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Art. 37 da Constituição de 1988 

TRANSPARÊNCIA, IMPESSOALIDADE, 

MORALIDADE, PUBLICIDADE, EFICIÊNCIA 



COMPLY! COMPLY!  

“To comply with” = agir de acordo com 

 

COMPLIANCE ANTICORRUPÇÃO 

(atos ilícitos, como corrupção ou fraude) 

 

JUSTIFICATIVAS 

Muitas pessoas/atores atuando na empresa 

Complexidade das regras 

 



Resolução CMN nº 3.854/10 

Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (DCBE) 

Obrigatoriedade: PF ou PJ com mais de US$ 100 mil de ativos no exterior 

"Teste do New York Times“ 

O que o empregado fez, poderia aparecer no NYT? 

Se não, deveria ter sido objeto de compliance 



DONO DA EMPRESA 

COMERCIAL 

JURÍDICO 

COMPLIANCE 



“COMPLIANCE” 

 



“COMPLIANCE” 

 



“Compliance” tributário 

Ética pressupõe escolha 
Tubarões não escolhem nadar; é da sua natureza 

O lobo que ataca a criança não merece análise ética 

AGIR ÉTICO: conforme uma moral (valores) 
Um agir fundado - em quais bases 



"Uma aranha executa operações que se assemelham às manipulações 

do tecelão, e a construção das colmeias pelas abelhas poderia 

envergonhar, por sua perfeição, mais de um mestre-de-obras 
 

Mas há algo em que O PIOR MESTRE-DE-OBRAS É SUPERIOR À 

MELHOR ABELHA: antes de executar a construção, ele a projeta em sua mente” 

 

[Karl Marx] 



Mundo que nós temos resulta das nossas escolhas 

O defeito da abelha é ter nascido sabendo 

 

Esta a miséria e o milagre do humano 

“a meio caminho entre os animais e os deuses” 

ALEGAÇÃO COMUM 

Sonego porque o outro sonega 

Corrompo porque o outro corrompe 

Classifico minha mercadoria assim porque todos fazem assim 



Dizer que a culpa está no outro conforta a alma 
Ilusão de que não sou eu quem fez a escolha: 

“é da natureza das coisas” 
 

O tecelão ruim se rebaixa a aranha 
 

Colocar a culpa no outro é abrir mão da própria liberdade 
Não sou eu quem escolho: as coisas são assim 

 



Mas escolher é angustiante, é enervante 
 

Decidir implica conviver com a decisão 
(responsabilidades e consequências) 

E o pior: não existe uma escolha certa 
Há escolhas possíveis 

 

Depende do campo, do [jogo de linguagem] 

 



O que é  
compliance? 

 
To comply: to act according to an order, set of rules, or request 

Oxford Dictionary 
Origem etimológica do termo “compliance” 

 
“Conformidade” (Art. 8º, inc. VII) 

Lei nº 13.303/18  
Estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista  

 
“Programa de Estímulo à Conformidade Tributária” 

Lei Complementar Estadual n° 1.320/18 
Programa “Nos Conformes” da SEFAZ/SP 

 
“Integridade” (Art. 7º, inc. VIII) 

Lei nº 12.846/13 
Responsabilização adm. e civil de PJs por atos contra a adm. pública 





 
Adoção de um sistema eficiente de governança e gestão de riscos, envolvendo 

todas as áreas da pessoa jurídica (Ex.: regulatório, trabalhista, ambiental, digital, 
contratuais, reputacionais, tributário etc.) 

Compliance corporativo 

 

Políticas de conformidade fiscal e gestão de riscos tributários, permitindo que a 
administração da empresa possa detectar e prevenir riscos tributários, conferindo 
tratamento adequado aos fatores de incertezas que podem interferir na condução 

de sua atividade empresarial. 

Compliance tributário 



Compliance 

Apuração de tributos devidos 

Cumprimento de obrigações acessórias 

Atuação conforme diretrizes de condutas das corporações 

Detecção e prevenção de inconformidades 

Compliance tributário: definição 
 

Criação de procedimentos para auxiliar na decisão do contribuinte  



“Não há no Brasil regra específica para avaliação de riscos tributários. A NBR 
31000 explica que a finalidade da avaliação de riscos é auxiliar o processo de 

tomada de decisão com base nos resultados de sua análise, bem como escolhas 
de prioridade para implementação de medidas corretivas. A avaliação de riscos 

requer considerar a tolerância aos riscos e a comparação do nível de risco 
verificado nas situações concretas com os critérios estabelecidos nas políticas e 

planejamento estratégico da sociedade”. 

Luciana Aguiar 

O que é “Risco Fiscal”? 
 
Risco fiscal é o efeito da incerteza no cumprimento da legislação tributária, relacionada ao processo de 
decisão ou à falta de ações sobre um evento, interno ou externo, associado a uma possível perda ou 
incerteza no atingimento de determinados objetivos da empresa. 

Compliance tributário e o risco fiscal 



Comunicação e consulta 

Monitoramento e análise crítica 

Identificação 
do risco 

tributário 

Análise  
do risco 

tributário 

Tratamento  
do risco 

tributário 

Prevenção 
do risco 

tributário 

Compliance tributário e o risco fiscal 



O que é? 
 
