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INTRODUÇÃO
A ordem constitucional de 1988 em seu art. 170 prescreveu a ordem
econômica como preceitos jurídicos, ao ordenamento constitucional, na construção
de uma sociedade econômica e socialmente sustentável, deixando este legado
jurídico como novo parâmetro constitucional e empresarial a ser perseguido pelo
mercado, e pelo Estado brasileiro
Dessa feita, seja pelas instituições de princípios, seja pela criação de
uma dimensão jurídica, a ordem econômica, toma, a partir dessa constituição
“que passaram a discipliná-las sistematicamente”, (SILVA, 1992, p.666), ares de
juridicidade com o fim precípuo de dar sustentabilidade econômica e financeira
aos anseios desse novo Estado brasileiro.
Essa sistematização, tão abrangente, que insere-se de modo profundo,
regula diversas áreas constitucionais do mercado e da economia, bem como
nas diversas áreas de direta relação particular e da atividade empresarial, que
desdobram-se à partir desse espectro constitucional, resignificando a chamada
intervenção do estado no mercado ou na economia.
No tocante a ordem econômica, o espectro constitucional tutela o
ordenamento econômico dando uma nova possibilidade de amparo aos anseios
estatais, de tutela e proteção as quais estão intimamente ligadas com os princípios
esculpidos nos valores pré-ambulares de nossa constituição. Vejamos, que a
valorização do trabalho humano e a livre iniciativa, presentes também no art. 1°
de nossa constituição são em suma os novos parâmetros estatais na consecução
do novo Estado Brasileiro.
Em seus demais elementos seja pela soberania nacional, pela proteção
da propriedade privada, pela função social da propriedade, pela livre concorrência,
e defesa do meio ambiente, pela redução das desigualdades regionais e sociais,
pela busca do pleno emprego, e pelo tratamento favorecido para as empresas de
pequeno porte, traduz-se acima de tudo um equilíbrio entre princípios liberais
econômicos e princípios sociais econômicos, fatores estes que despontam como
o novo cenário constitucional.
No que diz respeito à intervenção no mercado, vemos com certa clareza
que o ordenamento constitucional ao optar pela intervenção no mercado, seja
através da matriz constitucional, a qual outorga essa liberalidade, optou-se a
tolerar a chamada intervenção no mercado também em níveis infraconstitucionais,
o que demonstra a capilaridade de intervenção do Estado no mercado, imputando
e impondo à atividade empresarial, uma autoridade, muitas vezes superlativa e
extrapoladora do comando constitucional.
13
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Há que se fazer especial menção, que embora hajam diversas
críticas, sobre a constituição de 1988, tal qual apontado por José Afonso da
Silva, que a constituição federal, seria eminentemente capitalista, e de que a
constituição também conferiria “direitos em excesso”, o fato é que com a norma
constitucional de 1988 se inaugura um novo cenário constitucional.
A impropriedade de adicionar ao texto constitucional, um elemento
político-econômico (VILLA, 2011, p. 88) não desconfigura o ordenamento
constitucional, nem o transforma em portador dos anseios do governo, mas
sobretudo limita o Estado, e cria-se diretrizes constitucionais ao direcionamento
do “novo” Estado que se forma.
Este equilíbrio constitucional é um traço que demanda, o que
chamaríamos, de dissecação conceitual econômica constitucional. Esta
dissecação, não é tratada com a devida acuidade pela doutrina jurídica,
pois sempre fora interpretada de forma conceitualizada, sem o amparo da
doutrina econômica. Fato pelos os quais prepondera a insegurança quanto
à sua aplicação, pois tergiversa-se em um cenário capitalista, e de sistema
de mercado, para em outro momento assumir feição altamente paternalista,
eminentemente ideologizada.
Em nossa ótica, temos nessa dissecação uma oportunidade de
analisar a riqueza constitucional, e desmembrar todos os elementos da ordem
constitucional, afirmando que há uma gama liberal econômica e uma gama
social, dento da ordem constitucional, que demonstram estarmos em um
sistema híbrido, e de difícil equilíbrio, e constante autonomia dinâmica. De
fato, é um cenário de permanente conflito, se optarmos por olhar com critérios
antagônicos, mas que pode ser sinérgico, se olharmos o aspecto econômico
pela doutrina econômica da escola austríaca, e entendermos que ali está o pilar
econômico do Estado capaz de dar sustentabilidade aos direitos e garantias
fundamentais, criando-se portanto uma virtuosidade no sistema. Essa é a nossa
postura defendida no trabalho.
Este cenário, que se apresenta de forma sinérgica, é capaz de criar
a possibilidade de suporte financeiro, com matriz tributária hígida, para dar
amparo aos anseios estatais, suportando uma gama muito grande de garantias
fundamentais, convergindo o estado brasileiro, como precursor da matriz
socioeconômica moderna.
A Constituição tem como fundamento que a ordem econômica é
alicerçada na valorização do trabalho humano e na iniciativa privada. Valores
este que são base da estabilização social, e alicerces da construção deste estado
Híbrido de Estado Social com o Liberalismo econômico.
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Em primeiro lugar, em se tratando da ordem econômica, temos que
delimitar precisamente que a Constituição consagra uma economia de mercado,
de natureza capitalista, pois a iniciativa privada é um princípio básico da
ordem capitalista. Em segundo lugar significa que, embora capitalista, a ordem
econômica dá prioridade aos valores do trabalho humano sobre todos os demais
valores da economia de mercado. Conquanto se trata de declaração de princípio,
essa prioridade tem sentido de orientar a intervenção do Estado na economia,
a fim de fazer valer os valores sociais do trabalho que, ao lado da iniciativa
privada, constituem o fundamento não só da ordem econômica, mas da própria
República Federativa do Brasil (art. 1, IV).(SILVA, 1992, p. 668).
No que tange a iniciativa privada e a intervenção do estado na
economia ou no mercado, vemos com certa clareza que esta intervenção mesmo
que lamentável, mas que inevitável, torna-se nociva quando feita através de
atos arbitrários. Nesse sentido há que se entender que se a intervenção é algo
inevitável, que esta intervenção seja então realizada através de atos capazes de
impulsionar a sinergia da iniciativa privada na realização de sua função social,
o que aqui à resignificamos em função cidadã.
Assim, o Estado brasileiro, característico por seu perfil intervencionista,
vem sendo questionado constantemente sobre o alto grau de ingerência e
intervenção na economia e no mercado, o que vem atrasando o desenvolvimento
do Estado, vem desestimulando a iniciativa privada, e rebaixando o país na
economia mundial.
Como dito anteriormente essa intervenção, vem sendo objeto de
diversas críticas, fato que ocorre já há algum tempo, e faz com que a matriz
constitucional também seja questionada, demonstrando, o lado obscuro dessa
interpretação constitucional, e arbitrária, que transforma o poder de conformidade
(compliance) empresarial muito árduo, ou de difícil conformidade.
Nesse tocante, o compliance como ferramenta de conformidade legal,
está em constante ação tentando demonstrar muitas vezes a incompreensão do
Estado na sua própria atividade administrativa e legislativa, necessitando de
uma ampliação de meios de conformação legal, e interpretativa, por parte do
administrado, como salvaguardas da segurança na consecução das finalidades
comerciais perseguidas.
Assim, o Estado nesse papel, falha como administrador, e falha como
legislador, pois ao intervir de modo arbitrário impede de forma administrativa
a consecução de um direito e garantia da própria constituição seja os valores da
livre-iniciativa, da garantia ao desenvolvimento, e a ordem interna. No mesmo
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sentido, falha como legislador, pois emite códigos e sinais errados ao mercado,
dificultando e inibindo a compreensão da norma, e indiretamente, afastando o
desenvolvimento da economia.
Portanto, ao darmos proteção integral, aos direitos e garantias
constitucionais estipuladas em sua carta magna, ao darmos proteção integral
ao pilar1 econômico do estado, em proporcionarmos um sistema arrecadatório
através do espectro tributário constitucional, diminuindo sua interferência
no mercado, na economia, na atividade empresarial, seja pela via legislativa
tributária, esclarecendo e liberalizando a atividade empresarial na possibilidade
de realizar um planejamento tributário que seja hígido em forma e conteúdo,
e que promova a economia tributária, estaríamos assim, criando o elo de ouro
para o fomento, desenvolvimento e crescimento sustentável.
Desse modo como o Estado brasileiro, está ancorado constitucionalmente, à esta base legal, difícil de ser modificada, tornando-o inábil para lidar
com a necessidade de respostas mais eficientes à realidade, trazendo à tona, a
mente criativa do administrador, bem como e principalmente dos julgadores, os
quais recrutam recursos nem sempre hermeneuticamente corretos, e porque não
imorais, para a solução desta anomalia estatal, vemos que a solução passa em
realizar o compliance tributário como forma de sincronia e respeito à legislação, mas com o olhar crítico à atividade legislativa do Estado.
Desta feita, tal solução deve ser vista sempre com grande prudência,
pois as medidas administrativas e interpretações jurídicas, tendentes à violação
de princípios básicos como da iniciativa privada, e com vistas à cobrar sempre
uma carga tributária maior do contribuinte, tornam o compliance tributário
marginalizado e de difícil compreensão, inclusive pelo próprio compliance officer.
Para a empresa, somente o compliance tributário é capaz de alcançar
à curto, médio e longo prazo, quais medidas jurídicas, administrativas e
comerciais podem ser adotadas, sempre de forma conformadora, visando a
economia tributária, mas sobretudo satisfazendo as obrigações principais e
acessórias da empresa, lembrando-se, sempre com um olhar crítico à legislação
tributária inclusive com o fito de poder questioná-la.
Dessa relação diametralmente proporcional, o Estado em
necessidade de alcançar maiores resultados de arrecadação, tem deitado
maiores esforços na intervenção na seara privada, na mesma proporção
Como pilar econômico do Estado, entenda-se a gestão orçamentária e fiscal. Há que se fazer tal
menção, visto que a dimensão econômica do Estado pauta-se também pelas relações econômicas, as
quais estão intimamente ligadas à essa multifacetada dimensão do Estado que a economia “lato sensu”.
1
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em que (queda-se inerte) com a parte da administração dos recursos ante
ausência de transparência e austeridade.
Diante desse espectro autista do Estado, cremos estarmos diante de
um dos grandes males constitucionais, seja esse a ausência de cumprimento
de obrigações constitucionais fundantes do Estado Democrático de Direito,
seja pela ausência de gestão eficaz das contas públicas, seja pela ausência de
austeridade Fiscal das contas públicas. Embora o presente trabalho não aborde
primordialmente esta falha estatal, mas como o método científico utilizado
é o racional crítico de Posner, este argumento perfaz conjuntamente com
outros contextos o ponto de partida para a fundamentalidade do compliance
no planejamento tributário, bem como revela a responsabilidade Estatal na
ausência de seu “compliance constitucional”.
Deste modo, o trabalho aborda criticamente, qual seja o confronto
entre as medidas estatais de regulação tributária, de mercado e econômica
“cujo conceito é derivado da ciência econômica”, as atividades desenvolvidas
pelo Estado, a figura do Contribuinte, bem como a ferramenta do compliance
tributário no planejamento tributário, a qual cada vez mais desperta a atenção
da comunidade jurídica, do direito tributário, e do direito empresarial.
Para além do olhar jurídico, as doutrinas de Ludwig Von Mises, e
Frederic Hayek, este especificamente prêmio Nobel de Economia em 1974,
darão o tom sobre a atividade arbitrária do Estado tendente a regular a tributação
da atividade empresarial, bem como na intervenção estatal no planejamento
tributário buscando explicar as consequências advindas desta regulação estatal.
Diante desta dualidade de observação [jurídica e econômica] é que
se propõe, neste trabalho, a busca pela harmonização das posições. Discorrer,
ainda que superficialmente, justificado pela amplitude do tema, sobre a relação
estabelecida entre Estado e Contribuintes ― à luz da posição jurídica destes e
das garantias constitucionais inerentes ao regime jurídico-administrativo.
Buscar-se a necessidade de ingressar na investigação da situação
jurídica do compliance tributário no planejamento tributário a que está
submetido que, como se verá adiante, o qual guarda estreita sintonia com o grau
de intervenção [regulação estatal] dos agentes estatais e, consequentemente,
impacta na adoção, não rara, de distintos mecanismos de proteção ao contribuinte
hora dado singularmente pelo regime jurídico-administrativo, hora em conjunto
com a legislação constitucional.
Relativamente ao planejamento tributário, que vem sendo cada vez
mais usado pelas empresas como forma de racionalização de suas operações
17
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mercantis e empresariais, afim (de ofertar) uma dinamicidade à sua capacidade
econômico-financeira, esfera está que circunscrita além das barreiras do Direito
Tributário, verificaremos a sintonia deste instituto com o compliance tributário
como forma de proteção e racionalização da atividade empresarial.
Nesse espectro econômico, a atividade empresarial tenta otimizar
sua renda e expectativa de lucro, conformando sua atividade, com as regras
tributárias então vigentes, para que dentro, do espectro da legalidade possa
gerar uma eficiência e equilíbrio de seu desenvolvimento, mantendo a figura
empresarial hígida e protegida.
Dentro de nosso espectro tributário, as altas cargas de impostos ao
sistema pátrio, revela, um desdobramento, econômico, que por sua vez, reflete
uma maior concentração de esforços da atividade empresarial, em construir
operações que possam refletir uma “eficiência tributária”2 maior.
