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TRIBUTAÇÃO NA TEORIA E NO PAPEL

N
esta edição, abordaremos as seguintes 

atualidades na esfera tributária: 

1. plano de � scalização para 2017 da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

2. impactos da decisão do Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n.º 565.160-SC; 

3. amortização de ágio para � ns de IRPJ e CSLL; e 

4. expectativas e problemáticas acerca de progra-

mas de parcelamento e anistia.

Boa leitura a todos!

NA TEORIA

Plano de � scalização para 2017
Recentemente, tal como vem fazendo todo ano, a 

Receita Federal publicou o seu plano anual de � sca-

lização para 2017, no qual detalha alguns dos seus 

resultados relativos ao exercício anterior e já sina-

liza os pontos de atenção e de trabalho dos seus 

agentes � scais no período ora em curso.

Quanto aos resultados de 2016, veri� cou-se que-

da na arrecadação de créditos tributários advindos 

de lançamentos de ofício, ou seja, de autos de in-

fração e noti� cações lavradas pelos agentes � scais 

contra os contribuintes. A queda foi de 6,22% em 

comparação a 2015, o que representa algo em tor-

no de R$ 8 bilhões.

Impressiona o aumento da “aderência” das au-

tuações de 2016, as quais, segundo as estatísticas 

da Secretaria da Fazenda Federal, teriam chegado 

a apenas 0,1% do total do crédito tributário lan-

çado de ofício contra os contribuintes. Segundo o 

levantamento disponibilizado, isso correspondente 

a 103 processos fiscais em um universo total de 

30.943 casos.

Tomando por referência os autos de infração la-

vrados apenas em 2016, informa-se que 30,75% 

dos valores exigidos foram pagos ou parcelados pe-

los contribuintes, representando 1,37% do total do 

crédito tributário federal lançado no período.

Como de costume, o setor industrial permanece 

como o segmento econômico a sofrer as autuações 

mais relevantes, com mais de R$ 55 bilhões em tri-

butos e contribuições federais exigidos forçosamen-

te pelos auditores � scais da Receita.

O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e 

o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) repre-

sentam, juntos, quase 70% do total dos créditos 

tributários lançados de ofício nas autuações da Re-

ceita Federal, que persistem concentradas nos con-

tribuintes de maior porte econômico, sobre os quais 

recaíram 68,52% dos autos de infração lavrados, 

tendo como valor médio aproximadamente R$ 13 

milhões. Os contribuintes sujeitos a monitoramento 

especial, nos termos da Portaria n.º 641/2015, do 

Ministério da Fazenda, sofreram autuações da or-

dem de R$ 23,7 bilhões em 2016.

A Operação Lava Jato também se destacou nas 

autuações da Receita Federal no ano de 2016, com 

a cifra de R$ 10,7 bilhões, abarcando: 1. emprei-

teiras acusadas de serem contratantes de serviços 

� ctícios, efetuando pagamentos sem causa e de-

duzindo despesas consideradas inexistentes pela 

� scalização; 2. empresas “noteiras”, prestadoras 

daqueles serviços � ctícios, funcionando como so-

ciedades de passagem de dinheiro para � nalidades 

ilícitas; 3. ex-diretores e políticos, igualmente pelo 

pagamento de serviços desprovidos de respaldo; e 

4. operadoras de câmbio fraudulentas, que realiza-

ram pagamentos sem causa. Essas operações de 

� scalização resultaram, ainda, na comunicação de 

cerca de 80 representações � scais para � ns penais 

ao Ministério Público Federal.

Para 2017, a expectativa é de que as autuações 

� scais somem R$ 143,4 bilhões, focadas novamente 

nos grandes contribuintes sujeitos a acompanha-
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mento diferenciado, em número superior a 5 mil. Ademais, 

os seguintes temas foram já eleitos como ponto de ação 

dos agentes � scais no ano corrente:

• planejamentos tributários de reorganizações societárias 

com a geração de ativos amortizáveis;

• planejamentos tributários que envolvem Fundos de In-

vestimentos em Participações (FIP);

• resultados de controladas e coligadas no exterior;

• sonegação relativa a distribuição isenta de lucros;

• evasão nos setores de cigarros, bebidas e combustíveis;

• planejamentos tributários referentes a direitos de ima-

gem de atletas pro� ssionais;

• omissão no recolhimento de contribuição previdenciária; e

• falta de pagamento de carnê leão por profissionais 

liberais.

