas com integridade e veracidade, a que se refere o 
inciso II do art. 4º, será realizada observando-se os critérios de conformidade 
e compatibilidade entre as informações das escriturações e das declarações 
de confissão de dívida tributária entregues à RFB;”

5.2.2.3  Revisão de Ofício da Classificação
Conforme comentado na análise do artigo 8º, sugere-se a alteração do 

artigo 6º, conforme segue:

“Art. 6º A classificação do contribuinte poderá ser revista de ofício pela RFB 
nos seguintes casos:

I - quando detectada a ocorrência de indícios caracterizadores:

a) de sonegação ou de fraude, nos termos dos arts. 71 e 72 da Lei nº 4.502, 
de 30 de novembro de 1964;

b) de crime contra a ordem tributária, conforme definido na Lei nº 8.137, 
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de 27 de dezembro de 1990; ou

c) dos crimes de apropriação indébita previdenciária, sonegação de con-
tribuição previdenciária, contrabando e descaminho, previstos nos arts. 
168-A, 334, 334-A e 337-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal;

II - quando ocorrer o preenchimento de dados falsos, incorretos, em 
quantidade diversa da efetiva, ou que seja utilizado qualquer outro ar-
tifício no preenchimento de declarações, que possa resultar na redução 
ou supressão de tributos, salvo em caso de erro devidamente justificado 
e acatado pela autoridade fiscal competente;

III - quando retificadas declarações ou escriturações que resultem em cré-
ditos tributários ao contribuinte, em relação à conformidade dos critérios 
utilizados; e

IV - quando regularizadas as pendências que motivaram a classificação 
anterior.”

5.2.2.4  Classificação Baseada na Entrega Tempestiva das  
 Declarações e Escriturações

Em relação à classificação com base no cumprimento da obrigação de en-
tregar tempestivamente as declarações e escriturações (art. 9º), a RFB trouxe 
diversos critérios.

“Art. 9º A classificação com base no cumprimento da obrigação de entre-
gar tempestivamente as declarações e escriturações, a que se refere o inci-
so III do art. 4º, será realizada observando-se os seguintes critérios:

I - apresentação de todas as declarações e escriturações às quais o contri-
buinte estiver obrigado;

II - tempestividade na entrega das declarações apresentadas; e

III - retificações reiteradas de declarações.” (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 
2020)

Os incisos I e II se referem à obrigação de entregar tempestivamente suas 
declarações e escriturações, portanto, condizem perfeitamente com as pre-
missas da OCDE.
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Com relação ao inciso III, pode ocorrer de o contribuinte preencher correta-
mente suas declarações para obter uma nota elevada na classificação e, após, 
retificá-las dolosamente, incluindo dados de forma a economizar tributos ilici-
tamente, transformando pagamentos passados em créditos tributários. Retifi-
cações reiteradas de declarações podem ser um indício de tal conduta.

Apesar disso, com as alterações do artigo 6º, tais atitudes ensejarão a re-
classificação de ofício com base no artigo 6º.

Sugestão de medidas do programa (art. 9º)

“Art. 9º A classificação com base no cumprimento da obrigação de entre-
gar tempestivamente as declarações e escriturações, a que se refere o inci-
so III do art. 4º, será realizada observando-se os seguintes critérios:

I - apresentação de todas as declarações e escriturações às quais o contri-
buinte estiver obrigado;

II - tempestividade na entrega das declarações apresentadas;”

5.2.2.5  Classificação Baseada no Cumprimento da Obrigação de  
 Pagar Integral e Tempestivamente os Tributos Devidos

“Art. 10. A classificação com base no cumprimento da obrigação de pagar 
integral e tempestivamente os tributos devidos, a que se refere o inciso IV 
do art. 4º, será realizada observando-se os seguintes critérios:

I - regularidade e tempestividade dos pagamentos;

II - parcelamentos rescindidos; e

III - encaminhamento de débitos para inscrição em Dívida Ativa da União.

§ 1º Em relação aos optantes pelo Simples Nacional, será considerado 
também o histórico de intimações para fins de exclusão e opção para rein-
clusão no regime.

§ 2º Para fins do disposto no caput, não serão considerados os créditos 
tributários com exigibilidade suspensa.” (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 
2020)

A regularidade e a tempestividade dos pagamentos incluem eventuais 



167

parcelamentos adquiridos pelo contribuinte, assim como eventuais débitos 
vencidos e devidos.