Risco fiscal são as potenciais consequências que advêm das 
atividades empresárias e outros eventos que poderão levar a 
adversidade fiscais durante a vida da empresa. 
 
 

De onde vem? 
 
O Risco fiscal exsurge como efeito da incerteza no cumprimento da 
legislação tributária, relacionada ao processo de decisão ou à falta 
de ações sobre um evento, interno ou externo, associado a uma 
possível perda ou incerteza no atingimento de determinados 
objetivos da empresa. 

Compliance e gestão do risco fiscal 
 



Fatores internos do risco fiscal 

Infraestrutura 
(Porte, localização, atividades, 
infraestrutura da empresa etc.) 

Pessoal 
(Quantidade e qualidade do pessoal 

envolvido em questões fiscais) 

Processos 
(Procedimentos e protocolos 
adotados na área fiscal e de 

controles internos) 

Tecnologia 
(Sistemas para entrega de 

obrigações tributárias e atualização 
legal) 

Risco fiscal e sua origem 
 



Fatores externos do risco fiscal 

Econômicos 
(Impactos da tributação no preço, 

conjuntura econômica etc.) 

Meio ambiente 
(Impactos tributários nas políticas 

sócioambientais) 

Sociais e Políticos 
(Riscos dos cenários políticos para 

carga tributária, greves etc.) 

Tecnologia 
(Impactos da informatização fiscal 

para o cumprimento da lei) 

Risco fiscal e sua origem 
 



Principais penalidades tributárias 

Apuração de tributos 

Planejamento 
tributário 

SPED 

LGPD 

Multa de ofício, multa isolada e multa de mora 

Multa qualificada (150%), responsabilidade etc. 

Multas diversas (até 5% do valor da operação) 

Sanções diversas, multas simples ou diárias etc. 

Responsabilidade Tributária, Civil, Trabalhista, Criminal etc. 

Principais riscos associados ao compliance tributário 
 



Gestão do risco fiscal: objetivos 

MAS ATENÇÃO!!! 
 

GESTÃO DE RISCO FISCAL não significa atuar de forma avessa a qualquer risco, mas 
permitir a tomada de decisão racional da empresa com base em: 
 
1) PLENA CIÊNCIA DOS RISCOS. A gestão do risco fiscal permite que a empresa adote a 
postura mais indicada ao seu nível de governança corporativa almejada, sem evitar todos 
os riscos e nem se apegando cegamente a toda as oportunidades tributárias.  
 
2) CONSCIÊNCIA DOS RISCOS. Criação de uma infraestrutura de governança que permita, 
de forma contínua, a identificação, avaliação e prevenção/mitigação do risco fiscal. 
 
3) IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS. Adoção de sistemas, processos e procedimentos 
adequados para permitir a redução dos riscos a níveis aceitáveis. 
 
4) PROATIVIDADE. Prevenir e não apenas remediar riscos. 
 
5) AVALIAÇÃO DOS RISCOS. Oportunidade para calibrar conscientemente riscos para se 
adequar ao perfil da empresa e sua tolerância ao risco fiscal. 

Evitar surpresas 
ou riscos não 

previstos!! 



Gestão do risco fiscal: estrutura e controle 

A gestão do risco fiscal é a combinação de 
estratégia e procedimentos adotados pelo 
board  da empresa ou seus administradores, 
com intuito de desenvolver infraestrutura, 
sistemas, processos para criação de uma 
“consciência de risco”, para assegurar que o 
risco fiscal esteja aceitável dento dos padrões 
de governança tributária da empresa, por 
intermédio de um trabalho de identificação, 
avaliação e prevenção de riscos contínuos. 
 
Finalidade: estabelecer conjunto de processos 
por meio dos quais seja possível identificar, 
analisar, avaliar e responder aos riscos que 
podem afetar os objetivos da organização 



Criação de uma estrutura para uma adequada gestão do risco fiscal 

Efetividade Eficiência Transparência Conformidade 

Gestão do risco fiscal: estrutura 



Comunicação e consulta 

Monitoramento e análise crítica 

Identificação 
dos riscos 
tributário 

Análise  
do cenário, 

treinamento, 
coleta de dados 

Avaliação  
(conferência) 

dos objetivos e 
resultados 

Tratamento 
do risco 

tributário 

Plan Do Check Action 

Gestão do risco fiscal: etapas 



Legislação 
tributária 

Jurisprudência 
administrativa 

Jurisprudência do 
Poder Judiciário 

Atos normativos 

Soluções de 
consulta 

Decisões colegiadas 

Órgãos superiores 

Tribunais 

Tribunais 
superiores 

Análise de posições de incertezas tributárias 

Gestão do risco fiscal: identificação do risco 



Gestão do risco fiscal: identificação do risco 

• Processos e procedimentos de atendimento à fiscalização 

• Monitoramento da jurisprudência 

• Mensuração dos riscos conhecidos 

• Estratégia de defesa: escolha do patrocinador das causas, 
os argumentos de defesa,  possibilidade de pagamento de 
débitos tributários com redução de penalidades 

• Verificação da necessidade de reconhecer estes riscos nas 
demonstrações contábeis da sociedade (ou de divulgá-los)  