Assim, há que se entender que o planejamento tributário, é à primeira
vista um binômio de racionalidade operacional, aliado à economia financeira das
empresas, pautado em legalidade, e nos princípios gerais do direito tributário,
os quais dão suporte à estas operações, de forma a causar otimização econômica
das mesmas, e acrescentando, tudo isso de forma lícita.
Nesse contexto, o planejamento tributário, vem se utilizando de
instrumentos legais, e convergindo, de forma coerente entre outras áreas
de conhecimento, tal qual a contabilidade, onde muitas vezes se socorre de
elementos destas áreas, para aportar em suas operações e demonstrar a legalidade
do planejamento tributário proposto.
Utilizamos um neste trabalho, um acórdão que achamos paradigmático
e que fora de grande repercussão nacional, proferido no Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), acórdão 1301-002.921 da 3ª Câmara DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, onde
verificamos que tais posturas defendidas nessa dissertação, estão sendo cada
mais solidificadas em defesa do contribuinte, clarificando de forma pacífica, o
planejamento pautado inclusive pelo princípio da entidade.
Como dito anteriormente, tais elementos, vem sendo utilizado para
demonstrar que a composição, e funcionamento das empresas podem ser
cotejadas à luz do contraditório para reconhecer-se e afastar autos de infração
que não possuam motivação suficiente, em razão da composição estrutural e
operacionail, que possam existir no espectro empresarial.
Utilizamos a expressão “eficiência tributária” no sentido de aferir com maior cientificidade a
racionalidade do planejamento tributário. No espectro da elisão fiscal, vemos com certa clareza
este conceitos, pois demonstra a engrenagem proposta pelo instrumento do planejamento, de
otimizar a relação tributária, dando suporte econômico-financeiro à atividade empresarial.
2
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As razões expostas na decisão em análise demonstra de forma cabal,
que a proximidade entre empresas seja pelo aspecto físico, e mesmo em sua
composição, e atividade, não são aptas a ensejar autuações baseadas em
conjecturas administrativas de cunho fiscalizatório, que não demonstrem de
forma integral, as violações pretendidas.
Elementos tal qual a ausência de propósito negocial, fraude ou dolo,
vem sendo sistematicamente afastados de autuações quando efetivamente
demonstrados através de provas que o planejamento tributário quando hígido
e realizado conforme estruturação jurídica e sistemática do ordenamento
(compliance) são perfeitamente aceitáveis.
Do mesmo modo, cruzamos as informações da Receita Federal, as
quais se encontram disponíveis como dados abertos aos contribuintes, e lá,
pudemos encontrar elementos significativos acerca da autorregularização,
do volume de autuações, do aumento de arrecadação, e da congruência dos
elementos do compliance e da autorregularização, os quais demonstram a
convergência do interesse do contribuinte em cumprir com sua obrigações
tributárias através de conformação jurídica (compliance) pós-fato gerador.
Dessa forma ao afastar essas autuações, dá-se ao contribuinte a
possibilidade e o reconhecimento pleno deste desenvolvimento organizacional
de suas atividades, e reconhece-se a autonomia empresarial de diligência de
seus negócios, bem como protege-se as garantias constitucionais da livreiniciativa e do desenvolvimento.
Vemo-nos na difícil missão de conciliar os anseios valorativos do Estado,
com a funcionalidade de um Estado Constitucionalizado, bem como do outro
lado tentamos harmonizar a fundamentalidade do compliance no planejamento
tributário como forma de convergência do papel da empresa-cidadã.
Vemos com certa clareza, que nesse ponto jaz mais uma lacuna. Nessa
lacuna entre a moralidade tributária e a ética do Estado, é possível localizar um
ambiente que precisa se desenvolver trazendo elementos que possam ocupar
esse espaço como forma de consecução dos valores constitucionais, pela
aproximação do Estado com a iniciativa privada.
Nesse espectro a Cidadania empresarial, e o Estado, precisam
estabelecer um diálogo, o qual se faz com o redirecionamento da função social
da empresa para a função cidadã da empresa, e do mesmo modo, redirecione o
Estado Interventor, para um Estado organizador e incentivador. A moralidade
tributária como pilar desse novo cenário dialeticamente impõe à ambos atores
sociais, obrigações éticas e legais a serem cumpridas, como redimensionamento
do papel de cidadania constitucional.
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Nesse contexto, a ética é um elemento que desafia a empresa e o Estado,
em todas as suas épocas, o que impõe cada vez mais conceituar, prescrever
e aprimorar os instrumentos conformadores da atuação ético-empresarial, e
ético-estatal, tornando-a, um elemento de fácil compreensão, capaz de envolver
um “novo” parâmetro empresarial e direcionar a atividade empresarial voltada
para a cidadania. No mesmo sentido, a moralidade tributária impõe ao Estado
uma obrigação de não ultrapassar seus limites constitucionalmente impostos,
bem como de concretizar e efetivar seus preceitos fundamentais.
Tais disposições, embora, afeta à um panorama de dissociação de
valores constitucionais, conduzem à uma reflexão terapêutica sobre a figura
empresarial, sobre a sociedade, e o ser humano, sobre quais caminhos de
indiferenças foram trilhados frente aos desígnios de sobrevivência que lhe são
impostos, e quais convergências são necessárias..
O novo parâmetro empresarial passa por esta reflexão, o que a conduz
de forma irreversível à uma revisão da postura empresarial, construindo assim,
uma nova postura sócio-comercial pautada na cidadania empresarial.
A este comportamento, contudo reflexivo da era que vivemos,
reverbera de forma contundente na estrutura empresarial, conformando a
atividade empresarial e direcionando sua atividade fim à função social.
Nessa estrutura, vemos com muita clareza o comportamento
empresarial elevado à uma nova dimensão capaz de dar concretude aos valores
sociais encontrados na Constituição Federal, inclusive pela conformação
arrecadatória imposta pelo Estado. Este novo comportamento empresarial está
“conformando” o novo cenário de atuação, tornando-as verdadeiros agentes
de pacificação social, pavimentando inclusive a imposição ao Estado através
de obrigações mútuas entre contribuintes e arrecadadores, que estes, em
último plano, desempenhem suas funções como administradores do fruto de
arrecadação, de forma extremamente hígida.
Ainda, nesse aspecto, é importante novamente salientar, que nesse
contexto, de conformação constitucional, e de compliance tributário, repisasse
que a figura da ética que paira dentro das empresas, está sendo compreendidas
como verdadeiro capital de investimento na atividade empresarial, sendo que
os benefícios transbordam a atividade fim, e chegam à uma mudança cultural de
dentro para fora da estrutura administrativa.
Nessa “ultrapassagem” que a ética realizou para fora da barreira
da conduta humana, o mundo jurídico se vê frente à frente cada vez mais,
com situações que impendem de uma análise interpretativa e integrativa da
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ética e da moral, inclusive, como solução ao litígios contemporâneos, intra
e extra corporativo.
Sabemos, das críticas acerca da valoração moral no direito, como
elemento extra-legal, visto a postura dos defensores da observação estrita da
legalidade, adeptos de uma olhar “Kelseniano”, contudo, certo é, que há um
movimento altruísta no que tange à análise ético moral da estrutura empresarial,
e da moralidade tributária, e ao que se demonstra irreversível nesse sentido, de
tangenciamento valorativo da atividade empresarial, na concretização de seu
objeto societário.
Dentro dessa nova conjuntura, o novo contexto revela “em que sentido
a ética seja entendida como norma de conduta conducente ao bem, seja como
dever ideal..” (LUCCA, 2009, PG. 313) balizadora do compliance empresarial.
Claro que a conformidade ética, em nossa atualidade comporta
uma gama muito grande de conceitos e julgamentos, que expande a análise
propriamente do conceito de ética. A grandeza da discussão demonstrada por
esse novo cenário, revela acima de tudo “a mudança de comportamento ético,
pela prática reiterada” (LUCCA, 2009, pg. 313) de posturas empresariais sejas
estas endógenas, exógenas, bem como pela mudança do paradigma jurídico e
legal, no espectro empresarial.
Nesse novo cenário, vemos que as dimensões da atividade empresarial
sofreram, e ainda sofrem, portanto um alargamento filosófico, comportando
um novo fundamento da atividade empresarial, seja pela dimensão moral,
seja pela dimensão econômica, mas, sobretudo, pelo papel de agente social,
ou ator social que a empresa cidadã passa a desenvolver, podendo ainda num
espectro democrático se autoregular de acordo com seus anseios comerciais
e empresariais, conformando seu planejamento tributário de acordo com os
valores de compliance de forma efetiva, hígida e legalmente conformada.
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1 A ORDEM ECONÔMICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SOB A LUZ DA ESCOLA
AUSTRÍACA DE ECONOMIA
1.1 QUAIS OS FINS DA ORDEM ECONÔMICA?
Em uma breve resposta poderíamos concluir, que os fins da Ordem
Econômica é a organização, incentivo e planejamento do mercado, com o fito
de dar sustentabilidade financeira aos anseios do Estado, o qual através de seu
sistema arrecadatório, transfere renda do particular para os cofres públicos.
Portanto, a ordem econômica se trata de campo de organização do Estado,
regulando, e aparelhando o horizonte de atuação das empresas, com o fito de
potencializar a atividade privada, ou seja, é o pilar financeiro da sociedade
brasileira contemporânea.
Diante da base estatal de sustentação econômica do Estado e,
portanto, sendo a mola propulsora da consecução da sistematização de direitos
e garantias fundamentais, a ordem econômica, o Estado tem a obrigação de
transformar esse campo de atuação empresarial virtuoso e alinhado com os
anseios empresariais afim de dar vazão as expectativas empresariais.
Portanto a ordem econômica é o ambiente criado pelo Estado, afim
de suporte financeiro ao próprio Estado na consecução de seus compromissos
constitucionais:
A ORDEM ECONÔMICA, SEGUNDO A
Constituição, tem por fim assegurar a todos a
existência digna, conformes ditames da Justiça
social, observados os princípios indicados no art.
170, princípios que consubstanciam uma ordem
capitalista.(SILVA, 1992, p. 668)
Vejamos que José Afonso da Silva aplica a questão da Justiça Social3
como conjunto de elementos constitucionais de concretização do papel estatal.
“[...] um regime de Justiça social será aquele em que cada um deve poder dispor dos meios
materiais de viver confortavelmente segundo as exigências de sua natureza física, espiritual e
política...A constituição de 1988 é ainda mais incisiva no conceber a ordem econômica sujeita aos
ditames da Justiça Social para o fim de assegurar a todos a existência digna. Dá a Justiça social –
um conteúdo preciso. Preordena alguns princípios da ordem econômica – a defesa do consumidor,
a defesa do meio ambiente, a redução das desigualdades regionais e pessoais e a busca do pleno
emprego – que possibilitam a compreensão de que o capitalismo concebido há de humanizar-se
(se é que é possível). Traz, por outro lado, mecanismos na ordem social voltados à sua efetivação.
Tudo depende da aplicação das normas constitucionais que contêm essas determinantes, esses
princípios e esses mecanismos.”(SILVA, 1992, p. 669).
3
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Esse papel ainda não compreendido pela academia e pelo próprio Estado que
muitas vezes confundem a atividade empresarial com o chamado “Mercado”,
torna de difícil compreensão, esse papel do Estado em organizar o ambiente de
negócios internamente.
O chamada mercado interno e internacional, nada mais são em uma
visão macroeconômica, do que “longa manus” do Estado, ou sua extensão de
Poder. O poder econômico do Estado, não só reflete modernamente, o que ele é
para o mercado, mas também reflete o que ele é para os seus cidadãos.
Esse olhar macroeconômico, esta de certa forma perdido pelo
Estado brasileiro, o qual transformou e propagou a figura do mercado, e do
capital, como demonizadas. Parte dessa crítica deve ser direcionada inclusive
a academia jurídica, que não entende que esse todo macroeconômico é
precedente à figura do Direito.
Essas analises macroeconômicas, são importantes, pois o chamado
Estado Social, não pode ser olhado como Estado de Bem Estar Social, sem ter
em vista a matriz financeira que o suporta. No caso brasileiro, o Estado, tem todo
o suporte financeiro, advindo das arrecadações, do sistema tributário nacional.
Ou seja, seria uma inocência, do sistema como um todo, não compreender que
há uma necessidade de suporte econômico aos anseios do Estado. Ou seja, ou
se arrecada, ou se imprime dinheiro.
No modelo brasileiro, o olhar que está sendo proposto, é a resignificação
do espectro constitucional pelos preceitos de liberdade econômica dados pela
escola austríaca, as quais permitem a interpretação da norma constitucional de
forma mais realista.
1.2 BREVE INTRODUÇÃO AOS POSTULADOS
Primeiramente, cumpre esclarecer que a Escola Austríaca, antes
de tudo é uma escola que possui níveis de postulados que se permeiam e se
perfazem ao longo da história. Essa primeira colocação, além de ter um caráter
pedagógico e uma honestidade histórica, é uma orientação para o leitor,
acadêmico, ou cientista do Direito, que não estão acostumados com os conceitos
econômicos da Escola Austríaca, se localizar nos conceitos que a sustentam
Muitos dos conceitos, e postulados, não necessariamente foram
criados dentro da Escola Austríaca, mas foram retirados, de outras escolas
econômicas e filosóficas, que remontam à criação da chamada Escola Austríaca
Autêntica, iniciada com Karl Menger (primeira geração), Frederic Bastiat, Juan
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de Mariana, e Richard Cantillon. Mais ainda, a escola Austríaca de Economia,
remonta princípios e bases encontradas em períodos filosóficos da escola
escolástica e da Doutrina de São Thomaz de Aquino.