O inadimplemento após a classificação ensejaria reclassificação de ofício 
do contribuinte, mediante a inclusão da hipótese no artigo 6º.

“Art. 10. A classificação com base no cumprimento da obrigação de pagar 
integral e tempestivamente os tributos devidos, a que se refere o inciso 
IV do art. 4º, será realizada observando-se os critérios de regularidade e 
tempestividade dos pagamentos, incluídos os parcelamentos tributários 
aos quais o contribuinte tenha aderido.

§ 1º - Serão classificados com a nota “C” os contribuintes possuidores de 
débitos tributários vencidos e devidos.

§ 2º - O inadimplemento de parcelamentos tributários ensejará a reclas-
sificação de ofício do contribuinte;”

5.2.3  Demais Assuntos da Portaria

5.2.3.1  Regras para Classificação dos Contribuintes
É necessária a complementação do texto com regras para classificação 

dos contribuintes, principalmente se a intenção da Receita Federal é a insti-
tuição do programa por meio de portaria, ao invés de lei.

Dessa forma, sugere-se um anexo à portaria incluindo tais regras. Tal ane-
xo não faz parte do escopo deste trabalho.

5.2.3.2  Tratamento Dispensado aos Contribuintes   
 Classificados na Categoria “B”

Também é necessário o detalhamento do tratamento dispensado às pes-
soas jurídicas classificadas na categoria “B”, por meio da inclusão de uma 
nova seção, entre as seções I e II.

5.2.3.3  Demais Incentivos à Autorregularização
O artigo 14 discorre sobre a forma de comunicação dos indícios de irregu-
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laridades encontrados, a possibilidade de autorregularização antes do início 
de ação fiscal, assim como a não exoneração das multas por descumprimen-
to de obrigações acessórias. Concorda-se com todo o teor da seção III.

6. Conclusão
Baseando-se nas sugestões propostas pela OCDE na Nota de Gerencia-

mento de Riscos de Conformidade e nos estudos de compliance cooperativo, 
assim como em estudos de análise comportamental do contribuinte, pode-
-se sugerir algumas alterações à minuta proposta pela Receita Federal, com a 
finalidade de maximização do índice de conformidade tributária.

Proposta Minuta RFB

Art. 1º Esta Portaria institui o Programa de Estímulo 
à Conformidade Tributária (Pró-Conformidade), no 
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

CAPÍTULO I DOS PRINCÍPIOS E DAS MEDIDAS

 Art. 2º O Pró-Conformidade visa promover o bom 
relacionamento entre a administração tributária e 
aduaneira e o contribuinte, com base nos seguintes 
princípios:

I - respeito ao cidadão;

II - integridade;

III - legalidade;

IV - transparência fiscal;

V - boa-fé, incluído o dever ético de pagar tributos;

VI - segurança jurídica, com previsibilidade de 
condutas;

VII - capacidade colaborativa com a administração 
tributária e aduaneira; e

VIII - concorrência leal entre os agentes econômicos. 

Art. 3º O Pró-Conformidade consiste na adoção das 
seguintes medidas:

I - orientação e apoio ao contribuinte, a fim de 
estimulá-lo à autorregularização e à conformidade 
fiscal;

II - divulgação do entendimento da RFB sobre a 
interpretação da legislação tributária e aduaneira;

Proposta de Alteração

Art. 1º Esta Portaria institui o Programa de Estímulo 
à Conformidade Tributária (Pró-Conformidade), no 
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

CAPÍTULO I DOS PRINCÍPIOS E DAS MEDIDAS

 Art. 2º Pró-Conformidade visa promover, aprimorar 
e estimular a confiança mútua e o relacionamento 
sinérgico entre a Receita Federal do Brasil e a 
sociedade, com base em ações concretas apoiadas nos 
seguintes princípios:

I - respeito ao cidadão;

II- justiça e integridade;

III - transparência e responsividade pela administração 
pública;

IV - transparência e divulgação de dados pelo 
contribuinte;

V - boa-fé objetiva e estímulo à responsabilidade social 
corporativa;

Vl - segurança jurídica, com previsibilidade de 
condutas;

VII - concorrência leal entre os agentes econômicos. 

