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TRIBUTAÇÃO NA TEORIA E NO PAPEL
Em destaque nesta edição da nossa coluna bimen-

sal: (i) o plano anual de fiscalização veiculado pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil para 2018;  

(ii) créditos de PIS e Cofins — casos Anhambi e Embra-

er; e (iii) o avanço da legislação rumo à regularização 

de benefícios fiscais do ICMS, dentro do contexto da 

chamada "guerra fiscal".

Plano de fiscalização 2018
Tal como em anos anteriores, a Receita Federal di-

vulgou o seu "Plano Anual de Fiscalização 2018", no 

qual traz números e dados relevantes sobre os resul-

tados dos trabalhos de auditoria fiscal, além da sina-

lização dos principais temas que estarão no foco das 

ações de revisão de lançamento neste ano.

O primeiro dado que impressiona é o resultado 

de quase R$ 205 bilhões em lançamentos fiscais 

realizados pelos auditores federais, muito superior 
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aos R$ 143,4 bilhões estimados para o período, no 

início de 2017.

Estima-se que, como resultado direto e indireto das 

fiscalizações, teria havido um total de R$ 1,34 trilhões 

em lançamentos de tributos federais, aí incluindo não 

só os autos de infração e as notificações de lança-

mento expedidas pela Receita Federal, mas também a 

arrecadação espontânea induzida pela percepção dos 

contribuintes quanto ao risco de não cumprimento da 

legislação tributária.

O setor industrial permanece na liderança do seg-

mento econômico com maior número de procedimen-

tos de exigência fiscal e valores de lançamento de cré-

ditos tributários, seguido pelo setor de prestação de 

serviços e pelo comércio.  Somente em quarto lugar, 

surge o segmento de serviços financeiros, curiosamen-

te um dos mais vigorosos em nossa abalada economia 

(vide tabela abaixo):
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A maior parte das cobranças recai sobre o Imposto de Renda da 

Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

(CSLL) que, juntos, somam quase 60% do total do crédito tributário 

lançado pelos auditores em 2017.  Contribuição ao PIS e Cofins, em 

segundo lugar, atingiram em conjunto a marca de 12,3% das cobran-

ças, seguidas de imposto de renda retido na fonte e da contribuição 

previdenciária patronal (vide tabela acima).

Os chamados grandes contribuintes permanecem responsáveis 

pela maior parte da arrecadação decorrente de fiscalizações federais, 

respondendo por cerca de 80% do total lançado pelos auditores fis-

cais. As pessoas jurídicas submetidas a regime de acompanhamento 

diferenciado, no total de 8.885 no ano de 2017, responderam juntas 

por 61% do total da arrecadação tributária federal, segundo o "Pla-

no Anual de Fiscalização 2018".

No mais, vale o registro dos resultados apresentados com relação 

a operações especiais de fiscalização, notadamente:

•  ações de fiscalização nos setores de bebidas e cigarros, resul-

tando em autos de infração da ordem de R$ 4 bilhões, além da 

investigação de empresas "noteiras" utilizadas para geração 

fraudulenta de créditos de PIS e Cofins;

•  ações no setor de papel imune, resultando no envio de mais 

de 2.400 notificações a contribuintes do segmento, dos quais 

mais de 1.700 promoveram autorregularização de suas opera-

ções, sendo previstas autuações para este ano de 2018; e

•  autuações derivadas das operações Lava Jato, Zelotes, Ararath, 

Calicute e fiscalizações nos fundos de pensão Postalis, Petros, 

Funcef e Previ.

Destaque-se, por último, a atenção dada no "Plano Anual de 

Fiscalização 2018" às fraudes fiscais envolvendo o pagamento 

de tributos com títulos públicos inidôneos, o que resultou no ma-

peamento e na prisão de integrantes de organizações criminosas 

especializadas nesse tipo de sonegação. Resultou, ainda, na edição 

de cartilha, disponível no endereço eletrônico http://www.tesouro.

fazenda.gov.br/-/cartilhas, indicando cautelas a serem tomadas em 

situações dessa natureza.

Créditos de PIS e Cofins – casos Anhambi e Embraer
Em fevereiro, o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão, vincu-

lante para todos os demais tribunais, no Recurso Especial Repetitivo 

n..º 1.221.170-PR (caso Anhambi), afirmando que todas as despesas 

realizadas com a aquisição de bens e serviços necessários à ativida-

de empresarial do contribuinte, direta ou indiretamente, devem ser 

consideradas como "insumo" para fins de autorizar o crédito de PIS 

e Cofins respectivo.

Embora ainda não divulgado por inteiro o teor da decisão, ela pa-

rece direcionar para o encerramento da enorme celeuma, instaurada 

desde a criação do regime não cumulativo de incidência daquelas 

duas contribuições sociais, em torno do que contribuintes e Fisco Fe-

deral entendem como despesas geradoras de créditos para redução 

do PIS e da Cofins a pagar.

De um lado, os contribuintes sempre defenderam a amplitude do 

creditamento, fazendo equiparar o conceito de “insumo”, previsto no 

artigo 3.º, inc. II, das Leis n.º 10.637/2002 e 10.833/2003, à definição 

de despesas operacionais da legislação do IRPJ.  De outro, a Receita 

Federal sempre defendeu a equiparação de "insumo" ao conceito 

dado pela legislação do IPI, limitando-o assim às matérias-primas, 

aos produtos intermediários e aos materiais de embalagem aplicados 

diretamente na produção.