Essa contextualização, histórica, é fundamental, pois existem nesses
dois últimos períodos históricos, sejam eles os escolásticos e São Tomaz de
Aquino, é que nascem as primeiras idéias formadoras da escola austríaca e das
demais escolas econômicas modernas, que hoje constituem o que se chama de
“mainstream” da economia.
Sabemos, que a regressão histórica, não é sempre bem vinda ao
entendimento científico, mas aqui, essa regressão assume papel de suma
importância, pois estamos diante de preceitos concebidos em momentos
históricos diferentes, que foram aproveitados para criar novos parâmetros de
análise econômica do estado e do sistema de comércio.
1.3 CONCEITO DE LIBERDADE
Passando, portanto, ao primeiro conceito da escola austríaca, vemos
que a Liberdade, é o ponto culminante dentro da sua doutrina, onde o ser
econômico, passa a ser visto como um “ser empreendedor”, o qual precisa de
liberdade para atingir seu fim. Nesse contexto, entendemos que a liberdade do
empreendedor, é peça fundamental para a concretização do Estado Moderno,
dada pela Escola Austríaca, e que carrega intrinsecamente, diversos efeitos
dentro deste conceito.
Dentro desse conceito, Lugwig Von MISES, ensina na obra “as Seis
Lições de Mises”, sobre a escola austríaca:
Liberdade significa realmente liberdade para errar.
Isso precisa ser bem compreendido. Podemos ser
extremamente críticos com relação ao modo como
nossos concidadãos gastam seu dinheiro e vivem sua
vida. Podemos considerar o que fazem absolutamente
insensatos e maus. Numa sociedade livre, todos têm,
no entanto, as mais diversas maneiras de manifestar
suas opiniões sobre como seus concidadãos deveriam
mudar seu modo de vida: eles podem escrever livros;
escrever trabalhos; fazer conferências. Podem até
fazer pregações nas esquinas, se quiserem – e faz25
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se isso, em muitos países. Mas ninguém deve tentar
policiar os outros no intuito de impedi-los de fazer
determinadas coisas simplesmente porque não se
quer que as pessoas tenham a liberdade de fazê-las.
(MISES, 2009, pg 18)
Nesse contexto, quando a Escola Austríaca fala em Liberdade, ela
a utiliza, no sentido mais amplo da palavra, inclusive em relação ao erro do
empreendedor. Assim, a liberdade passa a ser, portanto, não só um postulado
como também assume uma nova “autoridade”, onde as possibilidades e as
potencialidades individuais, e por que não as empresariais, não podem ficar
limitadas a intervenção do Estado, e a sua regulação exagerada.
Refazendo aqui um link com as colocações realizadas sobre a ordem
econômica, vê-se com certa clareza que aqui reside uma das grandes críticas a
postura estatal que paira sobra a intervenção na ordem econômica, no mercado
e na atividade empresarial.
Um Estado que não dá Liberdade para o mercado, que não
proporciona um cenário amistoso de empreendedorismo, que não organiza
sua ordem econômica afim de gerar desenvolvimento e dar suporte a livre
iniciativa, nunca verá seus anseios suportados pela iniciativa privada. Nesse
ambiente a Liberdade conferida pela Escola Austríaca deve ser compreendida,
como liberdade de empreender e liberdade de se desenvolver sem a intervenção
Estatal sobre a atividade privada.
Dessa proteção a liberdade, em sua máxima interpretação dada pela
Escola Austríaca como verdadeiro elo auto-regulatório do mercado, onde o
erro é um aliado do mercado para verificar a qualidade daquela experiência
empreendedora, a atividade empresarial deve ser também compreendida como
fomentador da efetividade das garantias fundamentais do Estado. Com esse
conceitos verificamos mais uma vez a concentricidade constitucional dada
pela escola austríaca de economia à responsabilidade do Estado em organizar
um ambiente pautado na ordem econômica, mas com ampla liberdade de
empreender inclusive sujeitando-se aos erros do próprio empreendedor.
Nesse sentido, chegamos à um conceito de empreendedorismo
muito mais atual e responsável através da Escola Austríaca. Pois, essa visão
Libertadora do empreendedorismo, onde o único responsável pelo seu fracasso
é o próprio empreendedor, torna o Estado mais livre de responsabilidades,
para tratar de assuntos que sejam definitivamente de sua competência
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mais intrínseca, (educação, saúde e segurança) tornando o mercado e a atividade
empresarial cada vez mais responsável, sendo que ao Estado restaria a simples
tarefa de criar um cenário mais amistoso à atividade empresarial.
Na obra as Dez lições sobre a escola Austríaca, Ubirtam Iorio, define
muito bem essa nova interpretação dada ao empreendedor:
Podemos definir empreendedorismo ou função
empresarial como o atributo individual de perceber
as possibilidades de lucros ou ganhos eventualmente
existentes. Ora, como isso se constitui em uma
categoria de ação, esta pode ser encarada como
um fenômeno empresarial, que põe em destaque as
capacidades perceptiva, criativa e de coordenação
de cada agente. O empreendedor é aquele indivíduo
que percebe que uma determinada idéia poderá lhe
proporcionar ganhos e se empenha para desenvolvêla na prática. O fato de esse indivíduo ser ou não um
empresário (no sentido de ser diretor ou dono de uma
empresa), no momento em que nasce sua boa idéia,
não é, portanto, relevante para que possamos definilo como empreendedor. (IORIO, 2013, PG. 40)
Assim, o empreendedorismo4, é visto, portanto como um bem do
sistema de mercado, onde o estímulo permanente deste agente econômico5 é e
Há que se fazer essa notação, pois o conceito da escola austríaca, por seu critério aprioristico,
possui uma interpretação mais apurada de mercado. “Um dos aspectos mais importantes do conceito
de empreendedorismo ou função empresarial é que o empreendedor não é meramente a mola
propulsora de uma economia de mercado, mas um produto exclusivo da economia de mercado. Em
outras palavras, só pode existir empreendedorismo onde houver economia de mercado, uma vez
que o processo de descoberta que caracteriza os mercados livres e que exige um permanente estado
de sagacidade para descobrir as necessidades específicas dos consumidores não pode ser substituído
pelo planejamento, por computadores, por reuniões da “sociedade civil”, por “movimentos sindicais”,
por “câmaras setoriais” ou por “soluções” políticas. .(IORIO, 2013, PG. 40)
5
Outra necessidade é de fazer a dicotomia, entre empresário e empreendedor, como agentes livres
no sistema de mercado. “Há diferenças entre empresário e empreendedor: diversas categorias
de pessoas podem ser consideradas como “empresários”: sindicalistas, diretores de “empresas”
estatais, herdeiros de empresas que não trabalham, ou envolvidos em “atividades empresariais
políticas” (como os lobistas), enquanto o que caracteriza o empreendedor é a percepção da
oportunidade de ganho, mesmo que ele não possua um simples centavo ou não detenha qualquer
poder.(IORIO, 2013, PG. 40)
4
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deve ser livre de qualquer impedimento em sua atividade fim. Pois ao realizar
esse incentivo, o Estado fomenta a circulação de bens e capitais, retira do
assistencialismo um cidadão que estava sendo amparado, cria riqueza, arrecada
aos cofres, e assim retorna esse produto da arrecadação â sociedade.
Vejamos, portanto, que a figura do empreendedor, é superior ao do
empresário, que assume um papel meramente figurativo para a Escola Austríaca.
Em poucas palavras, a figura do empreendedorismo, ou do empreendedor, é
levado à uma outra esfera de valoração social e econômica.
Nesse novo conceito, verifica-se ainda, que a figura do
empreendedor, potencializado por sua figura ativa economicamente, atinge
um lugar de destaque na cadeia econômica da escola austríaca, sendo que,
o consumidor, como ente destinatário deste ator econômico, será o julgador
desta faceta da economia.
Sendo que, nesse ponto nos deparamos com um novo postulado, pois
encontramos o subjetivismo e a liberdade de escolha, tanto do consumidor
quanto do empreendedor.
1.4 O SUBJETIVISMO E A LIBERDADE DE ESCOLHA NA ESCOLA AUSTRÍACA
Dentro ainda do poder de liberdade que os agentes econômicos
gozam no Sistema Austríaco, nos deparamos, com o subjetivismo e a liberdade
de escolha, colocando-os como subtipo da liberdade consubstanciada pela
Escola Austríaca.
Esse realinhamento, para fins meramente didáticos, se faz
necessário, à medida que a Escola Austríaca, como conjunto de postulados,
dispersos, em momentos históricos diferentes, tendem a repeti-los de forma
não coesa, o que demonstra muitas vezes, que estamos falando da mesma
coisa. O que não é verdade.
Cumpre esclarecer, que as várias camadas de análise da Escola
Austríaca, possuem muitas vezes os mesmos valores, mas o objeto analisado
sob o mesmo princípio provoca, posturas diferentes no intérprete, questionandose assim, o caráter científico de seus postulados. Contudo, a simplicidade
verbalizada pelos postulados demonstram ao longo do tempo que o poder da
Escola Austríaca esta justamente na nobreza de seu tratamento praxiológico.
Dentro do Subjetivismo da Escola Austríaca, vemos, que tanto por
parte do consumidor como do empreendedor, estas vertentes tomam uma
dimensão muito maior, pois torna claro, ao interprete, o ponto de partida
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da análise seja este, a conduta humana. Nesse espectro da conduta humano,
importa fazer um aparte no que tange ao fato gerador, mesmo sem adentrar o
mérito ou dogmática do mesmo.
Vejamos que a praxiologia como método que estuda a conduta humana
ligada â lógica, e sendo essa conduta humana, em última analise, uma conduta
que gera no mundo fenomênico tributário o que se chama fato gerador, não seria
então a base de todo ato empresarial, um ato humano, capaz de instrumentalizar
anseios e objetivos os quais são transportados para um conjunto de estruturas
comerciais, dando surgimento ao fato gerador.(interrogação).
A nós parece que sim. Esta base dogmática da Escola Austríaca
demonstra acima de tudo, uma postura muito mais humana, e realista das
relações comerciais, e econômicas, pois tendem a interpretar a conduta
humana, como sustentáculo da Liberdade empresarial. Vejamos, portanto,
que tanto no empreender como no consumir, estamos pautando a conduta
humana, o que nos parece acima de tudo, muito coerente, com as análises
macroeconômicas, que não revelam as relações de consumo primárias, nem
as relações empreendedoras transformadoras.
A experiência histórica, que a Escola Austríaca de
Economia sustenta, mostra que o principal ingrediente
para que as economias alcancem o progresso é a
liberdade de escolha. Como veremos na segunda aula,
passamos a nossa vida fazendo escolhas, desde o berço
(quando, por exemplo, escolhemos brincar com um
carrinho azul e não com um vermelho), passando pela
escolha da profissão, de com quem nos vamos casar, da
escola para matricular nossos filhos, etc. Sempre que as
pessoas fazem uma escolha, seja no campo da economia
(como comprar uma caneta) ou nos outros (como em
que candidato vamos votar) elas imaginam que, naquele
momento em que a escolha é feita, aquela é a melhor
opção para aumentar a sua satisfação. Quanto maior a
nossa liberdade de escolha, maior a possibilidade de
ficarmos mais satisfeitos, de outros ficarem satisfeitos
e da economia como um todo progredir. Quando as
telecomunicações estavam a cargo do estado, você só
tinha uma empresa de telefonia operando na sua cidade,
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tinha que esperar um tempo enorme para instalarem um
telefone na sua casa, se comprasse um celular tinha que
registrá-lo em cartório, os preços eram absurdamente
altos e não adiantava você reclamar. Depois que o setor
foi privatizado, nossa liberdade de escolha aumentou
bastante, o número de linhas fixas se multiplicou, o
número de celulares cresceu enormemente, a competição
entre as empresas aumentou e os preços dos serviços
em termos reais diminuíram. Além disso tudo, com a
entrada de novas empresas no mercado, o número de
empregos aumentou. (IORIO, 2013,PG. 14)
Vejamos, portanto que a Escola Austríaca traz um choque de realidade
na economia, que muitas vezes tendem a inflar seus conceitos, e demandar por
novas teorias empíricas, que muitas das vezes não refletem a realidade.
A economia do mundo real, portanto, nada mais é do
que o conjunto de todas as ações – compras, vendas,
empréstimos, decisões de produção, de poupança,
de investimento, etc. –, realizadas sob a forma de
transações econômicas, que envolvam escolhas.
(IORIO, 2013, Pg 24)
Dessa “escolha”, é que derivam outros conceitos macroeconômicos,
que constroem um conceito de liberdade maior, mais fulgente. Os erros e
incertezas do mercado devem a podem ser suportados somente por estes, dando
espaço ao Estado a suplantar outras áreas do desenvolvimento Estatal.
Nesse contexto, tentar apreender em formulas e conceitos fechados
o ambiente econômico, é tentar segurar água com a mão, ou seja, ela fugira
pelos vão dos dedos. Essa dimensão da economia se torna importante, pois
ao mercado, não se pode dominar, é um ser vivente dinâmico, com estruturas
próprias, reativo e sensível aos acontecimentos, e que emerge e submerge em
um substrato indomável.
