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Compliance tributário:
Noções introdutórias

O que é compliance tributário?
Oxford Dictionary
Origem etimológica do termo “compliance”

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

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

“Conformidade” (Art. 8º, inc. VII)

O que é
compliance?

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

“Integridade” (Art. 7º, inc. VIII)

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

“Programa de Estímulo à Conformidade Tributária”

O que é compliance tributário?

O que é
compliance?

O conceito de “compliance tributário” vai muito além da
ideia de estar em conformidade com a legislação,
envolvendo, também, a criação de procedimentos,
internos e externos, para auxiliar na decisão do
contribuinte sobre qual conduta adotar – entre as várias
possíveis – para cumprir suas obrigações tributárias,
principais e acessórias, bem como para detectar e
remediar qualquer desvio de conformidade que possa
ocorrer, em linha com as diretrizes de uma adequada
governança corporativa.

O que é compliance tributário?

Incerteza legislativa

Instabilidade
jurisprudencial

Informatização do Fisco

Por que compliance tributário?

Por que
compliance?

As boas práticas de Governança Corporativa
convertem princípios em recomendações objetivas,
alinhando interesses com a finalidade de preservar e
otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso
e recursos e contribuindo para a sua longevidade.
(IBGC, 2009, p. 19).

Sistema pelo qual as organizações são dirigidas,
monitoradas
e
incentivadas,
envolvendo
relacionamento entre proprietários, Conselho de
Administração, Diretoria e órgãos de controle.

Por que compliance tributário?

Por que
compliance?

Por que compliance tributário?
Corporate Social Responsibility (CSR) is
business's
contribution
to
sustainable
development. Today, corporate behaviour must not
only ensure returns to shareholders, wages to
employees, and products and services to customers,
it must also respond to societal and
environmental concerns.
Local cultures are a countervailing force to the global
economy and the struggle between the forces of
global commerce and the interests of local cultures
brings with it new politics. In overcoming the hurdles
of social responsibility, all partners and sectors need
to be committed to adhere to a coherent social
strategy in the interest of society as a whole.

Por que compliance tributário?

“Tax law, as does all law, springs from public
opinion; it reflects the spirit of the times”
(BRIGGS, Charles W. Taxation is not for fiscal purpose only. American Bar Association
Journal, v. 52, jan. 1966, p. 45-49)

Prof. Adriana Albuquerque

Compliance tributário
Apuração de tributos devidos
Cumprimento de obrigações acessórias

Compliance
tributário

Atuação conforme diretrizes de condutas das corporações
Detecção e prevenção de inconformidades

Criação de procedimentos para auxiliar na decisão do contribuinte

Diretrizes do
compliance tributário:

Moral

Ética

Legal

Compliance tributário

O que abrange o
compliance?

Compliance tributário
e gestão de tributos

Prof. Adriana Albuquerque

E por que adotar uma gestão
tributária eficiente e práticas de
planejamentos tributários?

Por que gestão de tributos?
A relevância da precificação na atividade
empresarial
- Constitui uma das peças fundamentais do
planejamento empresarial, pois, em mercados
competitivos, o preço é importante fator na
decisão de compra.
- Um bom preço proporciona: (i) rentabilidade;
(ii) competitividade; (iii) crescimento e (iv)
retorno do capital investido.

Preço

Mercad
o

Fatores externos
ao produto:
marca, logística,
atendimento,
inovação, entrega,
nível de serviço
agregado etc.

Por que gestão de tributos?
Métodos de Precificação
Demanda

- PRECIFICAÇÃO BASEADA EM CUSTOS:
Busca-se Identificar um percentual (“mark-up”) – que
leve em consideração custos fixos e variáveis, bem
como margem de lucro desejada – para se adicionar ao
custo total do produto/serviço.

Preço do
Produto
Custo

Concorrência

- PRECIFICAÇÃO BASEADA NA CONCORRÊNCIA:
Busca-se identificar um preço com base na comparação
com os preços praticados por outras empresas do
mesmo setor ou mercado.
- PRECIFICAÇÃO BASEADA NA DEMANDA:
Busca-se identificar um preço com base no valor
percebido pelos clientes em relação ao produto/serviço.

Por que gestão de tributos?
Método Mark-Up (simplificado)

PREÇO DE

CV

VENDA

1 – %TRIB – %DV – %MC

- CV = Custos Variáveis
Custos que mudam de acordo com a produção ou a quantidade de trabalho, como materiais, suprimentos etc.

- DV = Despesas Variáveis
variam de acordo com o volume de produção ou volume de vendas, como comissões e fretes.