Art. 3º O Pró-Conformidade consiste na adoção das 
seguintes medidas:

I - segmentação dos contribuintes com base em 
critérios objetivos adotados pela Receita Federal do 
Brasil;

II- aperfeiçoamento da comunicação institucional com 
o contribuinte;
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III - classificação dos contribuintes com vistas a 
distinguir o tratamento a eles dispensado de acordo 
com seu grau de conformidade; e

IV - capacitação de estudantes das áreas contábil 
e fiscal, no âmbito dos Núcleos de Apoio Contábil 
e Fiscal (NAF), projeto desenvolvido pela RFB em 
parceria com instituições de ensino, cujo objetivo é 
oferecer serviços contábeis e fiscais gratuitos para 
pessoas físicas e jurídicas de menor poder aquisitivo.

CAPÍTULO II DA CLASSIFICAÇÃO DOS CONTRIBUINTES

Art. 4º Para fins de implementação do Pró-
Conformidade, os contribuintes serão classificados 
anualmente pela RFB com base no cumprimento 
das seguintes obrigações tributárias principais e 
acessórias, conforme disposto na legislação tributária:

I - registrar e manter a situação cadastral compatível 
com as atividades;

II - apresentar à RFB as declarações e as escriturações 
com integridade e veracidade nas informações 
prestadas;

III - entregar tempestivamente as declarações e as 
escriturações; e

IV - pagar integral e tempestivamente os tributos 
devidos.

§ 1º A classificação será o resultado da aplicação 
combinada dos critérios previstos nos arts. 7º a 10 
desta Portaria.

§ 2º Os contribuintes serão classificados nas 
categorias “A”, “B” ou “C”, em ordem decrescente 
de conformidade, considerados todos os seus 
estabelecimentos.

§ 3º A aplicação dos critérios de classificação levará 
em conta o ano corrente e até os últimos 4 (quatro) 

III - divulgação do entendimento da RFB sobre a 
interpretação da legislação tributária e aduaneira;

IV - orientação e apoio ao contribuinte, a fim de 
estimulá-lo à autorregularização e à conformidade 
fiscal;

V - classificação dos contribuintes com vistas a 
distinguir o tratamento a eles dispensado de acordo 
com seu grau de conformidade, de forma transparente 
e pautada em critérios objetivos;

VI - promover, em parceria com instituições de ensino, 
ações de capacitação:

a) de estudantes das áreas contábil e fiscal, no âmbito 
dos Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), projeto 
desenvolvido pela RFB em parceria com instituições 
de ensino, cujo objetivo é oferecer serviços contábeis 
e fiscais gratuitos para pessoas físicas e jurídicas de 
menor poder aquisitivo;

b) de servidores da Receita Federal do Brasil para atuar 
no Pró-Conformidade;

c) de contribuintes e intermediários;

VII - Promoção, em parceria com instituições de 
ensino, de debates públicos sobre o aperfeiçoamento 
do Pró-Conformidade;

VIII - Promoção do desenvolvimento contínuo de 
tecnologias que promovam a eficiência e a efetividade 
das detecções de risco.

CAPÍTULO II DA CLASSIFICAÇÃO DOS CONTRIBUINTES

Art. 4º Para fins de implementação do Pró-
Conformidade, os contribuintes serão classificados 
anualmente pela RFB com base no cumprimento 
das seguintes obrigações tributárias principais e 
acessórias, conforme disposto na legislação tributária:

I - registrar e manter a situação cadastral compatível 
com as atividades;

II - apresentar à RFB as declarações e as escriturações 
com integridade e veracidade nas informações 
prestadas;

III - entregar tempestivamente as declarações e as 
escriturações; e

IV - pagar integral e tempestivamente os tributos 
devidos.

§ 1º A classificação será o resultado da aplicação 
combinada dos critérios previstos nos arts. 7º a 10 
desta Portaria.

§ 2º Os contribuintes serão classificados nas 
categorias “A”, “B” ou “C”, em ordem decrescente 
de conformidade, considerados todos os seus 
estabelecimentos.

§ 3º A aplicação dos critérios de classificação levará 
em conta o ano corrente, exceto em relação às 
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anos-calendário, a partir do ano-calendário de 2016.

§ 4º O contribuinte em início de atividade será 
classificado a partir de 1º de janeiro do segundo ano 
subsequente à sua constituição.

§ 5º A classificação será realizada:

I - no mês de fevereiro, para os contribuintes optantes 
pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), 
instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006;

II - no mês de março, para os contribuintes submetidos 
ao acompanhamento diferenciado e especial por meio 
de Portaria publicada anualmente pela RFB; e

III - no mês de abril, para os demais contribuintes.