O erro, a incerteza genuína, a ignorância, o fato de que
nossas valorações mudam com o tempo e outros fatores
muito complexos e que não se restringem apenas
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à economia fazem com que tenhamos que considerar
que estudar economia não é o mesmo que estudar
uma ciência natural. Por isso, temos que ter muito
cuidado quando usamos a Matemática para descrever
o comportamento econômico, pois a economia não
se presta a isso: nenhum modelo matemático poderá
explicar porque você preferiu comprar uma camisa do
seu clube de futebol, ao invés de comprar a de um clube
rival. A Escola Austríaca rejeita o uso da Matemática na
Economia, porque usa o critério hipotético dedutivo (e
não o indutivo) e porque adota o falsificacionismo, em
que formulamos uma teoria com base em argumentos
lógicos e consideramos que essa teoria será correta
enquanto não for falsificada pelos fatos do mundo
real. Isso é diferente do método das outras correntes
do pensamento econômico, que usam modelos
matemáticos para descreverem o comportamento das
pessoas no mundo real. (IORIO, 2013,Pg 26)
Dessa forma a liberdade econômica é um elemento basilar para a
construção de uma ordem econômica virtuosa. A dimensão dada pela Escola
Austríaca demonstra que a virtuosidade está na liberdade e Responsabilidade,
e não na intervenção. Tal postulado lembra-nos também que o mercado está
sujeito aos seus próprios erros e suas responsabilidades, pois quando há essa
dissociação do Estado com o mercado, este tem responsabilidade integral
emerge como tônus do parâmetro social.
1.5 RESPEITO A PROPRIEDADE PRIVADA
Outra situação a qual devemos colocar como verdadeiro postulado da
Escola Austríaca é o respeito à propriedade privada. Nesse conceito, podemos
verificar que os mesmos “ao lado da liberdade de escolha e da economia de
mercado são fundamentais para que as pessoas progridam na vida”.
A propriedade privada, portanto, ao lado da
liberdade de escolha e da economia de mercado são
fundamentais para que as pessoas progridam na vida e,
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portanto, as sociedades também se desenvolvam cada
vez mais. Explicaremos a economia de mercado em
uma das aulas seguintes. Por ora, registramos apenas
que uma economia de mercado é uma economia em
que prevalece a liberdade de escolha individual, seja
para consumir como para produzir, para poupar,
investir, etc. Em outras palavras, uma economia em
que o estado não exerça controles. Esses controles,
como veremos oportunamente, são sempre maléficos,
ao contrário do que, com certeza, ensinaram você a
acreditar. Estamos agora, depois dessas observações
sobre a importância das instituições, preparados
para as nove lições seguintes, em que vamos tentar
mostrar como a economia do mundo real funciona.
Como o homem nasceu para ser livre, para viver uma
liberdade responsável, as melhores instituições para
estimularem a melhoria do padrão de vida das pessoas
são a liberdade de escolha ou economia de mercado e
a propriedade privada. (IORIO, 2013, PG 15)
Vejamos então que a tríade formada pela liberdade de escolha, pela
economia de mercado e pela propriedade privada, conformam e criam uma base
para um Estado Liberal, onde perde-se a chamada função social da propriedade,
e cria-se somente a função cidadã da propriedade.
Neste ponto, chega-se ao questionamento sobre a utilização da
propriedade de modo adverso e quais as suas conseqüências. Pois bem, em
uma economia de mercado livre, as responsabilidades dos agentes estão sempre
latentes e essa questão é muito bem delineada, pela Escola Austríaca.
Ou seja, o empreendedor, em sua ultima ratio, é o único responsável
pela sua criatura, e responsável no sentido mais amplo da palavra, pela sua
criação, pois atribui-se à atividade empresarial tamanha liberdade, que sua
responsabilidade é diretamente proporcional à essa liberdade.
Vejamos, portanto, que a liberdade de utilização da propriedade
privada acompanha também a responsabilidade pelo uso da mesma. Por outro
vértice, temos um questionamento muito peculiar em nosso Estado, sobre a
questão latifundiária, e a ausência de propriedade privada, para pessoas muito
pobres em nosso País.
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Essa questão é resolvida, pela Escola Austríaca, através de questões de
mercado, ou seja, o Estado ao proporcionar um ambiente menos intervencionista
na atividade privada, deixa o sistema de mercado atuar livremente, e aqueles
cidadãos, que são diretamente beneficiados com esse livre sistema, seja pelo
empreendedorismo, ou pelo pleno emprego, poderão no sistema livre adquirir
a sua propriedade.
A escola austríaca revela, que a intervenção nos sistemas de mercados
aos quais não são afetos à figura estatal, não possuem um efeito positivo na
economia, ou sequer possuem efeitos, pois gerar Riqueza, não é a mesma coisa
que gerar benefícios. Ao contrário, a Escola Austríaca revela que intervenção
sempre possuíra efeitos adversos no sistema econômico, pois geram sinais ao
mercado que são falsos para o empreendedor e ao consumidor.
É nesse sentido, portanto, que a Escola Austríaca entende a economia
como um processo, o qual não possui conceitos fechados, onde o processo
evolutivo é calcado único e exclusivamente pelas “interações” econômicas dos
atores econômicos:
Prossegue o Professor Mises: “O mercado não é um
local, uma coisa, uma entidade coletiva. O mercado é
um processo, impulsionado pela interação das ações dos
vários indivíduos que cooperam sob o regime da divisão
do trabalho. As forças que determinam a — sempre
variável — situação do mercado são os julgamentos
de valor dos indivíduos e suas ações baseadas nesses
julgamentos de valor. A situação do mercado em um
determinado momento é a estrutura de preços, isto
é, o conjunto de relações de troca estabelecido pela
interação daqueles que estão desejosos de vender com
aqueles que estão desejosos de comprar. Não há nada,
em relação ao mercado, que não seja humano, que seja
místico. O processo de mercado resulta exclusivamente
das ações humanas. Todo fenômeno de mercado pode
ser rastreado até as escolhas específicas feitas pelos
membros da sociedade de mercado”. “O processo
de mercado é o ajustamento das ações individuais
dos vários membros da sociedade aos requisitos
da cooperação mútua. Os preços de mercado informam
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aos produtores o que produzir como produzir e em
que quantidade. O mercado é o ponto focal para onde
convergem e de onde se irradiam as atividades dos
indivíduos. (IORIO, 2013, PG 29-30).
Nesse contexto do mercado, é que se insere a proposição do respeito
da propriedade privada, como pilar e estabilização da sociedade moderna, tal
segurança conferida à essa estabilização social, canaliza o poder desse instituto
ao proprietário legal, direito este que se impõe contra qualquer arbitrariedade,
assegurando uma plenitude ao bem-estar social.
O mercado portanto no sentido econômico, confere essa estabilização,
através de trocas mútuas, de bens e serviços, conglobando todas as relações
dando sustentabilidade ás relações comerciais.
1.6 RESPEITO AOS CONTRATOS PRIVADOS
No mesmo sentido das liberdades o respeito aos contratos privados,
tomam novamente uma nova forma na Escola Austríaca. Dentro os autores
pesquisados (MISES, HAYEK e outros), o respeito aos contratos privados,
revelam acima de tudo, que a liberdade ao contratar é defendida, mas as
responsabilidades no cumprimento deste contrato também são defendidas.
E por razões muito óbvias que estas questões são suscitadas,
senão vejamos:
O pensamento da Escola austríaca sustentada pelas relações de trocas
comerciais entre os atores comerciais, sejam empreendedores, ou consumidores,
deve ser defendida na consecução fim de sua realização, pois o sistema de
mercado é suportado pelo cumprimento fiel destas atividades.(troca mercantis
– de bens ou serviços)
Ou seja, a atividade fim de uma empresa, esta suportada, pela atividade
meio de outra, e assim esse emaranhado de relações fazem surgir o sistema de
mercado, as instituições e o DINHEIRO.(CAPITAL).
Portanto, o bem primordial do sistema de mercado para a Escola
Austríaca, a qual basea-se nestas obrigações contratuais, as quais criam, e
derivam todas as relações comerciais tendentes a suportar os anseios mais
básicos da sociedade e também do Estado.
Pois em última análise é daqui que irão surgir todos os fatos geradores
imponíveis ao contribuinte, o qual trará através do direito tributário o dinheiro
responsável a sustentar a estrutura ontológica e deontológica do Estado.
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Contudo, faço aqui a consideração, visto que, que a Escola
Austríaca, a nosso ver, não se baseia no consumo, mas no respeito ao
empreendedorismo, AS TROCAS comerciais, na responsabilização estrita do
mercado, no respeito a propriedade privada, perfazendo uma visão voltada
à atividade empreendedora, nunca ao consumo. O consumo, a nosso ver, é
o prêmio da liberdade que Estado proporciona à seus cidadãos, como forma
de possibilitar a fruição da iniciativa humana, em se desenvolver livremente,
estabelecendo relações mutuas de responsabilidade e obrigações, direitos e
deveres, planificados pelo horizonte libertário.
Nesse contexto, como muito bem dito no capítulo anterior, o respeito
a relação contratual, portanto, é a garantia, que dessas relações surjam as
OBRIGAÇÕES, e garantias estruturais, sendo estas que irão pautar a estrutura
de capital ou estrutura de produção na visão da Escola Austríaca. Desse modo,
outro elemento importante, que deriva desse contexto, é a defesa e a proteção da
produção, a qual encontra-se inserida dentro do respeito aos contratos privados.
Dentro do contexto de proteção encontramos:
O capital não é nenhuma “quantidade”, é uma estrutura,
uma rede bastante complexa e que possui uma dimensão
temporal. Por exemplo, voltemos à produção de pães:
ela começa quando um agricultor planta as sementes
de trigo. Leva, então, tempo para que essas sementes
germinem, se transformem em trigo e este seja colhido
e enviado para um moinho. Por sua vez, leva também
algum tempo para que esse trigo seja transformado em
farinha e encaminhado à padaria. Uma vez na padaria,
também leva tempo para que essa farinha, juntamente
com outros ingredientes, seja transformada em pães.
A essas etapas sucessivas na produção dos bens é
que chamamos de estrutura de capital ou estrutura de
produção.(IORIO, 2013, PG. 51)
Veja-se portanto, que a estrutura do Capital encontra-se novamente
resignificada, pela Escola Austríaca, a qual compreende que a própria cadeia
produtiva, ou estrutura de produção, é entendida como “estrutura do capital”,
e é essa estrutura ou rede bastante complexa que possui uma dimensão maior e
mais importante no chamado sistema de mercado.
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1.7 O PAPEL DO ESTADO
Um dos grandes questionamentos acerca da Escola Austríaca é sobre
o papel do Estado. Onde o Estado se posiciona, qual o seu papel?. Ora essa
questão não é de fácil resposta, pois em nosso aprendizado fomos catequizados
e doutrinados sobre o papel interventor do Estado, tanto na academia, como
no Bacharelado. Em nossa Constituição, temos claramente provas que estamos
diante de um Estado altamente intervencionista, e deste modelo decorrem
inúmeros erros, os quais não serão analisados, contudo far-se-á uma análise
pontual através da visão da Escola Austríaca.
Essas ponderações, inicialmente levariam à conclusão de estarmos
diante de uma visão utópica da Escola Austríaca, pois não haveria um Estado
sem um mínimo de intervenção na Economia ou no mercado. Contudo isto não
é verdade. Hoje sabemos, que duas das maiores potências econômicas, Honk
Kong e Singapura, são extremamente liberais com suas economias e que ao
longo de um período de 30(trinta) anos cresceram em mais de 900%(novecentos
por cento).(dados fornecidos pelo instituto MISES.org).
Essas provas modernas do Estado Liberal nos dão algumas evidências
sobre o papel do Estado, que acima de tudo, se comporta de maneira AUSTERA.
A palavra austeridade se procurarmos no dicionário, iremos encontrar como
sinônimo de severidade e de AUTORIDADE MORAL. Crê-se que aqui reside
um dos grandes princípios do Estado Liberal propagado pela Escola Austríaca.
A Austeridade com que o Estado trata a estrutura administrativa estatal, e a
responsabilidade que pesa sobre este, transforma o Estado em agente social, de
mesmo nível que o cidadão e a empresa.
Nesses estudos, verificamos, pela primeira vez, que a Escola Austríaca,
é a única, que faz uma análise contemporânea das questões econômicas, políticas
e ético-morais do cenário estatal, e dos atos econômicos.
Quando usamos a palavra “instituições”, então,
estamos querendo dizer que os atos econômicos são
influenciados por fatores políticos, éticos, morais,
jurídicos, psicológicos, históricos, sociológicos, etc
(IORIO, 2013, PG. 11-12).
No espectro ético, vejamos que a Escola austríaca é a única de demanda
o binômio de moralidade e ética como elementos intrínsecos das instituições.
Nesse sentido aqui leia-se instituições, as privadas e as públicas.
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Esse sistema chamado de ético-moral-cultural, assim denominados
pela Escola Austríaca, demandou um estudo apropriado por estes economistas,
visto que sendo a praxeologia a base do sistema austríaca, e sendo assim o
elemento volitivo humano, uma dimensão da ética, a escola austríaca demanda
um aprofundamento destes elementos ontológicos e deontológicos.