- MC = Margem de Contribuição
Diferença entre o Valor da Venda (preço de venda) e os Valores dos Custos e das Despesas específicas destas Venda, que será
utilizada para pagar despesas fixas e ter lucro

Gestão de tributos e seus riscos

Quais consequências que
posso sofrer por uma
medida de gestão de
tributos incorreta ou por um
planejamento tributário que
não foi validado pelo Fisco?

Gestão de tributos e seus riscos
Responsabilidade tributária
(arts. 124 e 135 do CTN/66)

Responsabilidade civil
(art. 1.177, par. único do CC/02 - Cnt)
(art. 32 da Lei nº 8.906/94 - ADV)

Cumprimento de
obrigações
fiscais com
assinatura digital.

Responsabilidade criminal
(arts. 11, §1º e 2º da Lei nº 8.137/90)

“É muito melhor arriscar coisas grandiosas,
alcançar triunfos e glórias, mesmo expondose a derrota, do que formar fila com os
pobres de espírito que nem gozam muito
nem sofrem muito, porque vivem nessa
penumbra cinzenta que não conhece vitória
nem derrota”.

Theodore Roosevelt

Gestão tributária
e seus desafios

Gestão tributária
O que é gestão tributária?

Trata-se do processo de gerenciamento
dos aspectos tributários de uma
determinada empresa, visando à
otimização dos resultados, por meio de
uma economia tributária nas operações
empresariais, pelo uso do conhecimento
da legislação fiscal.
É “só” cumprir a lei, então?
Sim, mas...

Prof. Adriana Albuquerque

Gestão tributária
O que se precisa ter para uma adequada
gestão tributária?
1) Conhecimento amplo e sistêmico da
legislação tributária;
2) Conhecimento da jurisprudência atual
dos tribunais judiciais e administrativos;
3) Bom relacionamento e boa comunicação
com todos os setores da empresa.

CASO BRF

CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS E ISENÇÃO

Prof. Adriana Albuquerque

• São carnes bonivas em estado puro (100%
carne) ou são carnes processadas (com
temperos, conservantes, salgamento etc.?)

Classificação fiscal de mercadorias e isenção
Caso BRF – AIIM nº 4.050.063-1, de 28/03/2019
Dispositivo legal da isenção
Anexo I do RICMS. Art. 144 (CARNE) – [É isenta] A saída de carne e
demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados,
secos ou temperados, resultantes do abate de aves, leporídeos e gado
bovino, bufalino, caprino, ovino e suíno (Convênio ICMS - 89/05, cláusula
segunda e art. 112 da Lei 6.374/89). Acrescentado pelo Decreto nº
54.643/2009 (DOE de 06.08.2009), com efeitos a partir de 01.09.2009.
Parágrafo único - Não se exigirá o estorno do crédito do imposto
correspondente à entrada de gado bovino ou suíno em pé, relacionada à
isenção prevista neste artigo.

Classificação fiscal de mercadorias e isenção
Caso BRF – AIIM nº 4.050.063-1, de 28/03/2019

Hamburguer McDonalds

Hamburguer de mercado

NCM 0202.30.00
(carnes congeladas de bovino)

NCM 1602.50.00
(preparação alimentícias e conservas de
bovinos)

ICMS = ISENTO

ICMS = carga tributária de 12%

(art. 144, Anexo I do RICMS/SP)

(art. 39 do Anexo II do RICMS/SP)

Qual é a classificação fiscal mais apropriada para o hambúrguer?

Classificação fiscal de mercadorias e isenção
Caso BRF – AIIM nº 4.050.063-1, de 28/03/2019
Voto Rel. Caio Augusto Takano
1) Houve juntada de laudos técnicos para demonstrar a
composição do produto;
2) Houve juntada de pedidos realizados pelo
McDonald’s, exigindo que o produto tivesse a
composição de 100% de carne bovina, sem adição de
temperos;
3) Processos de corte, moagem, moldagem e
compactação,
que
não
estão
descritos
expressamente no art. 144, Anexo I, do RICMS/00
(resfriamento, congelamento, salgamento, secagem e
Votação unânime: Hambúrguer do McDonald’s é in natura
colocação de tempero) não alteram a natureza do
(100% de carne bovina), portanto ISENTA do ICMS.
produto.

CASO “LEITE DE CABRA”

INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DE ISENÇÃO

Gestão de tributos e classificação fiscal
Lei 10.925 de 2004.
Art. 1º Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da
contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de:
(...)
XI - leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de
ultrapasteurizado, leite em pó, integral, semidesnatado ou
desnatado, leite fermentado, bebidas e compostos lácteos e
fórmulas infantis, assim definidas conforme previsão legal
específica, destinados ao consumo humano ou utilizados na
industrialização de produtos que se destinam ao consumo
humano;

Como interpretar a isenção?