Monitoramento 
das incertezas 

tributárias 



Gestão do risco fiscal: análise do risco 

Estrutura organizacional, identificando responsabilidades, competências 
necessárias e perfil dos talentos da empresa 

Equipe Treinamentos Tecnologia e sistemas internos 



Gestão do risco fiscal: avaliação do risco 



Gestão do risco fiscal: tratamento do risco 

Criação de um plano de contingência 

Adoção de medidas de contenção e de consistência 
adequadas 

Monitoramento interno e externo 

Adoção de medidas de prevenção do risco 
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Ética e COMPLIANCE 
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MARCHA TRIBUTÁRIA PELA CIÊNCIA 





Imposto sobre a renda 
UNIVERSALIDADE COMO LICITUDE 



Imposto sobre a renda 
UNIVERSALIDADE COMO LICITUDE 



Imposto sobre a renda 
UNIVERSALIDADE COMO LOCUS 









Interações entre Estado e economia 



"DANIEL DEFOE, autor do Robinson Crusoé, teve uma vida 

repleta de acontecimentos. Ele trabalhou no governo 

britânico, atuando no ‘Glass Duty Office’, que arrecadava a 

‘window tax’, um tributo cobrado de acordo com o número 

de janelas de cada casa” 

O ESPIÃO QUE AUDITAVA 

“(...) levou uma vida dupla como espião do 

governo inglês” 

Ha-Joon Chang 
Universidade de Cambridge 



S U R T O S  R E I T E R A D O S  D E  T I F O ,  C Ó L E R A  E  V A R Í O L A  



“O ditado ‘livre como o ar’ tornou-se obsoleto 
pela Lei do Parlamento. Nem ar nem luz têm 
sido gratuitos desde a imposição do tributo 
das janelas. 

 

Somos obrigados a pagar pelo que a natureza 
fornece abundantemente a todos; e os 
pobres que não podem pagar por tal 
dispêndio ficam privados de duas das 
necessidades mais prementes da vida” 

 

CHARLES DICKENS 
(1850, p. 461) 



Punch Volume XVIII, page 165, Wellcome Library, London 



Imprensa descobre o principal assessor de DAVID 

PATERSON não declarava há anos seus rendimentos 

Defesa de Charles O’Byrne alega que ele sofre da 

“Síndrome da declaração tardia” (“late-filing syndrome”) 

LAUDO PSIQUIÁTRICO 

“Os portadores desta patologia têm a real intenção de fazer as suas declarações, mas um 

impulso interior (que beira a compulsão e o perfeccionismo) os impede de maneira 

irresistível” 





Perfil dos portadores da síndrome  segundo o “THE NEW YORK TIMES” 

 

Pessoas refinadas e sofisticadas (intelectual e financeiramente) 

Têm total consciência do fato de não fazerem as suas declarações 

Sabem que estes prejuízos (profissionais/financeiros) provavelmente vão ocorrer 

Nem sempre há benefício – têm dinheiro para pagar 

Ficam extremamente ansiosos e obcecados por não terem feito a sua declaração 

Exibem comportamento autodestrutivo como o de mariposas voando para a luz 

 

 



DESAFIOS DO COMPLIANCE TRIBUTÁRIO 

COMPLIANCE TRIBUTÁRIO, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E O USO DE TECNOLOGIA PELO 
FISCO 

Direito 
Tributário 

Direito 
Penal 

Moral 

Elisão/Licitude Evasão/Ilicitude 

- Opção fiscal 
- Regimes 

especiais 
- Isenções 

- Simulação 
- Dolo 
- Atos jurídicos 

fraudulentos 

- Negócio jurídico indireto? 

- Abuso de direito? 

- Abuso de forma? 

- Fraude à lei tributária? 

- Propósito negocial? 

Como deve ser estruturada uma política de 
complicance eficiente? 



COMPLIANCE TRIBUTÁRIO, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E O USO DE TECNOLOGIA PELO 
FISCO 

“O princípio da capacidade contributiva não 

estabelece (...) uma obrigação jurídica ou moral do 

cidadão de colocar a sua capacidade de trabalho em 

benefício do bem comum”. 

 

(KIRCHHOF, Paul. Tributação no estado constitucional. Trad. de Pedro 
Adamy. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 37). 



COMPLIANCE TRIBUTÁRIO, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E O USO DE TECNOLOGIA PELO 
FISCO 

“Even more disconcerting – and internationally much 

more widespread – however, is what might be called 

a “secret tax revolt” the attempt of taxpayers to 

escape on an individual basis from a tax burden they 

perceive as oppressive. This “secret tax revolt” 

includes attempts to reduce the individual tax 

burden legally through sophisticated tax planning, or 

to withdraw into the grey areas of shadow economy” 

 

(cf. VOGEL, Klaus. The justification for taxation: a forgotten question. The 

American Journal of Jurisprudence. Vol. 33, n. 1. Oxford: Oxford Academy, 

1988, p. 21) 





PLANEJAMENTO, MORALIDADE E “TAX SHAMING” 