Por isso, diversos estudiosos das sociedades
costumam dividi-las, para efeito didático, em três
grandes sistemas, a saber, o sistema econômico, o
sistema político e o sistema ético-moral-cultural. O
primeiro é formado pela economia, isto é, por todas
as transações econômicas, desde as mais simples até
as mais complexas; o segundo, pela política, ou seja,
pelos partidos, pela forma de governo, pela divisão
de poderes, etc. E o terceiro pelas regras morais e
características culturais, que acabam se refletindo nas
leis. (IORIO, 2013, PG. 11-12)
A esses sistema que compõem o macrosistema econômico, e jurídico,
percebe-se que funde-se a idéia de elementos valorativos com elementos
estruturais, os quais conformam parte do sistema, demonstrando a virtuosidade
dos conceitos.
É fácil entender que, desses três sistemas, o éticomoral-cultural é o mais importante, porque quando
ele vai mal, é muito difícil que a economia e a
política possam funcionar adequadamente. Por
exemplo, uma regra moral que deve prevalecer em
toda e qualquer sociedade que se preza é aquela
que proíbe o roubo e a corrupção. Se essa regra for
desobedecida de modo generalizado, é claro que
o roubo e a corrupção vão contaminar a economia
e a política e vai acabar acontecendo um caos na
sociedade. (IORIO, 2013, PG. 12)
Há que se lembrar como já citado nos capítulos anteriores, que a
Figura do estado vem sempre precedida de liberdade, e que grandes liberdades,
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importam em grandes responsabilidades. E o liberalismo, impõe de certa forma
essa responsabilidade à todos. Inclusive ao próprio Estado.
No que concerne ao papel organizador do Estado Liberal, entendemos
que o mesmo protagoniza somente o ambiente favorável ao sistema de
mercado, deixando o consumidor e o empreendedor, agir livremente, mas com
a responsabilidade que a liberdade carrega.
O Papel do Estado também se torna mais livre de pressões e de
constrangimentos, pois essa liberdade, e o papel menos intervencionista,
retiram a obrigatoriedade do estado em agir em determinados casos, visto
que o mercado possui um mecanismo auto-regulatório determinado único e
exclusivamente pelos consumidores.
Quando o governo intervém no processo de mercado
determinando qualquer preço, na verdade o que
está fixando não é um preço genuíno, mas um
pseudopreço, que não espelha o valor verdadeiro
do respectivo bem ou serviço. Isso ocorre com o
Fed controlando a taxa de juros americana, com o
Partido Comunista impondo por mais de setenta
anos a mesma tarifa para o metrô de Moscou, com
os congelamentos dos anos 80 e início dos anos 90
no Brasil ou com a Petrobras fixando artificialmente
o preço da gasolina e outros derivados de petróleo.
Cedo ou tarde, a realidade acaba vindo à tona e
punindo a mentira, o castigo se dando sob a forma
de ausência de coordenação econômica, inflação,
desemprego e ciclos econômicos. Estes ensinamentos
dos economistas austríacos, simples e de uma lógica
irrepreensível, têm sido negligenciados exatamente
porque são simples e conduzem os economistas
a uma postura humilde em relação ao seu próprio
conhecimento, o que os leva a ver o intervencionismo
como uma prática de “engenharia social”, sempre
equivocada e perniciosa. (IORIO, 2013, PG. 33).
Ou seja, a competição lastreia o Estado, e é nesse ponto, que o Estado,
cria somente um campo com regras a serem seguidas (liberdade, respeito aos
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contratos e respeito a propriedade privada), para que esses competidores possam
realizar o melhor de sua atividade fim, ou seja o LUCRO.
Nesse contexto, vejamos que um dos perniciosos defeitos do Estado
Intervencionista Brasileiro, é a necessidade de se trabalhar cinco meses por
ano para pagarmos impostos ao Estado. Nesse sentido, é que retiramos a
competitividade do mercado e do empreendedor brasileiro. No mesmo sentido,
o empreendedor brasileiro leva cinco meses para abrir sua empresa, ou seja,
são cinco meses que aquele empresário deixa de lucrar, deixa de produzir por
falta de consciência da competitividade do Estado brasileiro, deixa de dar
sustentabilidade à economia, e pior, deixa de contribuir ao Estado.
Veja que, quando cotejamos estes dados os mesmos somente revelam
a dura realidade do Estado de intervenção econômica que vivemos. Usando
como exemplo, um país sem expressão qualquer tal como a Tailândia, o
empresário tailandês consegue abrir a sua fábrica em 15 dias, ou seja, são 135
dias de vantagem de competição à frente do mercado brasileiro.
Um exemplo muito bem utilizado por Ayn Rand, em sua obra a
Revolta de Atlas, é que o Estado é apenas o trilho de uma ferrovia, e que a
economia deve ser a locomotiva, contudo, em nosso país o Estado é o vagão de
carga, pesado, velho, obsoleto, o qual altamente intervencionista é obrigado à
todo momento a carregar os vagões, cada vez mais pesados, gastando cada vez
mais combustível.
Cumpre acrescentar que o papel do Estado da Escola Austríaca é
meramente coordenador.
Uma senhora inglesa – que é também membro da
Câmara Alta – escreveu um livro intitulado Plan or
no Plan, obra muito bem recebida no mundo inteiro.
Que significa o título desse livro? Ao falar de “plano”
a autora se refere unicamente ao tipo de planejamento concebido por Lenin, Stálin e seus sucessores,
o tipo que determina todas as atividades de todo o
povo de uma nação. Por conseguinte, essa senhora
só leva em conta o planejamento central, que exclui
todos os planos pessoais que os indivíduos possam
ter. Assim sendo, seu título, Plan or no Plan, revelase um logro, uma burla: a alternativa não está em
plano central versus nenhum plano. Na verdade, a
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escolha está entre o planejamento total feito por uma
autoridade governamental central e a liberdade de
cada indivíduo para traçar os próprios planos, fazer
o próprio planejamento. O indivíduo planeja sua vida
todos os dias, alterando seus planos diários sempre
que queira.(MISES, 1979, PG. 35).
Nesse diapasão, verificamos que na Escola Austríaca, há um
planejamento do todo, ou “planejamento total, por uma autoridade
governamental” e que esse papel traduz na criação de um ambiente favorável
ao empreendedorismo.
Esse planejamento do todo, almeja e busca um ponto de equilíbrio,
sabendo de antemão que este ponto de equilíbrio não existe.
Não obstante, a interferência do governo nos negócios
continua a gozar de grande aceitação. Mal acontece
no mundo algo que desagrada às pessoas é comum
ouvir-se o comentário: “O governo precisa fazer
alguma coisa a respeito. Para que temos governo? O
governo deveria fazer isso”. Temos aqui um vestígio
característico do modo de pensar de épocas passadas,
de eras anteriores à liberdade moderna, ao governo
constitucional moderno, anteriores ao governo
representativo ou ao republicanismo moderno.
(MISES, 2009, PG. 57)
O equilíbrio é determinado pelo próprio mercado e seus consumidores.
E essa resposta é tratada em tempo real. No mesmo sentido, é em tempo real que
o Estado deve responder no trato do mercado. Vejamos como dito anteriormente,
percebe-se inaceitável que o empresário brasileiro tenha que esperar 5 meses
para poder abrir a sua empresa. Essa ausência de contemporaneidade das ações,
além de retirar a competitividade, viola uma das regras do Liberalismo que
necessita de uma atuação em tempo Real.
Esse tempo de resposta do Estado é que diferencia os Estados mais
desenvolvidos dos países subdesenvolvidos. Uma questão extremamente
importante para o Estado brasileiro e ligado a austeridade estatal, diz respeito
a poupança nos cofres públicos. Uma das grandes vitórias da Escola Austríaca
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aplicada na economia brasileira diz respeito à aprovação do Teto dos Gastos das
Contas Públicas.
Veja, que o que difere um país de outro, é em suma a sua poupança em
relação aos seus gastos. A isso chamamos de austeridade fiscal, um dos pilares
da Escola Austríaca.
A diferença entre as nações mais desenvolvidas e
as menos desenvolvidas se estabelece em função do
tempo. Os ingleses começaram a poupar antes de
todas as outras nações. Conseqüentemente, também
começaram antes a acumular capital e a investi-lo
em negócios. Este foi o fator primordial para que
se alcançasse, na Grã-Bretanha, um padrão de vida
bastante elevado numa época em que, em todos os
outros países europeus, prevalecia ainda um padrão
consideravelmente baixo. Gradualmente, todas as
demais nações começaram a analisar o que ocorria
na Grã-Bretanha e não lhes foi difícil descobrir a
razão da riqueza desse país. Assim, puseram-se a
imitar os métodos dos negociantes ingleses. De
qualquer modo, o fato de outras nações só terem
começado mais tarde seus investimentos e de os
britânicos não terem parado de investir capital
fez permanecer uma grande diferença entre as
condições econômicas da Inglaterra e as desses
outros países.(MISES, 2009, PG. 79-80).
Deste modo, vemos claramente que a Escola Austríaca, defende
nitidamente um Estado cada vez mais autônomo na consecução de seu papel
sem contudo usar do intervencionismo. Esse papel dependente do Estado em
relação a política, se faz pernicioso, e viola mais uma vez os conceitos da Escola
Austríaca. Pois esta vê o Estado como um objeto sob coação e violência dos
chamados “grupos de pressão”, que são em ultima ratio, parasitas estatizados
na postura intervencionista do Estado.
O estadista do século XVIII pensava que os
legisladores tinham idéias específicas sobre o bem
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comum. Hoje, entretanto, constatamos, na realidade
da vida política – praticamente na de todos os
países do mundo onde não vigora simplesmente
uma ditadura comunista – uma situação em que já
não existem partidos políticos autênticos, no velho
sentido clássico, mas tão somente grupos de pressão.
(MISES, 2009PG. 93).
Vejamos que a crítica da escola Austríaca é muito bem acertada, pois
há no país, um fatiamento do Estado, seja por partidos políticos, os quais também
podem ser entendidos como “grupos de pressão”, mas também de setores da
sociedade tal qual a bancada dos bancos, da agricultura, dos evangélicos, da
indústria farmacêutica, da indústria automobilística e assim por diante.
Um grupo de pressão é um grupo de pessoas desejoso
de obter um privilégio à custa do restante da nação.
Esse privilégio pode consistir numa tarifa sobre
importações competitivas, pode consistir em leis
que impeçam a concorrência de outros. Seja como
for, confere aos membros de um grupo uma posição
especial. Dá-lhes algo que é negado, ou deve ser
negado – segundo os desígnios do grupo de pressão –
a outros grupos.(MISES, 2009PG. 93)
Assim, o cenário da ordem econômica compreende essa contaminação
exógena ao sistema jurídico, corrompendo-o de forma patogênica.
Temos, nos órgãos legislativos, representantes do
trigo, da carne, da prata, do petróleo, mas, antes de
tudo, de diversos sindicatos. Só uma coisa não está
representada no legislativo: a nação como um todo.
Apenas vozes isoladas se põem ao lado do conjunto
da nação. MISES, 2009, PG95) E todos os problemas,
mesmo os de política exterior, são encarados do
ponto de vista dos interesses especiais dos grupos de
pressão. (MISES, 2009, PG. 94.95)
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Vejamos, portanto que a disposição de um sistema jurídico, mesmo
que de forma constitucional, pode apresentar-se, com as corrupções sistêmicas,
patrocinadas por interesses estranhos ao do país a qual esta inserida.
Os grupos políticos de pressão permitem entender por
que é quase impossível, a quase todos os governos, deter
a inflação. Quando as autoridades eleitas procuram
restringir despesas, limitar gastos, os que defendem
interesses especiais – uma vez que serão beneficiários
diretos de determinados itens do orçamento –
apresentam-se para declarar que tal projeto específico
não pode ser posto em prática, ou que tal outro deve ser
implementado. (MISES, 2009, PG. 97)
Finalmente cumpre acrescentar que a Escola austríaca, ensina que só
existe a má economia e a boa economia, Não existe economia intermediária,
não há padrões estanques e preceitos uniformes a serem seguidos. A realidade, é
que deve ser seguida, em tempo real, em busca de um ponto de equilíbrio, com
austeridade e autoridade moral. Nas palavras de Lugwig Von Mises:
Tudo o que ocorre na sociedade de nossos dias é fruto
de idéias, sejam elas boas, sejam elas más. Faz-se
necessário combater as más idéias. Devemos lutar
contra tudo o que não é bom na vida pública. Devemos
substituir as idéias errôneas por outras melhores,
devemos refutar as doutrinas que promovem a
violência sindical. É nosso dever lutar contra o
confisco da propriedade, o controle de preços, a
inflação e contra tantos outros males que nos assolam.
Idéias, e somente idéias, podem iluminar a escuridão.
As boas idéias devem ser levadas às pessoas de tal
modo que elas se convençam de que essas idéias são
as corretas, e saibam quais são as errôneas. (MISES,
2009, PG. 101).
Assim, compreender as patogenias da ordem econômica constitucional
através de um olhar exógeno, ao direito, nos faz compreender as corrupções
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sistêmicas que assolam o sistema jurídico constitucional, para que possamos
providenciar as respostas legais aos problemas apresentados, fato este que será
proposto no capítulo seguinte.