Art. 5º O contribuinte será informado sobre a sua 
classificação por meio de comunicação enviada à sua 
caixa postal eletrônica, disponível no Centro Virtual de 
Atendimento (e-CAC) no sítio da RFB na Internet, no 
endereço <http://rfb.gov.br>.

§ 1º O contribuinte poderá requerer, 
justificadamente, a revisão da classificação quando 
identificar erro na aplicação dos critérios, no prazo 
de 30 (trinta) dias contado da comunicação a que se 
refere o caput, por meio do formulário “Requerimento 
de Revisão da Classificação de Conformidade 
Tributária”, disponível no sítio da RFB na Internet, 
no endereço <http://idg.receita.fazenda.gov.br/
formularios/cadastro-e-certidao-negativa>.

§ 2º O requerimento a que se refere o § 1º deverá 
ser dirigido ao titular da unidade da RFB do domicílio 
tributário do contribuinte, que o decidirá de forma 
definitiva.

 

Art. 6º A classificação do contribuinte poderá ser 
revista de ofício pela RFB nos seguintes casos: 

I - quando detectada a ocorrência de indícios 
caracterizadores:

a) de sonegação ou de fraude, nos termos dos arts. 71 
e 72 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964;

b) de crime contra a ordem tributária, conforme 
definido na Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990; ou

c) dos crimes de apropriação indébita previdenciária, 
sonegação de contribuição previdenciária, 
contrabando e descaminho, previstos nos arts. 168-A, 
334, 334-A e 337-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal; e

II - quando regularizadas as pendências que 
motivaram a classificação anterior.

possibilidades de reclassificação de ofício do artigo 6º.

§ 4º O contribuinte em início de atividade será 
classificado a partir de 1º de janeiro do segundo ano 
subsequente à sua constituição.

§ 5º A classificação será realizada:

I - no mês de fevereiro, para os contribuintes optantes 
pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), 
instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006;

II - no mês de março, para os contribuintes submetidos 
ao acompanhamento diferenciado e especial por meio 
de Portaria publicada anualmente pela RFB; e

III - no mês de abril, para os demais contribuintes.

Art. 5º O contribuinte será informado sobre a sua 
classificação por meio de comunicação enviada à sua 
caixa postal eletrônica, disponível no Centro Virtual de 
Atendimento (e-CAC) no sítio da RFB na Internet, no 
endereço <http://rfb.gov.br>.

§ 1º O contribuinte poderá requerer, 
justificadamente, a revisão da classificação quando 
identificar erro na aplicação dos critérios, no prazo 
de 30 (trinta) dias contado da comunicação a que se 
refere o caput, por meio do formulário “Requerimento 
de Revisão da Classificação de Conformidade 
Tributária”, disponível no sítio da RFB na Internet, 
no endereço <http://idg.receita.fazenda.gov.br/
formularios/cadastro-e-certidao-negativa>.

§ 2º O requerimento a que se refere o § 1º deverá 
ser dirigido ao titular da unidade da RFB do domicílio 
tributário do contribuinte, que o decidirá de forma 
definitiva.

 Art. 6º A classificação do contribuinte poderá ser 
revista de ofício pela RFB nos seguintes casos: 

I - quando detectada a ocorrência de indícios 
caracterizadores:

a) de sonegação ou de fraude, nos termos dos arts. 71 
e 72 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964;

b) de crime contra a ordem tributária, conforme 
definido na Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990; ou

c) dos crimes de apropriação indébita previdenciária, 
sonegação de contribuição previdenciária, 
contrabando e descaminho, previstos nos arts. 168-A, 
334, 334-A e 337-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal;

II - quando ocorrer o preenchimento de dados 
falsos, incorretos, em quantidade diversa da efetiva, 
ou que seja utilizado qualquer outro artifício no 
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Art. 7º A classificação com base no cumprimento da 
obrigação de registrar e manter a situação cadastral 
compatível com as atividades, a que se refere o inciso 
I do art. 4º, será realizada com observância às normas 
que dispõe sobre o Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ), observando-se os seguintes critérios:

I - identificação da atividade econômica;

II - identificação do responsável e do Quadro de Sócios 
e Administradores (QSA); e

III - situação cadastral.

Parágrafo único. As pessoas jurídicas com situação 
cadastral baixada ou nula não serão classificadas.