COMPLIANCE TRIBUTÁRIO, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E O USO DE TECNOLOGIA PELO 
FISCO 

- O público viu a elisão tributária 
internacional como uma tentativa imoral e 
antiética de tais empresas não pagarem a 
sua “justa parcela” nos custos estatais, o 
que fez com que as empresas passassem a 
investir em sua imagem como “boa pagadora 
de tributos” (dispondo-se, inclusive, a pagar 
por tributos que sequer são devidos em 
função de suas estruturas tributárias), sob 
pena de ter sua imagem demasiadamente 
desgastada no mercado e sofrer enormes 
prejuízos em razão da reação social e 
boicotes dos consumidores (tax shaming) 







DIREITO TRIBUTÁRIO E MORALIDADE 

COMPLIANCE TRIBUTÁRIO, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E O USO DE TECNOLOGIA PELO 
FISCO 

Assim, a nosso ver, a moralidade não é aquela que subjetivamente 
é encontrada no juízo do aplicador do direito, mas aquela 
objetivada na lei. Se o contribuinte deixou de realizar o negócio 
jurídico ou o fato que daria ensejo ao nascimento da obrigação 
tributária, não há qualquer imoralidade em sua atuação. Nesse 
sentido, moral é aquele que atua em consonância com as regras 
positivadas – sejam elas sobre ou subincludentes –, porquanto, 
como nos recorda EROS GRAU, “apenas o direito positivo permite, em 
última instância, a defesa dos oprimidos e das classes subalternas”, 
razão pela qual “sem o direito positivo não há liberdade”. 



“ENHANCED RELATIONSHIP” E COMPLIANCE 

COMPLIANCE TRIBUTÁRIO, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E O USO DE TECNOLOGIA PELO 
FISCO 

“A despeito do enorme desafio às 
autoridades fiscais brasileiras, a quem 
compete o primeiro passo na elaboração de 
boas práticas – como conduta transparente 
e amigável, aconselhamento tempestivo e 
oportuno – capazes de reduzir controvérsias 
e evitar despesas desnecessárias por parte 
dos contribuintes, fato é que ambos os 
lados têm a ganhar com a efetivação de 
uma relação baseada na cooperação. Em 
último grau, o País também ganha”. 
 

Carlos Otávio Ferreira de Almeida 



ÉTICA COMO LIBERDADE 

 
Se escolher é exercer uma liberdade 

Se a escolha depende de um contexto e seus valores 

 
Vamos escolher 

Sob o mesmo campo, recorte, contexto e objeto, há dois grupos 
Representantes do CONTRIBUINTE 

Representantes do FISCO  
 

 

Um campo 
Um recorte 
Um contexto 
Um objeto 
 

tributário 
tribunal administrativo 
julgamento 
processo de compensação 



 
Um grupo passou anos construindo um AUTO DE INFRAÇÃO 

 

Sabe a dificuldade que foi fiscalizar, preencher 
relatórios e planilhas, realizar diligências, atender o 
contribuinte e escrever o termo de encerramento  

 



Outro grupo passou anos se dedicando a uma DEFESA técnica 
 

Sabe a dificuldade que foi reunir documentos, reunir-se com 
o cliente, despachar com as autoridades, cumprir prazos 

curtos, equilibrar as contas do escritório e escrever a defesa 



Os dois grupos são colocados para conversar 
 

 
O agir ético se desdobra em valores diferentes 

 

A ética do contribuinte que decide agir conforme as leis 
 

A ética do aplicador sobre a fundamentação das decisões 

A ética não é uma resposta 



Não há um manual do agir ético 
 

A complexidade (pluralidade) dos 
valores é que produz a liberdade de escolha 

 

Exame da FRATURA ética 
A ética não é uma resposta 



ESTOQUE: ~119 mil processos 

CRÉDITO ESTIMADO: ~R$ 614 BILHÕES 





SIGILO BANCÁRIO || Requisitos 
Lei Complementar nº 105/2001 

 

 Receita Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos 

bancos, sem prévia autorização judicial 

24/02/2016 ● Constitucionalidade 
(ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859, e RE nº 601314) 

28/11/2019 ● RE 1.055.941 
STF chancela compartilhamento amplo e irrestrito de dados RFB e Ministério Público Federal, para 

fins penais 

UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (UIF), antigo Coaf, deve compartilhar dados com o 
MPF sem autorização judicial 



MARÇO/2015 | OPERAÇÃO ZELOTES 
Abertura do Inquérito Criminal em Março/2014 

Movimentações dos investigados superiores a R$ 60 milhões 

Quebra sigilos bancário, fiscal e telefônico dos investigados 

75 GB de dados recolhidos 
 

ILÍCITOS APURADOS 
Advocacia administrativa (1 a 4 anos) 

Tráfico de influência (2 a 5 anos) 

Corrupção passiva e ativa (2 a 12 anos) 

Associação criminosa (1 a 3 anos) 

Lavagem de dinheiro (3 a 10 anos) 
 

PARALISAÇÃO das atividades do CARF até Dezembro/2016 
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O Carf ANULOU na última segunda-feira (10/9) um acórdão proferido pelo tribunal 

em 2012, determinando o cancelamento de uma cobrança fiscal de aproximadamente 

R$ 57,7 milhões lavrada contra o Grupo Comercial de Cimento Penha  



CARF HOJE || Dados de abril de 2018 

 

 

DESAFIO DA CELERIDADE: evolução do estoque 



ESTOQUE: aproximadamente 

119 mil processos 

 

 

CRÉDITO ESTIMADO DE R$ 

614 BILHÕES 

CARF EM 2018 
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2. 