2 FUNDAMENTOS E POSSIBILIDADE DE UMA PROTEÇÃO INTEGRAL E
NEOCONSTITUCIONALISTA A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FISCAL DO
ESTADO BRASILEIRO
2.1 ANÁLISE TEXTUAL, TEMÁTICA E INTERPRETATIVA
Em análise detida do texto constitucional, em especial a ordem
econômica (art. 170 CF) e a gestão orçamentária (Art. 163 CF) verificamos
em suma a preocupação do legislador, em perquirir os caminhos para uma
efetiva aplicabilidade de recursos financeiros para concretização de direitos
fundamentais, dando suporte à concretização de políticas públicas, e visando
a efetividade através de controle dos gastos públicos, a garantia de acesso a
informação e a elaboração de instrumentos de controle.
Tal temática se torna extremamente importante, visto a atualidade da
discussão acerca do teto dos gastos públicos6, e que faz parte da discussão do
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 95, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 Altera o Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá outras
providências. As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art.
60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: Art. 1º O Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido dos seguintes arts. 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 114: “Art. 106. Fica instituído o Novo Regime Fiscal no âmbito
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará por vinte exercícios
financeiros, nos termos dos arts. 107 a 114 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”
“Art. 107. Ficam estabelecidos, para cada exercício, limites individualizados para as despesas
primárias: I - do Poder Executivo; II - do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, da Justiça
Militar da União, da Justiça Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito do
Poder Judiciário; III - do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da
União, no âmbito do Poder Legislativo; IV - do Ministério Público da União e do Conselho
Nacional do Ministério Público; e V - da Defensoria Pública da União. § 1º Cada um dos limites
a que se refere o caput deste trabalho equivalerá: I - para o exercício de 2017, à despesa primária
paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar pagos e demais operações que afetam o
resultado primário, corrigida em 7,2% (sete inteiros e dois décimos por cento); e II - para os
exercícios posteriores, ao valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido
pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice que vier a substituí-lo, para o
período de doze meses encerrado em junho do exercício anterior a que se refere a lei orçamentária.
6
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§ 2º Os limites estabelecidos na forma do inciso IV do caput do art. 51, do inciso XIII do caput do
art. 52, do § 1º do art. 99, do § 3º do art. 127 e do § 3º do art. 134 da Constituição Federal não poderão
ser superiores aos estabelecidos nos termos deste trabalho. § 3º A mensagem que encaminhar o
projeto de lei orçamentária demonstrará os valores máximos de programação compatíveis com os
limites individualizados calculados na forma do § 1º deste trabalho, observados os §§ 7º a 9º deste
trabalho. § 4º As despesas primárias autorizadas na lei orçamentária anual sujeitas aos limites de que
trata este trabalho não poderão exceder os valores máximos demonstrados nos termos do § 3º deste
trabalho. § 5º É vedada a abertura de crédito suplementar ou especial que amplie o montante total
autorizado de despesa primária sujeita aos limites de que trata este trabalho. § 6º Não se incluem na
base de cálculo e nos limites estabelecidos neste trabalho: I - transferências constitucionais
estabelecidas no § 1º do art. 20, no inciso III do parágrafo único do art. 146, no § 5º do art. 153, no
art. 157, nos incisos I e II do art. 158, no art. 159 e no § 6º do art. 212, as despesas referentes ao inciso
XIV do caput do art. 21, todos da Constituição Federal, e as complementações de que tratam os
incisos V e VII do caput do art. 60, deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; II créditos extraordinários a que se refere o § 3º do art. 167 da Constituição Federal; III - despesas não
recorrentes da Justiça Eleitoral com a realização de eleições; e IV - despesas com aumento de capital
de empresas estatais não dependentes. 7º Nos três primeiros exercícios financeiros da vigência do
Novo Regime Fiscal, o Poder Executivo poderá compensar com redução equivalente na sua despesa
primária, consoante os valores estabelecidos no projeto de lei orçamentária encaminhado pelo
Poder Executivo no respectivo exercício, o excesso de despesas primárias em relação aos limites de
que tratam os incisos II a V do caput deste trabalho. 8º A compensação de que trata o § 7º deste
trabalho não excederá a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) do limite do Poder Executivo. 9º
Respeitado o somatório em cada um dos incisos de II a IV do caput deste trabalho, a lei de diretrizes
orçamentárias poderá dispor sobre a compensação entre os limites individualizados dos órgãos
elencados em cada inciso. 10. Para fins de verificação do cumprimento dos limites de que trata este
trabalho, serão consideradas as despesas primárias pagas, incluídos os restos a pagar pagos e demais
operações que afetam o resultado primário no exercício. 11. O pagamento de restos a pagar inscritos
até 31 de dezembro de 2015 poderá ser excluído da verificação do cumprimento dos limites de que
trata este trabalho, até o excesso de resultado primário dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
do exercício em relação à meta fixada na lei de diretrizes orçamentárias.” “Art. 108. O Presidente da
República poderá propor, a partir do décimo exercício da vigência do Novo Regime Fiscal, projeto
de lei complementar para alteração do método de correção dos limites a que se refere o inciso II do
1º do art. 107 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Parágrafo único. Será admitida
apenas uma alteração do método de correção dos limites por mandato presidencial.” “Art. 109. No
caso de descumprimento de limite individualizado, aplicam-se, até o final do exercício de retorno
das despesas aos respectivos limites, ao Poder Executivo ou a órgão elencado nos incisos II a V do
caput do art. 107 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que o descumpriu, sem
prejuízo de outras medidas, as seguintes vedações: I - concessão, a qualquer título, de vantagem,
aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de Poder ou de órgão, de servidores e
empregados públicos e militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou
de determinação legal decorrente de atos anteriores à entrada em vigor desta Emenda Constitucional;
II - criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa; III - alteração de
estrutura de carreira que implique aumento de despesa; IV - admissão ou contratação de pessoal, a
qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento
de despesa e aquelas decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios; V - realização de
concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV; VI - criação ou
majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer
natureza em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de
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novo contexto de austeridade fiscal proposto para Estado brasileiro. Do mesmo
modo, a racionalidade da aplicação destes recursos também remonta a grande
importância do tema, visto que, na administração pública vige ainda, um alto grau
de ingerência sobre a efetividade das políticas públicas, o que torna a concretização
dos fundamentos constitucionais mais irracionais e de difícil alcance.
De forma interpretativa, cremos que a leitura mais ampla e integral
do texto constitucional, atribuída à uma interpretação sistêmica e lógica da
Carta Magna, conduziria, a atribuir ao neo-constitucionalismo uma significação
coerente, com o novo contexto do Estado Brasileiro.
servidores e empregados públicos e militares; VII - criação de despesa obrigatória; e VIII - adoção
de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a
preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º da Constituição Federal. 1º
As vedações previstas nos incisos I, III e VI do caput, quando descumprido qualquer dos limites
individualizados dos órgãos elencados nos incisos II, III e IV do caput do art. 107 deste Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, aplicamse ao conjunto dos órgãos referidos em cada
inciso. 2º Adicionalmente ao disposto no caput, no caso de descumprimento do limite de que trata
o inciso I do caput do art. 107 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ficam vedadas:
I - a criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como a remissão, renegociação
ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções;
e II - a concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. 3º No caso de
descumprimento de qualquer dos limites individualizados de que trata o caput do art. 107 deste Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, fica vedada a concessão da revisão geral prevista no
inciso X do caput do art. 37 da Constituição Federal. 4º As vedações previstas neste trabalho aplicamse também a proposições legislativas.” “Art. 110. Na vigência do Novo Regime Fiscal, as aplicações
mínimas em ações e serviços públicos de saúde e em manutenção e desenvolvimento do ensino
equivalerão: I - no exercício de 2017, às aplicações mínimas calculadas nos termos do inciso I do 2º
do art. 198 e do caput do art. 212, da Constituição Federal; e II - nos exercícios posteriores, aos
valores calculados para as aplicações mínimas do exercício imediatamente anterior, corrigidos na
forma estabelecida pelo inciso II do 1º do art. 107 deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.” “Art. 111. A partir do exercício financeiro de 2018, até o último exercício de vigência
do Novo Regime Fiscal, a aprovação e a execução previstas nos § 9º e 11 do art. 166 da Constituição
Federal corresponderão ao montante de execução obrigatória para o exercício de 2017, corrigido na
forma estabelecida pelo inciso II do § 1º do art. 107 deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.” “Art. 112. As disposições introduzidas pelo Novo Regime Fiscal: I - não constituirão
obrigação de pagamento futuro pela União ou direitos de outrem sobre o erário; e II - não revogam,
dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham
sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas.””Art. 113. “da estimativa do seu impacto A
proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser
acompanhada orçamentário e financeiro.” “Art. 114. A tramitação de proposição elencada no caput
do art. 59 da Constituição Federal, ressalvada a referida no seu inciso V, quando acarretar aumento
de despesa ou renúncia de receita, será suspensa por até vinte dias, a requerimento de um quinto dos
membros da Casa, nos termos regimentais, para análise de sua compatibilidade com o Novo Regime
Fiscal.” Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua promulgação. Art. 3º Fica
revogado o art. 2º da Emenda Constitucional nº 86, de 17 de março de 2015.
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Mesmo assim, ao desmembrar racionalmente o ponto de vista
metodológico formal, através do reconhecimento da imperatividade, da
superioridade, e centralidade constitucional, alternativamente, sob, o ponto de
vista material reconheceríamos “a incorporação explícita de valores e opções
políticas” nos texto constitucional, e a “expansão de conflitos específicos e
gerais” entre “opções normativas e filosóficas” dentro da própria carta magna.
(BARCELLOS, 2006, pg.41)
Acrescente-se a isso, ainda, a imposição da Carta Magna ao cenário
político, onde nas palavras de Ana Paula Barcellos (2006, pg 39) há um “conjunto
de decisões valorativas” que devem ser seguidas, através da mudança Estatal,
e não da mudança legislativa. Pois, o alcance e a concretização definitiva dos
fundamentos constitucionais, passam pela transformação do dever ser, para a
esfera definitiva do ser.
A concretização dos direitos fundamentais, na chamada exegese
neo-constitucional, tem como primado uma releitura da constituição sob o
aspecto de sua efetividade, aplicabilidade, e proximidade com à realidade de
uma sociedade historicamente carente de conquistas sociais. A esse trinômio
daremos especial atenção, sobretudo ao olhar econômico, caracterizado pela
gestão fiscal e orçamentária, que as sustenta.
Pois ao negar a necessidade de atribuição financeira à concretude dos
direitos fundamentais e sociais, retira-se da dimensão realística da norma, a sua
característica primordial que é o suporte aos anseios o Estado frente aos seus
princípios norteadores.
Nessa sinalização do norte constitucional, o legislador, faz uma
carta voltada para o povo, calcada em valores dirigentes para um novo
estado, o qual do mesmo modo através de seu espectro arrecadatório, sabe do
alicerce financeiro, contudo deixa esse sistema corrompido pela ausência da
austeridade que a dirige.
Assim, ao se retirar o aspecto financeiro do desenvolvimento do
estado, deixa-se de reconhecer o aporte capitalista do mundo que os cerca. Tal
ausência de reconhecimento é uma das distorções da visão Estatal, pautada na
desconsideração do sistema de mercado, pois covardemente, deixa a dimensão
financeira infectada de uma abstração descomprometida com a realidade social
e econômica da própria figura do Estado.
Desse apontamento, é necessário sempre se aproximar do preâmbulo
inaugural de nossa carta, a qual revela os critérios desse novo estado
Democrático Constitucional:
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Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em
Assembléia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores supremos de uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,
fundada na harmonia social e comprometida, na
ordem interna e internacional, com a solução pacífica
das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de
Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL. (in CF – site STF –
Constituição anotada)
Vejamos, portanto, que a consagração de um estado democrático,
vem fundamentada em uma série direitos sociais, e individuais, justamente
dando suporte a valores supremos para uma sociedade fraterna, pluralista
e sem preconceitos. Mesmo que esses valores apontem apenas como
diretrizes, e não como princípios a serem invocadas, restam esses valores,
como verdadeiras diretrizes a serem perseguidas pelo Estado Brasileiro, pelo
legislador e pelo Judiciário.
Conseqüentemente, a perseguição desses vetores, ou diretrizes
constitucionais precisa de suporte financeiro, os quais se materializam na
gestão orçamentária e fiscal do Estado. Acrescente-se ainda que por um dever
de lealdade científica, fazer tais apontamentos, são de extrema necessidade,
pois para se ter orçamento, há que se ter arrecadação, e se há arrecadação, há
Contribuinte, e se há contribuinte há que se ter produção. Sendo que, neste elo
entre arrecadação e produção é que prostra o direito tributário.
2.2 DA FIGURA POLITIZADA DO ESTADO
A problematização é deveras intensa e fundamental diante do Estado
político que se afigura em nosso País. Quando dizemos, estado político, fazemos
esta afirmação com base em uma figura politizada do Estado, o qual tomado
e engendrado para dar vazão à interesses políticos, desfigura-se do seu papel
principal de concretização daqueles direitos fundamentais insculpidos na carta
magna. Tal dicotomia apresentada de forma muito emblemática nos dias de
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hoje, transmuta a carta constitucional, e faz da letra da lei, apenas um parâmetro
de busca por um Estado Ideal.