O conceito de folha de salários
Há muitos anos as empresas vêm discutindo a incidência 

da contribuição previdenciária sobre folha de salários em 

relação a uma série de verbas pagas em favor dos seus 

empregados, as quais, no entender dos contribuintes, não 

deveriam compor o conceito de “salário de contribuição”.

Questões dessa natureza foram objeto de inúmeras deci-

sões dos Tribunais Superiores – Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) e Superior Tribunal Federal (STF) –, sempre enfocando 

verbas especí� cas, como: auxílio creche (Súmula n.º 310/STJ); 

aviso prévio indenizado, adicional de férias indenizado, au-

xílio doença e férias indenizadas (Recurso Especial Repeti-

tivo n.º 1.230.957-RS) e vale-transporte (Recurso Extraordi-

nário n.º 478.410-SP).

Para outras e para algumas daquelas verbas, a Fazenda Na-

cional aguardava o julgamento do Recurso Extraordinário n.º 

565.160-SC, no qual se analisou amplamente o conceito de 

“folha de salários”. Embora não divulgada a íntegra da de-

cisão, o julgado do STF � xou a tese de que apenas as verbas 

“habituais” integrariam a base de cálculo da contribuição 

previdenciária (“A contribuição social a cargo do empregador 
incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou 
posteriores à Emenda Constitucional n.º 20 de 1998”).

Resta veri� car como uma decisão tão geral surtirá efeitos 

em relação aos casos concretos dos contribuintes que já 

estão discutindo a matéria ou que ainda pretendem fazê-lo.

PERGUNTAS E SUGESTÕES de temas especí� cos para esta coluna podem ser enviados diretamente para brz@bratax.com.br.

NA PRÁTICA

Amortização de ágio para � ns de IRPJ e CSLL
Em três decisões recentes do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (CARF), foram julgados casos concretos a envolver operações de 

reestruturação empresarial que permitiram a amortização � scal de des-

pesas de ágio – todas favoráveis aos contribuintes e relativas a ques-

tões bastante relevantes, a saber:

• acórdão n.º 1301-002.182, no qual se considerou válida a amorti-

zação do ágio gerado na aquisição de ações do Bank Boston Banco 

Múltiplo S.A., posteriormente transferida por holding do Grupo Itaú 

ao ItaúBBA, utilizando-se para tanto a empresa veículo Itausaga. En-

tendeu-se não ser o caso de ágio interno, gerado sem fundamentação 

econômica e com o propósito de ocasionar uma dedução indevida da 

apuração do IRPJ e da CSLL em outra empresa de um mesmo grupo;

• acórdão n.º 1201-001.554, no qual se discutiu a aquisição da em-

presa Assai pelo Grupo Pão de Açúcar, reconhecendo que o gozo de 

benefício � scal e/ou a economia tributária, por si e em si, seriam 

justi� cativas plausíveis para o preenchimento do requisito de pro-

pósito negocial, necessário à validade do planejamento tributário 

ocorrido na operação; e

• acórdão n.º 1301-002.239, tratando igualmente do uso de empresa 

veículo na aquisição da Indiana Seguros S.A. pelo Grupo Liberty e 

entendendo que a lei não proíbe em momento algum a transfe-

rência de ágio entre empresas do mesmo grupo por meio de uma 

empresa utilizada com esse propósito.

Programas de parcelamento e anistia
Na data de conclusão deste artigo, estávamos a poucos dias do prazo 

� nal para adesão ao Programa de Regularização Tributária (PRT), vei-

culado pela Medida Provisória n.º 766/2017, até então não convertida 

em lei ordinária.

Como comentado em coluna anterior, o PRT foi concebido para per-

mitir a quitação de débitos tributários federais e não federais vencidos 

até 30.11.2016, mediante opções que envolviam o aproveitamento de 

prejuízo fiscal e base negativa da CSLL. Não há, no entanto, nenhum 

tipo de desconto em multas e juros.

Espera-se que, após ferrenha negociação política, venha a ser editada 

nova medida provisória que veicule complemento ao PRT, nas últimas 

horas para a sua adesão (até 31 de maio), no objetivo de introduzir 

possibilidades especí� cas de extinção de dívidas � scais com descontos 

em penalidades e juros moratórios.

É aguardar para ver o que vem pela frente!         n