CRIMINALIZAÇÃO da atividade empresarial 



SIGILO BANCÁRIO || Requisitos 
Lei Complementar nº 105/2001 

 Receita Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos 

diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial 
 

24/02/2016 - ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859, e RE nº 601314  

 

DECRETO Nº 3.724/2001 

Intimação prévia || Procedimento Fiscal – TDPF 

Indispensabilidade das informações para a formalização do lançamento 



ICMS não pago || STJ 
 

 

Notícias 

28/08/2018 07:51 
DECISÃO || HC nº 399109 / SC - ROGERIO SCHIETTI CRUZ 

Não recolhimento de ICMS pode caracterizar crime 
 

Nos casos de não repasse do ICMS aos cofres públicos, 

configura-se o crime previsto no artigo 2º, inciso II, da Lei 

8.137/90, quando o agente se apropria do valor referente ao 

tributo, ao invés de recolhê-lo ao fisco. 
 

A diferença entre o mero inadimplemento fiscal e a prática do 

delito, que não se vincula à clandestinidade ou não da omissão no 

repasse do ICMS devido, deve ser aferida pelo simples dolo de se 

apropriar dos respectivos valores, o qual é identificado pelas 

circunstâncias fáticas de cada caso concreto. 



ICMS não pago || STJ 
Criminalização 

 1. 

Agente registrar, apurar e declarar em guia própria ou em livros 

fiscais o imposto devido NÃO afasta a prática do delito: o tipo pena 

não pressupõe a clandestinidade 

 

2. 

Autor deve ser o SUJEITO PASSIVO da obrigação 

tributária que desconta ou cobra o tributo 

 

3. 

Conduta deve ser direcionada pelo DOLO de se apropriar do tributo 

devido (requisito subjetivo geral) que deveria ser recolhido ao fisco, 

circunstância esta a ser extraída dos fatos inerentes a cada caso concreto 



SANÇÕES PENAIS TRIBUTÁRIAS || Crimes 
Criminalização 

 



SANÇÕES TRIBUTÁRIAS PENAIS || Multas 
Criminalização 

 



RESPONSABILIZAÇÃO || Sócios e Administradores 
 

 Parecer Normativo Cosit nº 4/2018 

Hhipóteses de imputação de responsabilidade solidária a 

terceiros por débitos decorrentes de ilícitos tributários 

 

Art. 124, inciso I do CTN – “INTERESSE COMUM” 
 

1) tenha ocorrido um ilícito tributário 

2) haja a participação consciente de terceiro 

3) nexo causal entre a participação do terceiro e o prejuízo ao Fisco 

 Instruções Normativas RFB nº 1.862 e nº 1.863 de 28/12/2018 



SÓ PF tem vontade, mas isso não é desculpa para a impunidade 

Qualquer empresa que praticar atos de corrupção pode ser responsabilizada de forma objetiva 

Multa 0,1 a 20% do faturamento (ou 6 mil a 6 milhões) 

Publicação em meio de comunicação de grande circulação  (inidoneidade) 

Reparação do dano 

Suspensão das atividades ou DISSOLUÇÃO COMPULSÓRIA da empresa 

 

ACORDOS DE LENIÊNCIA  
Isenta algumas penas administrativas 

Reduz multa em até 2/3 
 

Lei nº 12.846/2013 || Brasil cria lei anticorrupção 
EUA | Foreign Corrupt Practices Act – FCPA (1977) 

Inglaterra | United Kingdom Bribery Act (2010) 

França | Loi Sapin II (2016) 

Hong Kong | Prevention of Bribery Ordinance 



FERNANDO FACURY SCAFF || USP/UFPA 

A lei anticorrupção não é a 

solução milagrosa dos problemas 
 

Caráter penal (criminal compliance) 

Responsabilidade objetiva 
 

Empresas já se preocupam com 

CND, CADIN, Serasa 
 

 

CNEP 
(Cadastro Nacional de Empresas Punidas) 



https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/bribery-and-corruption-awareness-handbook-for-tax-examiners-and-tax-auditors_9789264205376-en#page6 



https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/the-true-
cost-of-global-corruption-mauro.htm 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/the-true-cost-of-global-corruption-mauro.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/the-true-cost-of-global-corruption-mauro.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/the-true-cost-of-global-corruption-mauro.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/the-true-cost-of-global-corruption-mauro.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/the-true-cost-of-global-corruption-mauro.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/the-true-cost-of-global-corruption-mauro.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/the-true-cost-of-global-corruption-mauro.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/the-true-cost-of-global-corruption-mauro.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/the-true-cost-of-global-corruption-mauro.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/the-true-cost-of-global-corruption-mauro.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/the-true-cost-of-global-corruption-mauro.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/the-true-cost-of-global-corruption-mauro.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/the-true-cost-of-global-corruption-mauro.htm


Delação/Colaboração Premiada || Acordo de Leniência 

Efeitos tributários 

Lei 12.850/2013 art. 4º, § 16 

Nenhuma sentença condenatória será proferida com 

fundamento apenas nas declarações de agente colaborador 

STF (Reclamação nº 11.243/Itália) 

CARF (Acórdão nº 3402-004.290) 

 

Prova exige contraditório 

Autuação não pode ser baseada unicamente na palavra do delator 

Ex: REFIS, Operação Dilúvio 



ERRO DE PROIBIÇÃO 

 
CÓDIGO PENAL  

Erro sobre a ilicitude do fato 

 

Art. 21. O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se 

inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.  