Art. 8º A classificação com base no cumprimento da 
obrigação de declarar as informações prestadas com 
integridade e veracidade, a que se refere o inciso II 
do art. 4º, será realizada observando-se os seguintes 
critérios:

I - conformidade e compatibilidade entre as 
informações das escriturações e das declarações de 
confissão de dívida tributária entregues à RFB;

II - iniciativas de conformidade a que o contribuinte 
foi submetido;

III - mudança de comportamento após a realização de 
iniciativas de conformidade;

IV - resultados dos pedidos de restituição, reembolso 
e ressarcimento e das declarações de compensação; 
V - validações dos créditos tributários vinculados a 
suspensão judicial;

VI - lançamentos decorrentes de procedimento de 
fiscalização;

VII - análises das declarações relativas ao desembaraço 
aduaneiro;

VIII - manutenção dos requisitos para fruição de 
benefícios fiscais e regimes especiais de tributação; e

IX - representações fiscais para fins penais.

Art. 9º A classificação com base no cumprimento 
da obrigação de entregar tempestivamente as 
declarações e escriturações, a que se refere o inciso III 
do art. 4º, será realizada observando-se os seguintes 
critérios:

I - apresentação de todas as declarações e 

preenchimento de declarações, que possa resultar 
na redução ou supressão de tributos, salvo em caso 
de erro devidamente justificados e acatado pela 
autoridade fiscal competente;

III - quando retificadas declarações ou escriturações 
que resultem em créditos tributários ao contribuinte, 
em relação à conformidade dos critérios utilizados; e

IV - quando regularizadas as pendências que 
motivaram a classificação anterior.

 Art. 7º A classificação com base no cumprimento da 
obrigação de registrar e manter a situação cadastral 
compatível com as atividades, a que se refere o inciso 
I do art. 4º, será realizada com observância às normas 
que dispõe sobre o Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ), observando-se os seguintes critérios:

I - identificação da atividade econômica;

II - identificação do responsável e do Quadro de Sócios 
e Administradores (QSA); e

III - situação cadastral.

Parágrafo único. As pessoas jurídicas com situação 
cadastral baixada ou nula não serão classificadas.

Art. 8º A classificação com base no cumprimento da 
obrigação de declarar as informações prestadas com 
integridade e veracidade, a que se refere o inciso II 
do art. 4º, será realizada observando-se os critérios de 
conformidade e compatibilidade entre as informações 
das escriturações e das declarações de confissão de 
dívida tributária entregues à RFB.

Art. 9º A classificação com base no cumprimento 
da obrigação de entregar tempestivamente as 
declarações e escriturações, a que se refere o inciso III 
do art. 4º, será realizada observando-se os seguintes 
critérios:

I - apresentação de todas as declarações e 
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escriturações às quais o contribuinte estiver obrigado;

II - tempestividade na entrega das declarações 
apresentadas; e

III - retificações reiteradas de declarações.

Art. 10. A classificação com base no cumprimento da 
obrigação de pagar integral e tempestivamente os 
tributos devidos, a que se refere o inciso IV do art. 4º, 
será realizada observando-se os seguintes critérios:

I - regularidade e tempestividade dos pagamentos;

II - parcelamentos rescindidos; e

III - encaminhamento de débitos para inscrição em 
Dívida Ativa da União.

§ 1º Em relação aos optantes pelo Simples Nacional, 
será considerado também o histórico de intimações 
para fins de exclusão e opção para reinclusão no 
regime.

§ 2º Para fins do disposto no caput, não serão 
considerados os créditos tributários com exigibilidade 
suspensa.

Art. 11. Os contribuintes pessoas físicas não serão 
objeto de classificação.

CAPÍTULO III DOS INCENTIVOS À 
AUTORREGULARIZAÇÃO

Seção I Do Tratamento Dispensado aos Contribuintes 
Pessoas Jurídicas Classificados na Categoria “A”

Art. 12. Para os contribuintes classificados na categoria 
“A” serão concedidos os seguintes benefícios:

I - informação prévia sobre indício de infração apurado 
em análise realizada por Auditor-Fiscal da RFB antes de 
iniciado o procedimento fiscal de que trata o Decreto 
nº 70.235, de 6 de março 1972, hipótese em que não 
serão aplicadas as penalidades previstas na legislação 
tributária federal, desde que o contribuinte promova a 
regularização no prazo indicado na informação;

II - atendimento presencial prioritário;

III - prioridade na análise de demandas perante a RFB, 
inclusive em relação ao recebimento de restituições, 
respeitadas as prioridades definidas em lei;

IV - Certificado de Conformidade Tributária perante 
a RFB.