E definitivamente não é isso. O Estado é que deve buscar o cumprimento
fiel desta sucessão de obrigações constitucionais dando concretude aos valores
lá insculpidos, demonstrando acima de tudo o apreço por aqueles valores de sua
lei máxima, e transformado-as em realidade.
Vemos, que aqui, tal afirmativa, não quer fazer uma leitura pura
da constituição, tal como uma interpretação fria ou restritiva da norma
Constitucional. Há que se entender, que a integração da norma constitucional
à realidade, depende sim de uma interpretação valorativa mas focada na
sua finalidade principiológica, seja ela a concretização daqueles diretrizes
constitucionais, seja a produção de efeitos concretos na sociedade. Traduz-se
então um caráter pragmático da constituição, e não uma teoria pura do Direito.
Diante desses critérios pragmáticos, verificamos que então restaria
o suporte financeiro à estes anseios constitucionais, os quais revelam a
necessidade de uma prestação pecuniária pelo estado para aporte destes
princípios na realidade social. Nesse espectro financeiro o Estado, em
virtude de amparo econômico à sua atuação, possui diversas críticas sobre a
racionalização dos recursos financeiros, bem como a ausência de transparência
da utilização desses Recursos.
Nesse ponto, precisa-se apontar que as esferas de proteção ao bom
desempenho do estado nos gastos públicos vêm desempenhando um papel
relevante, mas muito aquém do necessário a ser perseguido pelo Estado, faltando
principalmente pela transparência das contas públicas, seja pelo acesso à estas
informações, seja pela atuação mais contundente dos instrumentos de controle.
2.3 TRANSPARÊNCIAS DAS CONTAS PÚBLICAS
Como dito anteriormente, um dos pilares pela busca da concretização
de políticas públicas que ensejam à dar vazão aos anseios políticos e
constitucionais do Estado, carecem de necessidade de ampla transparência,
requisitos estes intrínseco da administração pública, quando se trata de recursos
e dinheiro público.
Dentro de nossa constituição tal ato é revelado pelo art. 5°, inciso
XXXIII da Constituição Federal:
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou
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de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado.
Vejamos, que o elemento da publicidade, traduz ao cidadão, à uma
primeira vista uma obrigação do Estado democrático de Direito, e acima de
tudo um dever Constitucional. Ocorre que, em se tratando de administração
pública, recorrente é a violação deste princípio matriz de direito administrativo
brasileiro. Pois, ao imiscuir-se dessa prestação da publicidade, claramente o
administrador impede o acesso ás ações do Estado, e mais do que isso, impedese que transpareçam eventuais omissões daquele estado.
Dessas diversas violações, pode-se encontrar atualmente um farto
repositório jurisprudencial (em anexo) acerca da matéria, o que traduz muito
bem, o estado de violação constitucional a que estamos submetidos. Ou seja,
em análise detida da jurisprudência brasileira a mesma revela que há uma ampla
gama de violações ao princípio da publicidade e transparência das contas e ações
do Estado, que os inúmeros julgados expõem, traduzindo e transparecendo um
Estado disfuncional.
Dentro desse repertório podemos compulsar as seguintes
jurisprudências as quais revelam um estado de violação permanente da
obrigação de transparência do Estado:
Ato que indefere acesso a documentos relativos ao
pagamento de verbas públicas. (...) A regra geral
num Estado Republicano é a da total transparência
no acesso a documentos públicos, sendo o sigilo a
exceção. (...) As verbas indenizatórias para exercício
da atividade parlamentar têm natureza pública, não
havendo razões de segurança ou de intimidade que
justifiquem genericamente seu caráter sigiloso.
[MS 28.178, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-32015, P, DJE de 8-5-2015.] Direito à informação de
atos estatais, neles embutida a folha de pagamento
de órgãos e entidades públicas. (...) Caso em que
a situação específica dos servidores públicos é
regida pela 1ª parte do inciso XXXIII do art. 5º
da Constituição. Sua remuneração bruta, cargos e
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funções por eles titularizados, órgãos de sua formal
lotação, tudo é constitutivo de informação de interesse
coletivo ou geral. Expondo-se, portanto, a divulgação
oficial. Sem que a intimidade deles, vida privada e
segurança pessoal e familiar se encaixem nas exceções
de que trata a parte derradeira do mesmo dispositivo
constitucional (inciso XXXIII do art. 5º), pois o fato é
que não estão em jogo nem a segurança do Estado nem
do conjunto da sociedade. Não cabe, no caso, falar de
intimidade ou de vida privada, pois os dados objeto da
divulgação em causa dizem respeito a agentes públicos
enquanto agentes públicos mesmos; ou, na linguagem
da própria Constituição, agentes estatais agindo “nessa
qualidade” (§ 6º do art. 37). E quanto à segurança
física ou corporal dos servidores, seja pessoal, seja
familiarmente, claro que ela resultará um tanto ou
quanto fragilizada com a divulgação nominalizada
dos dados em debate, mas é um tipo de risco pessoal
e familiar que se atenua com a proibição de se revelar
o endereço residencial, o CPF e a CI de cada servidor.
No mais, é o preço que se paga pela opção por uma
carreira pública no seio de um Estado republicano. (...)
A negativa de prevalência do princípio da publicidade
administrativa implicaria, no caso, inadmissível
situação de grave lesão à ordem pública. [SS 3.902
AgR‑segundo, rel. min. Ayres Britto, j. 9‑6‑2011,
P, DJE de 3‑10‑2011.] == RE 586.424 ED, rel. min.
Gilmar Mendes, j. 24-2-2015, 2ª T, DJE de 12-3-2015.
Vejamos, que tanto o acesso à documentos, bem como à informações,
são a Tônica da transparência, e no mesmo sentido encontram-se nesse mesmo
limbo, a transparência de contas a serem apresentadas pelo setor público. No
mesmo sentido, as contas e gastos públicos que estejam atrelados intimamente à
consecução daqueles direitos e garantias sociais muito bem definidos em nossa
constituição, precisam, portanto, como já dito anteriormente, de transparência
para que os instrumentos de fiscalização possam atuar de forma pragmática, o
que é um dever constitucional dado pela nova exegese neo-constitucional.
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2.4 ACESSOS À INFORMAÇÃO
Vejamos que dentro do princípio e dever constitucional da
transparência, temos um elemento intrinsecamente ligado à ele, que se trata
do acesso à informação. Este dever e obrigação, também traduzem respeito
ao dinheiro público. O acesso à informação é um dos pilares do Estado
Democrático de Direito, que demonstram que dentro do sistema burocrático
do Estado em se tratando de verbas públicas, toda a transparência no trato e
aplicação dos recursos é importante para dar segurança ao contribuinte de que
aqueles tributos arrecadados estão sendo aplicados de forma coerente e lícita.
Essa Transparência tem um duplo sentido, e mais do que sentido,
tem um sentido simbólico à sociedade e também ao mercado. E porque ao
Mercado? Porque o Estado Brasileiro possue títulos do tesouro nacional que são
comercializados no mercado de valores mobiliários e refletem a saúde financeira
do Estado, e o grau de confiabilidade7 para o investidor. Nesse contexto, aqui
caberíamos uma explicação sobre à lei de acesso à informação hoje tratada no
instituto Legal Lei nº12.527/2011.
Dentro da norma Lei nº 12.527/2011, verificamos que os órgãos
da administração direta de todas as esferas bem como de todos os poderes,
possuem obrigação de darem acesso à informação, com supedâneo jurídico no
próprio art. 5, inciso XXIII da Constituição Federal, bem como pelo princípio
da publicidade do art. 37 e o acesso à informação do §2° do art. 216 todos da
Constituição Federal.
Nesse contexto verificamos que em havendo a violação do acesso
a esta publicidade ou o acesso à informação, restaria ao agente público às
sanções cabíveis no âmbito do art., 32 da própria Lei nº 12.527 de 2011.
Vejamos que o sistema positivado brasileiro consegue ser perfeitamente
harmônico com o texto Constitucional, restando somente ao poder público a
concretização destas informações.
O grau de confiabilidade é fornecido por agências internacionais de diversos países, que
possuem um “rating” ou ranking de confiabilidade em investimentos. Recentemente o Brasil TVE
o seu rating rebaixado, diante das barreiras políticas encontradas para ajuste fiscal da previdência,
onde há um déficit orçamentário capaz de gerar um desequilíbrio nas contas da União. Tal
matéria por ser de difícil compreensão essa dinâmica econômica mundial desmonta qualquer
possibilidade de entendimento de um país economicamente isolado, ou de qualquer crítica à
economia de mercado, ainda que possam existir tais críticas. Fato é que desconsiderar qualquer
realidade econômica mundial, e suas capilaridades, é desconsiderar a realidade e plausibilidade à
concretização de direitos fundamentais e sociais, com amparo financeiro sólido realizados por um
Estado democraticamente robusto e financeiramente responsável.
7
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Este aspecto de positivação integral do sistema traz uma segurança
jurídica ao conjunto e aplicação da norma. O cenário jurídico e legal é
extremamente favorável ao suporte constitucional demonstrando estar à
lei ordinária, em sintonia com o contexto constitucional e essa sintonia
constitucional é extremamente coerente pois implica em uma observação
paradigmática8 do ordenamento.
E porque essa concretização não ocorre?...Ora é evidente que a norma
por si só, depende da parte dinâmica da administração para ser concretizada.
Tais intervenções são determinantes para o setor público, que embora obrigados
ao cumprimento destas imposições legais, relutam no seu cumprimento pois
desvelam muita de suas vezes omissões passíveis de punição, bem como de
responsabilidades administrativas que demonstram um desvio de finalidade.
A exposição da administração pública ao seus administrados bem
como ao mercado, transformariam a consecução dos direitos fundantes da
nação mais fáceis de serem implementados, assegurados e defendidos, pois
essa postura austera emitiria um sinal positivo à sociedade e ao mercado, que
reagiriam de forma receptiva à essa postura administrativa.
Portanto, o acesso a informação, além de instrumento capaz de dar
ao Estado a possibilidade de impulsionar a sociedade como um todo, tem
um caráter supra-mercadológico, pois impacta diretamente, na segurança dos
investidores, e sobre tudo dos CONTRIBUINTES.
2.5 INSTRUMENTOS DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO
Diante dessas violações constitucionais da administração, vemos
claramente um único caminho a ser seguido senão o da judicialização destes
institutos constitucionais. Em nosso ordenamento, existem inúmeros recursos
que podem ser utilizados, como instrumentos para consecução da probidade
administrativa seja da gestão dos orçamentos ou gastos públicos, seja de direito
instrumental ou de direito material.
O principal instrumento é o próprio arcabouço constitucional, seja
através do art. 5, XXXIII, do art. 379, e do parágrafo 2 do art. 216. Dentro
Entenda-se como paradigmática a possibilidade de se olhar o ordenamento como um modelo
padrão, como modelo para um sistema de flexão de derivação, e de observação para sua fiel
observação e interpretação.
9
Direito à informação de atos estatais, neles embutida a folha de pagamento de órgãos e entidades
públicas. (...) Não cabe, no caso, falar de intimidade ou de vida privada, pois os dados objeto da
8
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da jurisprudência10 do Supremo Tribunal Federal possuímos diversos
julgados que conformam o entendimento da norma constitucional como
elementos obrigatórios de observação à concretização dos princípios da
administração pública.
O próprio Ministério Público, como legitimado para proposição da
ação civil pública (art. 127, e art. 129, III da CF). Os tribunais de contas da
União (art. 73 e 74 da CF) com sua finalidade de avaliar o cumprimento de
metas previstas na plano plurianual, eficácia e gestão orçamentária, exercer
o controle das operações de crédito, apoiar o controle externo, o que faz
do tribunal de contas um órgão auxiliar e de fiscalização podendo qualquer
pessoa do povo se utilizar de instrumentos de denuncia para informar
irregularidades ou ilegalidades.
A Lei Complementar nº 101 de 2000 – Lei de Responsabilidade, a qual
estabelece a responsabilidade na gestão fiscal, a ação planejada e “transparente”
em que se previnem riscos e corrigem-se desvios nas contas públicas.
divulgação em causa dizem respeito a agentes públicos enquanto agentes públicos mesmos; ou,
na linguagem da própria Constituição, agentes estatais agindo “nessa qualidade” (§ 6º do art. 37).
E quanto à segurança física ou corporal dos servidores, seja pessoal, seja familiarmente, claro que
ela resultará um tanto ou quanto fragilizada com a divulgação nominalizada dos dados em debate,
mas é um tipo de risco pessoal e familiar que se atenua com a proibição de se revelar o endereço
residencial, o CPF e a CI de cada servidor. No mais, é o preço que se paga pela opção por uma
carreira pública no seio de um Estado republicano. A prevalência do princípio da publicidade
administrativa outra coisa não é senão um dos mais altaneiros modos de concretizar a República
enquanto forma de governo. Se, por um lado, há um necessário modo republicano de administrar
o Estado brasileiro, de outra parte é a cidadania mesma que tem o direito de ver o seu Estado
republicanamente administrado. O “como” se administra a coisa pública a preponderar sobre
o “quem” administra – falaria Norberto Bobbio –, e o fato é que esse modo público de gerir a
máquina estatal é elemento conceitual da nossa República. O olho e a pálpebra da nossa fisionomia
constitucional republicana. A negativa de prevalência do princípio da publicidade administrativa
implicaria, no caso, inadmissível situação de grave lesão à ordem pública. [SS 3.902 AgR‑segundo,
rel. min. Ayres Britto, j. 9‑6‑2011, P, DJE de 3‑10‑2011.] == RE 586.424 ED, rel. min. Gilmar
Mendes, j. 24-2-2015, 2ª T, DJE de 12-3-2015.