Gestão de tributos e classificação fiscal
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF08 Nº 114/2013

LEITE. BEBIDAS E COMPOSTOS LÁCTEOS. QUEIJOS.
ALÍQUOTA ZERO. A redução a zero das alíquotas da
Contribuição para o PIS/Pasep de que trata o inciso XI do
art. 1º da Lei nº 10.925, de 2004, na redação que lhe foi
dada pela Lei nº 11.488, de 2007, no que tange ao leite é
aplicável às receitas de venda apenas do leite derivado
de vaca, conforme se depreende do art. 475 do Decreto nº
30.691, de 1952.
As receitas de venda de bebidas e compostos lácteos
somente se beneficiam da mesma redução a zero se tais
produtos obedecerem às disposições, respectivamente, da
IN Mapa nº 16, de 2005, e da IN Mapa nº 28, de 2007.
(...)

PLanejamento tributário
e seus desafios

Planejamento tributário
“O planejamento tributário assume interesse justamente por
não se encontrar em qualquer das hipóteses anteriores:
cogita-se do particular que se vale de lacunas, de textos
mal redigidos, do formalismo oriundo do histórico
positivista do ordenamento tributário ou de prática
inusitadas, como forma de reduzir sua tributação. Em
comum, todos os comportamentos considerados como
planejamento tributário têm em comum a recusa do
contribuinte, de um lado, de descumprir a legislação (daí não
se confundir com a evasão), mas de outro, de dobrar-se à
tributação que, doutro modo, seria exigível”.
LUÍS EDUARDO SCHOUERI
PROFESSOR TITULAR USP

Planejamento tributário
O que é planejamento tributário?
Busca-se
reestruturações
societárias e adequação do modelo
negocial para se valer de lacunas,
de textos de lei mal redigidos ou de
prática inusitadas, como forma de
reduzir
sua
tributação
sem
desrespeitar regras proibitivas da
lei. Busca-se “contornar” os fatos
geradores dos tributos
ATENÇÃO: NÃO HÁ DESOBEDIÊNCIA À
LEGALIDADE !!!

Planejamento tributário
Elisão/Licitude

Limites ao
Planejamen
to tributário

- Opção fiscal
- Regimes
especiais
- Isenções

Evasão/Ilicitude

- Negócio jurídico indireto?
- Abuso de forma?
- Fraude à lei tributária?
- Propósito negocial?

- Simulação
- Dolo
- Atos jurídicos
fraudulentos

Atenção: Os limites nem sempre são claros!!

Planejamento tributário
▪ Portugal:
Art. 36 da L.G.T. (1999): “São ineficazes os actos ou negócios jurídicos quando se
demonstre que foram realizados com o único ou principal objectivo de redução ou
eliminação de impostos (...)”.
Lei 30-G/2000: “São ineficazes os actos ou negócios jurídicos dirigidos por meios
artificiosos ou fraudulentos e com abuso das formas jurídicas”.

▪ Espanha:
Conflito normativo em face de negócios notoriamente artificiais
- Art. 15 da L.G.E. – “conflito na aplicação da norma tributária” – comissão
consultiva para a declaração do conflito (ar. 159) – não aplicação
de penalidades;
- Art. 16 da L.G.E. – “simulação” – declarado de ofício pela autoridade.
▪ EUA:
- “Business purpose test” – 1.935
- Gitlitz v. Comissioner – novo milênio: prejuízo fiscal, sem o correspectivo
prejuízo societário. Legitimidade.

Planejamento tributário
▪ Art. 149 do CTN
“O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII- quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação.”

▪ Parágrafo único do art. 116 do CTN:
“A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.”

Planejamento tributário
Fundamentações que têm sido invocadas pelos Tribunais:
- Eficácia positiva do princípio da capacidade contributiva;
- Princípio da solidariedade;
- Prevalência da substância sobre a forma;
- Abuso de direito;
- Fraude à lei;

- Necessidade de um propósito negocial;
- Operações preocupantes: Operações sequencias, ágio de si
mesmo, operação invertida, neutralização de objetos, etc.

Planejamento tributário
CUIDADOS EXTRA-NORMATIVOS!!
- Custos de implementação e manutenção da
estrutura proposta (como contador, aluguéis,
parques fabris etc.);
- Custos de logísticas e diferenças regionais nos
preços dos insumos/serviços tomados;

- Posições de incertezas quanto ao benefício obtido
em médio/longo prazo - Oscilações jurisprudenciais
dos tribunais.