§ 1º O Certificado referido no incido IV do caput 
será cancelado de ofício em caso de mudança na 
classificação do contribuinte.

escriturações às quais o contribuinte estiver obrigado; e

II - tempestividade na entrega das declarações 
apresentadas.

Art. 10. A classificação com base no cumprimento 
da obrigação de pagar integral e tempestivamente 
os tributos devidos, a que se refere o inciso IV do 
art. 4º, será realizada observando-se os critérios de 
regularidade e tempestividade dos pagamentos, 
incluídos os parcelamentos tributários aos quais o 
contribuinte tenha aderido.

§ 1º Serão classificados com a nota “C” os 
contribuintes possuidores de débitos tributários 
vencidos e devidos.

§ 2º O inadimplemento de parcelamentos tributários 
ensejará a reclassificação de ofício do contribuinte.

Art.11. As regras para classificação dos contribuintes, 
em conformidade com os critérios estabelecidos nos 
artigos 4º a 10, serão estabelecidos no anexo único 
desta Portaria. (fora do escopo do trabalho)

Art. 12. Os contribuintes pessoas físicas não serão 
objeto de classificação.

CAPÍTULO III DOS INCENTIVOS À 
AUTORREGULARIZAÇÃO

Seção I Do Tratamento Dispensado aos Contribuintes 
Pessoas Jurídicas Classificados na Categoria “A”

Art. 13. Para os contribuintes classificados na categoria 
“A” serão concedidos os seguintes benefícios:

I - informação prévia sobre indício de infração apurado 
em análise realizada por Auditor-Fiscal da RFB antes de 
iniciado o procedimento fiscal de que trata o Decreto 
nº 70.235, de 6 de março 1972, hipótese em que não 
serão aplicadas as penalidades previstas na legislação 
tributária federal, desde que o contribuinte promova a 
regularização no prazo indicado na informação;

II - atendimento presencial prioritário;

III - prioridade na análise de demandas perante a RFB, 
inclusive em relação ao recebimento de restituições, 
respeitadas as prioridades definidas em lei;

IV - Certificado de Conformidade Tributária perante 
a RFB.

§ 1º O Certificado referido no incido IV do caput 
será cancelado de ofício em caso de mudança na 
classificação do contribuinte.
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§ 2º O disposto no inciso I do caput deste artigo não 
se aplica nas hipóteses previstas no inciso I do art. 6º.

Seção II Do Tratamento Dispensado aos Contribuintes 
Pessoas Jurídicas Classificados na Categoria “C”

 Art. 13. Os contribuintes classificados na categoria “C” 
estarão sujeitos às seguintes medidas:

I - inclusão no Regime Especial de Fiscalização (REF) de 
que trata a Instrução Normativa RFB nº 979, de 16 de 
dezembro de 2009;

II - aplicação prioritária das medidas coercitivas 
previstas na Portaria RFB nº 1.265, de 3 de setembro de 
2015, inclusive a cassação dos benefícios fiscais.

Seção III Dos Demais Incentivos à Autorregularização

 Art. 14. Sem prejuízo do tratamento dispensado aos 
contribuintes classificados na categoria “A”, a RFB 
comunicará ao contribuinte, sempre que possível, 
por meio de sua caixa postal eletrônica no e-CAC, 
as pendências apuradas em sistemas de controles 
eletrônicos, para que o contribuinte efetue a devida 
regularização.

§ 1º Na hipótese de o contribuinte concordar com 
a divergência apontada, ele poderá promover a 
autorregularização, por meio do e-CAC, e não estará 
sujeito à multa de ofício.

§ 2º O disposto no § 1º não exonera o sujeito 
passivo do pagamento das multas decorrentes de 
descumprimento de obrigações acessórias.

§ 3º Os procedimentos previstos neste artigo não 
configuram início de ação fiscal e não afastam os 
efeitos da espontaneidade de que trata o art. 7º do 
Decreto nº 70.235, de 1972.

Art. 15. Em relação às pessoas físicas, o incentivo 
à autorregularização se dará pela publicação dos 
indícios de inconformidade no extrato da declaração 
do Imposto de Renda da Pessoa Física, disponível no 
Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) no sítio da RFB 
na Internet, no endereço <http://rfb.gov.br>.

 

Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial da União e produz efeitos 
a partir de 1º de janeiro de 2019.