 

Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência 

da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. 

O erro de proibição é cabível nos crimes tributários? 

 

O desconhecimento da complexa legislação tributária é um erro escusável? 

 

O erro (proposital ou não) na atuação do contador no preenchimento do SPED 

e outras obrigações acessórias  poderá configurar erro escusável? 



RESPONSABILIZAÇÃO || Advogados e contadores 
 

 

Nos dois graus de jurisdição, não vingou o argumento de que o 

empresário, por ser agrônomo, não teria conhecimento técnico sobre 

os tributos a serem recolhidos e que as condutas descritas na denúncia 

seriam de responsabilidade de quem operava a contabilidade. 

Também não ficou comprovada nenhuma situação que implicasse a 

exclusão da ilicitude — como estado de necessidade, legítima defesa, 

estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. 



RESPONSABILIZAÇÃO || Advogados e contadores 
 

 2005. Operação 

“Monte Éden” 

Caso “Oliveira Neves”, que oferecia 

serviços de “blindagem patrimonial” 

Abusos posteriores: alteração do art. 7º inciso II da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB) pela Lei nº 11.767/08: inviolabilidade do Escritório 

e dos instrumentos de trabalho relativos ao exercício da advocacia 

Operação Lava Jato relativiza a cláusula de inviolabilidade 

nos casos que extrapolem o exercício da advocacia (casos 

de participação direta ou indireta na prática delitiva) 

LIMITES: projeto de alteração do Código Penal 

para criminalizar sugestão de planejamento tributário abusivo 



Delação/Colaboração Premiada || Efeitos tributários 

CONFISSÃO 
 

Lei 12.850/2013 art. 4º, § 16 

Nenhuma sentença condenatória será proferida com 

fundamento apenas nas declarações de agente colaborador 

STF (Reclamação nº 11.243/Itália) 

CARF (Acórdão nº 3402-004.290) 

Prova exige contraditório 

Autuação não pode ser baseada unicamente na palavra do delator 

 

Ex: REFIS, Operação Dilúvio 
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3. 

Custos de CONFORMIDADE 



CEDRIC SANDFORD 
Professor Emérito de Economia 

Política da Universidade de Bath 

CUSTOS OPERACIONAIS 

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO 
(Tax Operating Costs) 

CUSTOS ADMINISTRATIVOS 
(Administrative Costs) 

Custos do setor público 

 

Criar, modificar, administrar e 

aplicar a legislação tributária 

Remuneração de funcionários 

Custos de infraestrutura 



CUSTOS DE CONFORMIDADE 
(Compliance Costs) 

“PRIVATIZAÇÃO DA 

GESTÃO TRIBUTÁRIA” 

Custos do setor privado 

CUSTOS OPERACIONAIS 

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO 
(Tax Operating Costs) 

CUSTOS ADMINISTRATIVOS 
(Administrative Costs) 

Interpretar a lei 

 

Custos iniciais para o cumprimento de 

novas legislações (ou modificações da lei) 

 

Custos psicológicos e de oportunidade 

CUSTOS OPERACIONAIS 

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO 
(Tax Operating Costs) 



CUSTOS DE CONFORMIDADE NO TEMPO 



“Custos de conformidade” 

BIFANO, Elidie Palma. Análise das obrigações acessórias. Estudo 

inédito realizado pela ACSP e PwC. São Paulo, Janeiro 2012, p. 38 

ESTUDO CONJUNTO ACSP E PWC 
 

Duplicidade de informações em 

mais de 40 deveres instrumentais 

exigidos para o recolhimento de 

apenas 5 tributos  

 

(CSL, IPI, ICMS, PIS e COFINS) 



“Custos de conformidade” 

Maior redundância encontrada: IPI 

Contribuinte deve informar o valor de seus 

débitos mensais em 6 oportunidades 

Livro de Apuração 

DCTF 

PER/DCOMP 

EFD-ICMS/IPI 

DIPJ 

Livro de Entradas/Saídas 
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Parece estar comprovado 

que os custos de 

conformidade geram 

desigualdade horizontal 

e têm uma marcada 

tendência à 

regressividade 

CEDRIC SANDFORD 
Professor Emérito de Economia 

Política da Universidade de Bath 



Custos de conformidade são custos 

fixos independentes da obrigação 

principal, que pesam de modo 

especialmente acentuado sobre os 

pequenos comerciantes 

SIJBREN CNOSSEN 
Professor de Economia da Universidade de Maastricht 

Professor Emérito na Universidade Erasmus Rotterdam 

REGRESSIVIDADE DOS 

CUSTOS DE CONFORMIDADE 



GRÁFICO DA REGRESSIVIDADE 

[CAIO AUGUSTO TAKANO] 

PORTE DO CONTRIBUINTE 

Custos 

Tributários 

Quanto menor o PORTE do contribuinte, maior o 

impacto dos CUSTOS de conformidade, e vice-versa 



MULTA ISOLADA POR 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 

 

Art. 113 do Código Tributário Nacional 

Obrigações criadas no 

“INTERESSE DA FISCALIZAÇÃO” 

 

Bem juridicamente tutelado pela obrigação é 

a arrecadação: se foi levada a termo, então 

há interesse na prestação da informação? 