Outra questão relevante decidida recentemente, em dois processos 

administrativos envolvendo a Embraer (acórdãos n.ºs 9303-006.247 e 

9303-006.248), julgados pela Câmara Superior de Recursos Fiscais do 

CARF, foi o reconhecimento da possibilidade de o contribuinte reco-

nhecer e escriturar, extemporaneamente, créditos de PIS e Cofins não 

computados nos períodos de competência originários.

Embora tenha confirmado a tendência já manifestada em outro 

precedente anterior – caso Copagaz (acórdão n.º 9303-004.562) –, a 

decisão chama a atenção pelo fato de ter se baseado fortemente na 

premissa de que as instruções e os manuais da própria Receita Fede-

ral, relativos ao Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais 

(DACON) e à Escrituração Fiscal Digital (EFD-Contribuições), conte-

riam campos próprios para a escrituração de créditos extemporâneos.

Ocorre que, em períodos mais recentes do que aqueles envol-

vidos nos casos concretos julgados pelo CARF, tais campos foram 

"desativados" pela própria Receita Federal, permitindo o registro 

extemporâneo de créditos relativos a, no máximo, o período de 

agosto de 2013.
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PERGUNTAS E SUGESTÕES de temas específicos para esta coluna poderão ser enviadas para brz@bratax.com.br.

Tal restrição pode ser combatida judicialmente porque, ao final 

do dia, elimina o próprio crédito extemporâneo, na medida em 

que força o contribuinte a retificar todas as declarações dos perí-

odos originários de apuração, o que é contra a extemporaneidade 

do creditamento assegurada pelo artigo 3.º, § 4.º, das referidas 

Leis n.º 10.637/2002 e 10.833/2003.

Avanço da legislação contra a ”guerra fiscal”
Conforme referido em nossa coluna de dezembro passado, este 

ano de 2018 será marcado, ao que tudo indica, pela solução negocia-

da alcançada para a remissão de dívidas fiscais derivadas da chama-

da "guerra fiscal" do ICMS, bem como pela regularização dos bene-

fícios fiscais concedidos nesse contexto, sem a autorização unânime 

do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

A Lei Complementar n.º 160/2017 autorizou estados e o Distrito 

Federal a celebrarem um “convênio de convalidação”, para o perdão 

de créditos tributários decorrentes de benefícios irregulares e para 

prorrogarem esses mesmos benefícios por até 15 anos.

Referido convênio foi formalizado em 15.12.2017, sob o n.º 190, 

exigindo dos estados e do Distrito Federal que: (i) até 29.3.2018, 

publicassem nos seus diários oficiais a relação e identificação de 

todos os atos normativos relativos aos benefícios a regularizar e 

que estivessem vigentes até 8.8.2017; e (ii) até 30.9.2018, publi-

quem os benefícios a regularizar, mas que não mais estivessem 

vigentes naquela data.

Em cumprimento a essas exigências, foram até o momento edita-

dos os seguintes ato (vide tabela abaixo).

Vale informar que o Estado do Amazonas ingressou com ação 

direta de inconstitucionalidade (Adin n.º 5.902) questionando a 

validade tanto da Lei Complementar n.º 160/2017, quanto do Con-

vênio ICMS n.º 190/2017, não tendo publicado lista de benefícios 

fiscais a regularizar, como o fizeram as Unidades Federadas aci-

ma. Pelo contrário, o Governador do Amazonas editou o Decreto  

n.º 38.551/2017, rejeitando expressamente aquele, coerentemente 

com a sua postura em questionar a sua validade judicialmente.

Resta aguardar como o Supremo Tribunal Federal cuidará do tema.   n

Acre
Decreto n.º 8.701/2018

Alagoas
Instrução Normativa SEF n.º 14/2018

Amapá
Decreto n.º 839/2018

Distrito Federal
Portaria SEF n.º 71/2018

Bahia
Decreto n.º 18.270/2018

Ceará
Decreto n.º 32.563/2018

Maranhão
Portaria Gabin n.º 84/2018

Espirito Santo
Portaria n.º 09-R/2018

Goiás
Decreto n.º 9.193/2018

Minas Gerais
Decreto n.º 47.394/2018

Mato Grosso
Decreto n.º 1.420/2018

Mato Grosso do Sul
Decreto n.º 14.979/2018

Pará
Decreto n.º 2.014/2018

Paraná
Resolução SEFA n.º 297/2018

Paraíba
Decreto n.º 38.179/2018

Rio Grande do Norte
Portaria GS/SET n.º 22/2018

Pernambuco
Decreto n.º 45.801/2018

Piauí
Decreto n.º 17.691/2018

Rondônia
Decreto n.º 22.699/2018

Rio Grande do Sul
Decretos n.ºs 53.898/2018 e 

53.912/2018

Rio de Janeiro
Portaria SSER n.º 148/2018

Sergipe
Decreto n.º 30.992/2018

Roraima
Portaria Sefaz n.º 254/2018

Santa Catarina
Decreto n.º 1.555/2018

Distrito Federal
Portaria SEF n.º 76/2018

São Paulo
Decreto n.º 63.319/2018

Tocantins
Decreto n.º 5.793/2018