§ 2º O disposto no inciso I do caput deste artigo não 
se aplica nas hipóteses previstas no inciso I do art. 6º.

Seção II Do Tratamento Dispensado aos Contribuintes 
Pessoas Jurídicas Classificados na Categoria “B”

Fora do escopo do trabalho, mas necessário!

Seção III Do Tratamento Dispensado aos Contribuintes 
Pessoas Jurídicas Classificados na Categoria “C”

 Art. 14. Os contribuintes classificados na categoria “C” 
estarão sujeitos às seguintes medidas:

I - inclusão no Regime Especial de Fiscalização (REF) de 
que trata a Instrução Normativa RFB nº 979, de 16 de 
dezembro de 2009;

II - aplicação prioritária das medidas coercitivas 
previstas na Portaria RFB nº 1.265, de 3 de setembro de 
2015, inclusive a cassação dos benefícios fiscais.

Seção IV Dos Demais Incentivos à Autorregularização

 Art. 15. Sem prejuízo do tratamento dispensado aos 
contribuintes classificados na categoria “A”, a RFB 
comunicará ao contribuinte, sempre que possível, 
por meio de sua caixa postal eletrônica no e-CAC, 
as pendências apuradas em sistemas de controles 
eletrônicos, para que o contribuinte efetue a devida 
regularização.

§ 1º Na hipótese de o contribuinte concordar com 
a divergência apontada, ele poderá promover a 
autorregularização, por meio do e-CAC, e não estará 
sujeito à multa de ofício.

§ 2º O disposto no § 1º não exonera o sujeito 
passivo do pagamento das multas decorrentes de 
descumprimento de obrigações acessórias.

§ 3º Os procedimentos previstos neste artigo não 
configuram início de ação fiscal e não afastam os 
efeitos da espontaneidade de que trata o art. 7º do 
Decreto nº 70.235, de 1972.

Seção V Do Tratamento Dispensado aos Contribuintes 
Pessoas Físicas

 

Art. 16. Em relação às pessoas físicas, o incentivo 
à autorregularização se dará pela publicação dos 
indícios de inconformidade no extrato da declaração 
do Imposto de Renda da Pessoa Física, disponível no 
Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) no sítio da RFB 
na Internet, no endereço <http://rfb.gov.br>.

 

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial da União e produz efeitos 
a partir de ______________.
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Notas  