 

 

Distinguish: regras de origem 

(bem tutelado é o direito aduaneiro) 



Ambiente de CONFIANÇA e comunicação entre Fisco e 
contribuintes  

 

Simplificação e redução dos custos de conformidade 

Concorrência leal entre os agentes econômicos 

Incentivar a autorregularização 

Boa-fé e previsibilidade de condutas 

 

“SANÇÃO PREMIAL” - Cria Ranking de “bons contribuintes” 

LEI DE INCENTIVO À CONFORMIDADE 
(Lei Complementar SP nº 1.320/2018) 

COMPLIANCE TRIBUTÁRIO, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E O USO DE TECNOLOGIA PELO 
FISCO 
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4. 

Perspectiva da RECEITA FEDERAL 



PLANO DE FISCALIZAÇÃO 2018 

  Balanço do ano-base anterior 

Concentração dos esforços da Receita Federal (foco) 

Exposição/antecipação de riscos 

Planejamento de defesa (contencioso) 

CONHECIMENTO 

Importância para o compliance 

interno das empresas 



RECORDE DE AUTUAÇÕES EM 2017 

R$ 204,99 bilhões - recorde histórico (estimativa era de R$ 143,43) 

Valor 68,5% maior do que o de 2016 

PLANO DE FISCALIZAÇÃO RFB-2018 

 



PLANO DE FISCALIZAÇÃO RFB-2018 

 GRAU DE ADERÊNCIA (SIEF) 

14,06% - pagos/parcelados 

21,48% - em julgamento 



POR ÁREA (SIEF) 

29,7% - 1.853 fiscalizações no SETOR INDUSTRIAL 

R$ 107.448.074.296,00 – valor autuado 

PLANO DE FISCALIZAÇÃO RFB-2018 

 



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS 

25,42% das fiscalizações geraram RFFP 

Exigência de maior coleção probatória 

PLANO DE FISCALIZAÇÃO RFB-2018 

 



EXPECTATIVA PARA 2018: AUMENTO DE AUTUAÇÕES 

R$ 148,99 bilhões como meta de autuações para 2018 

Aposta nos critérios de seleção de contribuintes 

PLANO DE FISCALIZAÇÃO RFB-2018 

 



APROFUNDAMENTO DO SPED 

10 ANOS DO DECRETO Nº 6.022/2007 

FISCALIZAÇÃO E CENÁRIO ELETRÔNICO 

PROJETO “SPED 2.0” 

Aprofundamento dos mecanismos de simplificação e de autorregularização 

Marco de 25 milhões de escriturações por ano transmitidas 



SETORES FOCAIS E GRANDES CONTRIBUINTES 

 

 
BEBIDAS 

Suspensão do Sicobe em 2016 (AD-Cofis nº 75/2016) gera maior necessidade de controle 

Monitoramento IPI, PIS e Cofins 

Casa da Moeda do Brasil: desenvolve novo controle para substituir o Sicobe 

45 autos de infração com valor total de R$ 4.213.172.885,57 

Prejuízos na ordem de R$ 2,36 bilhões por planejamentos fiscais do setor (eg. royalties) 

 

CIGARROS 
Equipe Especial de Acompanhamento Integral do Setor dos Cigarros (EEAI-Cigarros)  

23 fiscalizações sobre o setor fumageiro 

“OPERAÇÃO FUMO PAPEL”: empresas noteiras para gerar crédito de PIS/Cofins: 

visam reduzir resultado tributável para empresas exportadoras de tabaco 

 

PAPEL IMUNE 
Registro Especial de Papel Imune 

Atraso na declaração da DIF-Papel Imune 



OPERAÇÕES ESPECIAIS: COMPLIANCE 

 

Lava-Jato 

Zelotes 

Calicute 

Ararath 

OPERAÇÕES 

Fraudes de títulos públicos 

Repatriação 



Doleiro Carlos Habib Chater (17/03/2014) 

OPERAÇÕES ESPECIAIS || LAVA JATO 

 



Março/2014: início das investigações (RFB, MPF e PF) 

Investigados 7.516 CNPJs e 6.072 CPFs 

2.413 fiscalizações e 287 representações para fins penais 

R$ 12,3 bilhões de crédito constituído 

OPERAÇÕES ESPECIAIS || LAVA JATO 

 



Núcleo empreiteiras 

Núcleo ex-diretores/políticos 

Núcleo noteiras 

Núcleo operadoras de câmbio fraudulentas 

INFRAÇÕES 

OPERAÇÕES ESPECIAIS || LAVA JATO 

 



OPERAÇÕES ESPECIAIS || LAVA JATO 

Crédito tributário por núcleos 

 



Processo citado na matéria: 16561.720162/2015-37 

 
Ao todo, foram 1.294 operações de câmbio não autorizadas, com o dinheiro sendo enviado para China, Hong Kong, Nova 

Zelândia, Estados Unidos, Uruguai, Taiwan, Suíça, Bélgica, Espanha, Coreia, Itália, Índia e Alemanha. Todos estes contratos 

movimentaram exatos US$ 75.312.713,17 (ou R$ 301 milhões, em valores atuais). O conselheiro-relator do caso Leonardo de 

Araújo Ogassawara Branco afastou as preliminares de nulidade e de decadência e estabeleceu a cobrança de IOF contra 

Youssef. A qualificação da multa também foi mantida, já que o ex-doleiro cobrava uma comissão de 1% do valor movimentado. A 

turma acompanhou o entendimento por unanimidade. 
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5. 