CASO EWOSA

CLASSIFICAÇÃO FISCAL E IMPORTAÇÃO

Caso “Ewosa”
TRF2 - AC nº 0023575-74.2002.4.02.0000 – J. 08.06.2010
EWOSA IND. E COM. DE ÓTICA S/A importou separadamente hastes e frentes de óculos
visando fugir da classificação tributária de valor superior dada para a armação de óculos,
afirmando ser esta uma forma lícita de elisão fiscal.

Óculo de sol

Hastes

Armações

NCM 9004.10.00

NCM 9003.11.00

NCM 9003.11.00

IPI = 5%

IPI = 5%

IPI = 15%

Qtd.
importa
da
1050

Qtd.
importa
da
1050

Qtd.
importa
da
1050

Caso “Ewosa”
TRF2 - AC nº 0023575-74.2002.4.02.0000 – J. 08.06.2010

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. DESCRIÇÃO
EQUIVOCADA DAS PARTES DO PRODUTO EM DETRIMENTO DO TODO.
1. Restou demonstrado que a apelante, ao importar simultaneamente a mesma
quantidade e qualidade de hastes e frentes de óculos, visava comercializar as
mercadorias em seu todo. Carece de lógica supor que a importação simultânea de
1.050 hastes e frentes da mesma qualidade não configura a importação de 1.050
óculos em seu todo, tão-somente pelo fato de que não chegaram montados.
2. Não há que se permitir que a mera declaração de importação das partes
separadamente enseje na possibilidade lícita de elisão fiscal, na medida em que a
própria apelante assume que assim o fez apenas no intuito de evitar a incidência
da alíquota de mercadorias completas, quais sejam, os óculos.
3. Apelo improvido.” (g.n.)

Caso Felipão

“Pejotização” em serviços
personalíssimos

Caso “Felipão”
Acórdão CARF nº nº 106-14244, de 05/03/2005

RENDIMENTOS
MENSAIS

Salário
Direito de imagem
“Bicho”
Direito de arena
“luvas”

TRIBUTOS DEVIDOS (PF)
INSS patronal (20%)
INSS individual
IRPF (27,5%)
ISS (2% a 5%)
TRIBUTOS DEVIDOS (PJ)
IRPJ / LP (8%)
CSLL (2,88%)
PIS/COFINS (3,65%)
ISS (2% a 5%)

Caso “Felipão”
Acórdão CARF nº nº 106-14244, de 05/03/2005
Lei nº 9.615/98 (“Lei Pelé”) - Art. 87-A. O direito ao uso da imagem
do atleta pode ser por ele cedido ou explorado, mediante ajuste
contratual de natureza civil e com fixação de direitos, deveres e condições
inconfundíveis com o contrato especial de trabalho desportivo
Lei nº 11.196/05 - Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a
prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica,
artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a
designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita
tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo
da observância do disposto no art. 50 do Código Civil.

Caso “Felipão”
Acórdão CARF nº nº 106-14244, de 05/03/2005
1.
EM 1998, LUIZ FELIPE
SCOLARI É CONTRATADO

R$ 2.318.923,87

COMO TÉCNICO
PALMEIRAS

2.
CARACTERÍSTICAS
PRINCIPAIS DO CONTRATO

LF PROMOÇÕES,
SERVIÇOS E
REPRESENTAÇÕES
Sócio 01: L. F. LTDA.
Scolari
Sócio
Sede02:
emEsposa
Porto
Alegre/RS
Pagamento: Mensal fixo + Taxa de sucesso variável

Principal fundamento da autuação parte da análise do contrato
Cláusula 02ª O treinamento das equipes deverá ser exclusiva e obrigatoriamente
realizado pelo sócio Luiz Felipe Scolari

Caso “Felipão”
Acórdão CARF nº nº 106-14244, de 05/03/2005
IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS FíSICAS - São rendimentos da
pessoa física para fins de tributação do Imposto de Renda aqueles
provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho
prestado no exercício de empregos, cargos, funções e quaisquer
proventos ou vantagens percebidos tais como salários, ordenados,
vantagens, gratificações, honorários, entre outras denominações.
SIMULAÇÃO - Não se caracteriza simulação para fins tributários
quando ficar incomprovada a acusação de conluio entre
empregador, sociedade esportiva, e o empregado, técnico de
futebol profissional, por meio de empresa já constituída com o fim de
prestar serviços de treinamento de equipe profissional futebol.