1Ano de Conclusão: 2020.
2Tradução livre do gráfico tridimensional apresentado no trabalho intitulado “Enforced versus Voluntary Tax Com-
pliance: The ‘Slippery Slope’ Framework”, por Erich Kirchler, Erik Hoelzl e Ingrid Wahl.
3Tradução livre: Figure A - The Compliance Risk Management Process (OECD, 2004a).
4Tradução livre: Figure 3.3 - Sample Compliance Risk Management (OECD, 2004a).
5Tradução livre: Figure 4.2 - Recognizing a spectrum of compliance behavior (OECD, 2004a).
6Tradução livre: “Any sustainable improvement in the compliance level can only be achieved by influencing and 
changing the social and personal norms. It is very difficult to change norms by audit activities alone. It is, on the 
other hand, very easy to support and maintain existing norms (of compliance) by audit activities, not because peo-
ple perceive a risk of detection but because people can trust that evaders (other than themselves) will get caught.” 
(OECD, 2004a, p. 46)
7Aline Vitalis, nesse capítulo, discorre sobre o modelo de regulação fiscal cooperativa defendido por Dennis J. Ventry 
Jr., da Universidade de Direito da Califórnia, em artigo nominado “Cooperative Tax Regulation”, em “Connecticut 
Law Review”.
8Se os contribuintes não compreenderem as suas obrigações tributárias, estas serão consideradas injustas (OECD, 
2004a, p. 48). É importante a clareza da lei, das normas infralegais, manuais na linguagem do contribuinte, serviços de 
suporte efetivos e ações de marketing comunicando prazos e peculiaridades (OECD, 2004a, p. 48).
9Isso inclui todas as iniciativas que uma instituição arrecadadora possa, potencialmente, implementar (OECD, 2004a, 
p. 49). Bons exemplos de facilitação no Brasil são as declarações pré-preenchidas de IRPF, o aplicativo do programa 
gerador da Declaração de IRPF para celulares e tablets.
10A Autoridade Tributária não deve apenas possuir poderes de enforcement quando necessários, mas deve dar pu-
blicidade ao utilizá-los. Exemplificando, a Agência Tributária Sueca promove uma conferência com a imprensa todos 
os anos, apresentando seu planejamento anual junto aos resultados obtidos no ano anterior.
11Nesse caso, a nota não se refere a incentivos tributários com a finalidade de incentivar uma região ou setor econô-
mico. Ela cita incentivos à autorregularização de contribuintes em determinada situação, por um determinado prazo, 
após o qual estará sujeito às consequências da lei. Um exemplo de utilização, no Brasil, desse tipo de incentivo foi o 
Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária – RERCT.
12Através da utilização de um identificador único, como o CPF ou o CNPJ no Brasil, pode-se condicionar determi-
nados créditos tributários para o contratante à identificação dos fornecedores, valores da transação etc. Na DIRPF, 
para creditar-se de honorários médicos pagos, é necessário preencher o CPF do profissional que emitiu o recibo ou 
o CNPJ da clínica emissora da nota fiscal. Com relação aos tributos com retenção em fonte, estes são mecanismos 
eficazes de cobrança, devido à sua capacidade de cobrar tributos no momento em que os rendimentos são aufe-
ridos, promover a conformidade através de relatórios de terceiros e garantir fluxos de caixas estáveis e oportunos 
ao governo.
13Na nota, a OCDE cita um exemplo bem-sucedido na Finlândia, onde são dados créditos fiscais no imposto de 
renda dos proprietários de imóveis sobre despesas com manutenção residencial pagas a empresas cadastradas pela 
administração tributária e que possuam um extrato fornecido que deve ser renovado anualmente. Para fazer jus ao 
crédito, o declarante deve preencher dados do contrato, como contratada, valores contratados, objeto, entre outros. 
Isso possibilita o cruzamento de informações da empresa contratada com os dados declarados pelo contratante 
(OECD, 2004a, p. 55). Nesse formato, o Brasil possui diversos programas de retenção em fonte de tributos diversos, 
assim como programas como o Nota Paulista.
14Haverá significativa alavancagem no nível de conformidade se a entidade arrecadadora (Receita) construir e man-
tiver um relacionamento com associações industriais, profissionais da área tributária (intermediários), sindicatos e 
outros grupos comunitários (OECD, 2004a, p. 55).
15A autoridade tributária deve possuir uma série de estratégias para tratar a não conformidade, que pode incluir 
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cartas personalizadas, visitas a empresas, análises de receita/vendas, auditorias e ações judiciais (OECD, 2013, p. 57).
16Tradução livre: The principal characteristics set out in the 2008 Study remain valid and are still considered as essen-
tial to effective co-operative compliance strategies. Understanding based on commercial awareness and openness 
(disclosure and transparency) are specifically mentioned by some countries as the most important characteristics. 
Experience has shown that in many cases higher levels of transparency and disclosure on the part of the taxpayer 
can be achieved through such relationships than by enforcement alone. Nevertheless, such relationships still need 
to be underpinned by statutory obligations and safeguards that apply to all taxpayers. Co-operative compliance 
approaches can best be characterized as “Transparency in Exchange for certainty. (OECD, 2013, p. 31)
17Tradução livre: Changing from a “traditional” control approach to a co-operative compliance approach in many 
cases is the result of the development of a compliance risk management strategy. The rationale for relationships of 
this kind is to create a joint approach to improving tax risk management and overall tax compliance, with benefits 
for both parties. (OECD, 2013, p. 31)
18Tradução livre de: Since the 2008 Study was published, the importance of good corporate governance systems that 
support the necessary disclosure and transparency has emerged much more clearly as an integral part of co-ope-
rative compliance concept. The existence of visible and reliable systems of tax governance provides assurance that 
the taxpayer is able and willing to meet the required standard of disclosure and transparency. (OECD, 2013, p. 32)
19Aline Vitalis, nesse capítulo, discorre sobre o modelo de regulação fiscal cooperativa defendido por Dennis J. Ventry 
Jr., da Universidade de Direito da Califórnia, em artigo nominado “Cooperative Tax Regulation”, em “Connecticut 
Law Review”.
20Tradução livre de: Since the 2008 Study was published, the importance of good corporate governance systems that 
support the necessary disclosure and transparency has emerged much more clearly as an integral part of co-operative 
compliance concept. The existence of visible and reliable systems of tax governance provides assurance that the 
taxpayer is able and willing to meet the required standard of disclosure and transparency. (OECD, 2013)
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