Modelos Multiportas 



PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO 

PAF 

 

Decreto nº 70.235/1972 

 

Lei nº 9.784/1999 

 
Art. 69: de aplicação subsidiária ao Decreto 

 

Código de Processo Civil 

 Art. 15: de aplicação subsidiária ao Decreto e à Lei 

 



HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA 

FATO GERADOR 

OBRIGAÇÃO 

LANÇAMENTO 

CRÉDITO 

DÍVIDA ATIVA 

EXECUÇÃO FISCAL 

AIIM DRJ Impugnação Recurso Voluntário 

DRF 5-8 julgadores 

TOs CSRF 
Recurso Especial 

8 conselheiros 8 conselheiros + 
Presidente e Vice 

Recurso de ofício 

Inscrição em 

dívida ativa 

Distribuição da 

Execução Fiscal 

Pagamento 

Penhora bens ou 

garantia 

Exceção de Pré-

executividade 

Embargos à 

execução 

Redirecionamento 

ao sócio 

Súmula 435 STJ  
Dissolução irregular da PJ 



Pensar a cobrança como um certo grau de exigibilidade 

 

Como proceder ao enforcement das obrigações com conteúdo exacional? 

 

LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI Nº 6.830, DE 1980) 

Regime especial para a Fazenda Pública 

Privilégios e garantias do crédito tributário 

Estreitamento das ações antiexacionais, em especial os embargos à execução 



Descodifica procedimento do CPC de 1973 em nome da celeridade 
Contraditoriamente, é apontada como um gargalo no Judiciário, apesar 

dos enormes privilégios que a lei confere para o Estado 
 

CNJ 
JUSTIÇA EM NÚMEROS 2018 

“as execuções fiscais são o principal fator de 
morosidade do Poder Judiciário” 



Cobrança Administrativa Especial (CAE), Regime Diferenciado de Cobrança de Créditos (RDCC) e modelos não-cooperativos 

Cobrança Administrativa Especial (CAE) 

Procuradoria da Fazenda Nacional 
Tínhamos modelo marcadamente  não indutivo de cooperação 

 
Regime Diferenciado de Cobrança de Créditos (RDCC) 



Desjudicialização, negócio jurídico processual: alternativas ao protagonismo judicial 

Deixar de lado o protagonismo judicial e dar 
preferência ao impulso negocial das partes 

Novo CPC voltado a programas  de compliance, abertura para o diálogo, 
mútua cooperação, direito negocial, NJP, desjudicialização (pilares CPC) 

 
Programa “Nos Conformes”  SEFAZ/SP 

Lei Complementar nº 1.320/18 prevê rating de contribuintes e sanções 
premiais, permitindo diálogo cooperativo 



Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, modelos cooperativo-coercitivos e estímulos positivos: Portal Regularize, Cadastro 

Fiscal Positivo, Programa Pró-conformidade 

Programa Pró-Conformidade RFB 
Consulta Pública nº 04/2018, já encerrada, estímulos positivos 

 
Portal Regularize e Cadastro Fiscal Positivo PGFN 

Consulta Pública Edital PGFN nº 13/18, estímulos positivos 
 
 



Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, modelos cooperativo-coercitivos e estímulos positivos: Portal Regularize, Cadastro 

Fiscal Positivo, Programa Pró-conformidade 

Novo Fluxo de Inscrição e Cobrança (Portaria PGFN 33/18) 
•Lei 13.606/18 (incluiu arts. 20-B a 20-E na Lei 10.522/02) 
•Portaria PGFN 33/18 
 

Negócio Jurídico Processual (NJP) 
•CPC, arts. 190/191 (negócios atípicos) 
•Portaria PGFN 33/18 (art. 38) 
•Portaria PGFN 360/18 (negócios típicos) 
•Portaria PGFN 742/18 (equacionamento débitos) 

 
Transação tributária 

•MP 899/19 - Lei 13.988/20 - Portaria PGFN 9.917/20 - Portaria ME 247/20 
•Edital PGFN 1/2019 
•Portaria PGFN 9.924/20 
•Portaria PGFN 14.402/20 



Se a ética é a liberdade de agir conforme valores 

Se colocar a culpa no outro é abrir mão da própria liberdade 

 

Não há um manual de ética  

O que há são decisões fundadas 

COMPLIANCE: como a ética é antes  

uma postura de vida do que um conjunto de regras 



prof.leonardobranco 

Este e out ros materiais  e  vídeos  es tarão d isponíve is  para download  no s i te  
 

              w w w . l e o n a r d o b r a n c o . c o m . b r  

 

http://www.leonardobranco.com.br/
http://www.leonardobranco.com.br/