CASO KITCHENS

SEGREGAÇÃO

DE ATIVIDADES

Caso “Kitchens”
Acórdão CARF nº 107-08326, de 09/11/2005
1.
Kitchens é contratada para fazer o projeto
e entregar a cozinha pronta para o cliente.
Tributação sob uma única pessoa jurídica

R$ 1.000.000,00

KITCHENS
(1964)

ICMS/IPI

Caso “Kitchens”
Acórdão CARF nº 107-08326, de 09/11/2005
R$ 300.000,00

2.
Kitchens (“KCD”) é contratada para fazer o
projeto e entregar a cozinha pronta para o
cliente. sendo seus produtos fabricados sob
encomenda e por intermédio da Kitchens
Comércio de Aparelhos Domésticos que
recebe comissão que varia entre 3,5% e 15%.

KITCHENS COMÉRCIO.
(“KCAD” - 1972)

ICMS/IPI

R$ 700.000,00
KITCHENS COZINHA E DECOR.
(“KCD“ - 1972)

ISS

Caso “Kitchens”
Acórdão CARF nº 107-08326, de 09/11/2005
Fiscalização RFB
1993 (ano-base)

Receitas

Despesas da
empresa

“Kitchens Comércio
de Aparelhos
Domésticos”
Comércio/Indústria

206.443.678,00

(863.313.348,00)

418,18%

29,10%

“Kitchens Cozinha e
Decorações”
Comércio/Indústria

502.898.922,00

(73.254.022,00)

14,57%

70,90%

709.342.600,00

(936.567.370,00)

TOTAL

%
%
Despesas Receitas

100%

PJ-industrial ficava com a maior parte dos custos e despesas e com a menor parte das
receitas (remuneração por comissões); PJ-serviços com a maior parte das receitas

Caso “Kitchens”
Acórdão CARF nº 107-08326, de 09/11/2005
INCONSISTÊNCIAS
- Identidade de sócios

- Identidade de marca e logotipo
- Ocupam o mesmo local /infraestrutura, com mesmos
vendedores e contadores, ainda que formalmente com sede
e funcionários próprios;

- Venda por vendedores da KCAD, que tinha toda a
estrutura administrativa e de pessoal da KCD.
- KCAD pagava o aluguel do local comum e não rateava os
custos e despesas com a KCD

Caso “Kitchens”
Acórdão CARF nº 107-08326, de 09/11/2005
Voto Rel. Luiz Martins Valero
As duas PJs são na verdade uma única PJ
(“unidade de fato”)
Kitchens anuncia que pode fazer o projeto do
cliente sem compromisso
Relator: como isso é possível se o projeto
representa 70% do custo?
Votação unânime: falta de registro de receitas apuradas a partir de pedidos
de compra/prestação de serviços configura omissão de receitas que deve
ser imputada à empresa como um todo

Caso “Kitchens”
Acórdão CARF nº 107-08326, de 09/11/2005
Acórdão CARF nº 3403-002519, de 22/10/2013 – 1º Conselho / 7º Câmara.
“Lá [Caso Grendene], como aqui, mutatis mutandis o único propósito é a economia
de tributos à custa da utilização de pessoa jurídica existente no papel.
Serve-se a empresa de simulação, com fraude à lei, visando unicamente a fuga à
tributação pelo ICMS e pelo IPI de grande parte das receitas da atividade
empresarial, mediante sua tributação pelo Imposto sobre Serviços - ISS, tributo
municipal, cuja alíquota é inferior à soma das alíquotas efetivas do ICMS e do I PI .
(...)
Convencido que estou de que KCAD e KCD constituem empresa única ingresso
agora, especificamente na exigência dispensada, objeto do recurso de ofício (...)”.

Caso “Kitchens”
Acórdão CARF nº 107-08326, de 09/11/2005
CARF autoriza planejamento tributário por meio de sociedade com
mesmas pessoas
Contribuintes podem se organizar em sociedades diferentes, mesmo que
as empresas tenham atividades parecidas. De acordo com decisão da 3ª
Turma da 1ª Câmara Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais do Ministério da Fazenda (Carf), a organização é legítima e não
autoriza a autuação por simulação para evasão fiscal, como queria a
Receita, se as empresas estiverem corretamente constituídas.
“O direito de se auto-organizar autoriza a constituição de sociedades pelos
mesmos sócios, que tenham por escopo atividades similares, complementares
ou mesmo distintas. Se corretamente constituídas e operadas, afasta-se o
entendimento de que se trata de mera simulação. Para que determinada
operação seja considerada simulada, devem ser consideradas as
características do caso concreto, demonstradas através de provas”
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