10
• Lei federal 9.755/1998. Autorização para que o TCU crie sítio eletrônico denominado Contas
Públicas para a divulgação de dados tributários e financeiros dos entes federados. (...) O sítio
eletrônico gerenciado pelo TCU tem o escopo de reunir as informações tributárias e financeiras
dos diversos entes da Federação em um único portal, a fim de facilitar o acesso dessas informações
pelo público. Os documentos elencados no art. 1º da legislação já são de publicação obrigatória
nos veículos oficiais de imprensa dos diversos entes federados. (...) A norma não representa
desrespeito ao princípio federativo, inspirando-se no princípio da publicidade, na sua vertente
mais específica, a da transparência dos atos do poder público. Enquadra-se, portanto, no contexto
do aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e
cumprindo, assim, o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37,
caput, CF/1988). [ADI 2.198, rel. min. Dias Toffoli, j. 11-4-2013, P, DJE de 19-8-2013.]
54

CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA E AUTORREGULARIZAÇÃO EMPRESARIAL: A FUNDAMENTALIDADE DO COMPLIANCE NO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Extrai-se da Lei nº 1.079 de 1950, lei esta utilizada para o impeachment
da ex-Presidente Dilma Roussef, definindo os crimes de responsabilidade, onde
atos do Presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e
especialmente, a probidade da administração, a lei orçamentária, a guarda e o
legal emprego dos dinheiros públicos.
A Ação civil pública Lei nº 7.347 de 1985, onde o Ministério público11
tem legitimidade para propor a presente ação quando houver verificado danos a
qualquer outro interesse difuso ou coletivo. A Lei nº 8.137 de 1990 constituindo
os crimes contra a ordem tributária. A lei de improbidade administrativa
determinada pela Lei nº 8.429 de 1992, onde estes atos de improbidade alcançam
qualquer agente público, servidor ou não.
A arguição a preceito fundamental12 também integram este rol de
proteções que visam a probidade administrativa, onde tal instrumento está
determinado na Lei nº 9.882 de 1999, visando resguardar evitar ou reparar lesão a
preceito fundamental. E aqui, em que pese a discussão do cabimento da Arguição
que não esteja no art. 1º da CF, em uma leitura mais atenta do instituto revela
que há a possibilidade deste instrumento ser utilizado por violação a preceito
fundamental por “equiparação”, o qual nas palavras do Ministro Alexandre
de Morais (2007, p 757) “qualquer controvérsia constitucional” ensejaria
Outro instrumento que reputamos válido é a ação civil pública, lei 7.347 de 24 de julho de 1985,
tendo como dominus litis o próprio Ministério Público: “Art. 1º Regem-se pelas disposições desta
Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais
causados: l - ao meio-ambiente; ll - ao consumidor; III – a bens e direitos de valor artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico; IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo V
- por infração da ordem econômica; VI - à ordem urbanística. VII – à honra e à dignidade de
grupos raciais, étnicos ou religiosos VIII – ao patrimônio público e social.”
12
Concluindo, acreditamos, que a própria ADPF – Arguição de Descumprimento de preceito
Fundamental, lei 9.882 de 3 de dezembro de 1999, seja também um instrumento apto para a
fiscalização e controle JUDICIAL, com consequências jurídicas relevantes e vinculantes, embora
este instrumento esteja legitimados pessoas diversas, através do art. 103 da Constituição Federal,
via art. 2, I da lei 9882 de 1999. Acrescente-se ainda a faculdade ao interessado de representar
ao Procurador da Geral, sob égide do §1° do art. 2 da lei 9882 de 1999, contudo, fixou-se a tese
que o rol exaustivo do art. 103 da CF, delimitou a legitimidade. Desta feita, embora destoante
da jurisprudência fixada, reputo a interpretação incorreta da letra da lei, o que impede o direito
de acesso à justiça e a prestação jurisdicional. Cumpre acrescentar ainda que em sede de ADPF,
o Supremo Federal ainda não decidiu, de forma estanque a interpretação dada, ao conceito de
PRECEITO FUNDAMENTAL. Assim fazemos esta observação da ADPF como instrumento
de controle de violação a fundamentos constitucionais, mesmo que judicial, pois na ADPF n.
45 do STF, o Min. Carlos Ayres Britto, afigura perfeitamente cabível a extensão da aplicação e
interpretação dos conceitos de preceitos fundamentais aos Títulos I e II da Constituição Federal.
Cumpre acrescentar ainda que nessa ADPF 45, a própria autora é citada pelo Ministro Relator
Celso de Mello em seu voto magistral.
11
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ao menos a possibilidade de avaliação pelo Supremo. No mesmo sentido aqui
se inseririam nas palavras do Ministro Luis Roberto Barroso (2004, pg. 222)
“e por fim os princípios constitucionais sensíveis” sejam estes o do art. 34 VII,
sejam estes assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:
A forma republicana, os direitos da pessoa humana, a autonomia municipal, a
prestação de contas da administração pública direta e indireta...
Como dito anteriormente, um dos instrumentos subutilizados do
ordenamento jurídico brasileiro, é a Ação Popular estatuída pela Lei nº 4.717
de 1965. Vejamos que logo em seu art. 1° ela descreve a sua legitimidade e
sua competência:
Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a
anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos
ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos
Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas,
de sociedades de economia mista (Constituição,
art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas
quais a União represente os segurados ausentes, de
empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de
instituições ou fundações para cuja criação ou custeio
o tesouro público haja concorrido ou concorra com
mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da
receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio
da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos
Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou
entidades subvencionadas pelos cofres públicos.
No mesmo sentido, verificamos que o Mandado se Segurança, Lei
nº 12.016 de 7 de agosto de 2009 se mostra também como um instrumento de
coação e proteção de direito líquido e certo: “Art. 1o Conceder-se-á mandado
de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder,
qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de
sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem
as funções que exerça.”
Feitas estas colocações, ainda entendemos que há instrumentos de
controle administrativos, como o próprio Termo de Ajustamento de Conduta
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que pode ser realizado com o próprio Ministério Público, como instrumento
hábil a dar concretude ao direitos fundamentais.
Por outro lado, o poder fiscalizatório, do poder legislativo, é também
um instrumento de controle e de aplicabilidade de recursos públicos, onde
através dos Tribunais de Contas podem fazer a aprovação e reprovação destas
pela malversação do dinheiro público.
Vejamos portanto que são inúmeros os instrumentos que podem
ser utilizados na consecução da probidade administrativa, e da transparência
e publicidade das contas do estado afim de concretude das obrigações
constitucionais impostas, Vejamos também que o sistema é harmônico e ainda
possuindo instrumento que por ocasião de falha dos órgãos de fiscalização,
podem ser utilizados como instrumentos de busca e recuperação dessas
obrigações impostas ao Estado, bem como pela busca da responsabilização
dos administradores.
Nesse cotejo de normas, vemos, portanto, a existência de um arcabouço
jurídico forte, e robusto capaz de dar vazão aos anseios constitucionais,
e mais do que isso, é a presença de parte dessa estrutura jurídica apta a dar
proteção a concretude as finanças públicas, que estão presentes dentro de
nossa Constituição. Esse comando constitucional, em que pese às críticas de
sua inserção no corpo da constituição, fato é que ele deve e pode ser utilizado
como norma verticalizadora da obrigatoriedade estatal de observância respeito
às finanças públicas.
Em uma breve conclusão, acreditamos, estarmos diante de uma
nova etapa da constitucionalização da efetividade do cumprimento e alcance
dos direitos fundamentais insculpidos na Carta Magna. Desta forma, vemos
que aqueles direitos fundamentais que já se encontram dentro do texto
constitucional, estão acima de tudo órfãos de políticas públicas efetivas, e
de medidas administrativas que dêem vazão a efetividade daqueles direitos.
Ressalte-se ainda, que o dinheiro público mal versado, já é por si só uma
violação constitucional. E nessa violação, jaz ainda a má aplicação do recurso
público, fato este muito bem delineado ao longo da análise.
No mesmo sentido, em sede de conclusão, e também como reflexão
dogmática, verificamos que, a todo o momento, o Estado Brasileiro, cria
subterfúgios para fugir a responsabilidade de concretização daqueles direitos
fundamentais. Um dos exemplos mais marcantes na Doutrina Brasileira é o
Princípio da Reserva do possível. Teoria esta acolhida pelo nosso Supremo
Tribunal Federal, e por vários tribunais pelo mundo afora, que retiram a
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responsabilidade do Estado em virtude de falhas financeiras, na concretização
de direitos fundamentais.
Nesse diapasão, vemos que através do colóquio entre a norma
constitucional, e o princípio da reserva do possível, temos uma luz no fim do
túnel, onde no STA (suspensão de tutela antecipada) 223 Agr de relatoria do
Min. Celso de Mello (2014), ficou devidamente consignado:
O papel do Poder Judiciário na implementação de
políticas públicas instituídas pela Constituição e
não efetivadas pelo poder público. A fórmula da
reserva do possível na perspectiva da teoria dos
custos dos direitos: impossibilidade de sua invocação
para legitimar o injusto inadimplemento de deveres
estatais de prestação constitucionalmente impostos ao
poder público. A teoria da “restrição das restrições”
(ou da “limitação das limitações”). Caráter cogente
e vinculante das normas constitucionais, inclusive
daquelas de conteúdo programático, que veiculam
diretrizes de políticas públicas, especialmente na área
da saúde (CF, arts. 6º, 196 e 197). (BRASIL, 2014)
Vejamos que, temos hoje em nosso ordenamento, vários instrumentos
legais e administrativos que podem ser usados para a fiscalização da aplicação,
administração, e efetivação de políticas públicas, que tendem a dar concretude
aos direitos fundamentais. Tais elementos já foram analisado anteriormente, mas
cumpre acrescentar a ação popular, instrumento extremamente sub-utilizado e que
possui uma aplicação capaz de impedir danos e atos lesivos ao patrimônio publico.
Por outro espectro, como modelo de controle “pós-delito”, temos como já citado
pela autora à ação de improbidade administrativa, os crimes de Responsabilidade
insculpidos no art. 85 da Constituição Federal, e lei 1.079 de 10 de abril de 1950.
3 O CONTRIBUINTE COMO DESTINATÁRIO DA ARRECADAÇÃO
3.1 REGULAÇÕES ECONÔMICAS
Um dos fenômenos da Carta Constitucional de 1988 é o caráter
intervencionista do Estado Brasileiro. Essa faceta multidimensional do Estado
se materializa, em diversas áreas, seja através do próprio processo legislativo,
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seja através de regulação da área a ser “administrada” através de instrumentos
descentralizadores da atividade regulatória.
A autodeterminação da regulamentação que a Constituição delegou
ao longo do tempo à figura centralizadora do Estado pavimentou um papel de
agente regulador da atividade econômica (art. 170 e art. 174 da CF), mas que, por
limitação de sua derivação fiscalizatória, de planejamento ou mesmo de incentivo,
mostrou-se incapaz de cumprir um papel digno frente à realidade brasileira.
A par desse fenômeno, a descentralização da atividade administrativa
do estado também foi vetor de motricidade aos anseios constitucionais do Estado
brasileiro, o qual veio transferindo ao particular, por delegação, concessão ou
permissão, aquelas atividades desenvolvidas pelo ente público.
Diante do desmembramento da atividade administrativa do Estado,
essa verticalização das decisões através do ente Federal trouxe um descompasso
com as necessidades contemporâneas do Estado, criando um hiato onde o
caráter interventivo, quando alcançado, já se mostrava superado pela dinâmica
da realidade a ser delimitada.
Desta feita, em resposta a estes anseios Estatais, foram criados
mecanismos regulatórios capazes de atuar de forma presente na realidade a ser
suportada, tendo, portanto como finalidade, aquelas diretrizes constitucionais
do art. 170 da CF.
Essa dupla influência, dinâmica, sobre o direito administrativo
brasileiro, trouxeram uma crise conceitual e também uma crise material
intimamente ligada com a regulação econômica.
No que tange a crise conceitual, vemos que o chamado serviço
público, transplantado em organismos de direito privado, passam por uma
nova concepção, pois operam no que chamamos de regras de mercado, sob a
influência híbrida de regras de direito público, mas, contudo, infelizmente estão
sob a responsabilidade e influência direta do direito privado.
No outro vértice da crise, está o elemento material, que é a própria
influência e incidência das regras de mercado, sob a atividade delegada, que
sofre as influências da economia de mercado, e que sofrem a intervenção do
direito público.
Nesse fenômeno administrativo, a regulamentação, fiscalização
e incentivo, passaram, portanto, a se fragmentar ao longo do processo
democrático brasileiro, mostrando ao regulamentado que aquele campo
de atuação poderia sofrer uma incidência regulatória excessiva através da
delegação de poder feita pelo Estado.
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Tal delegação de poder, feita de forma fragmentada, demonstrou que a
esfera de intervenção ultrapassou os ditames constitucionais, causando, portanto,
o que se pode chamar de “hipérbole regulatória”, uma “bolha” regulatória,
superinflacionada, a qual recusa-se a estourar visto as responsabilidades13
acerca das atividades prestadas.
Embora essa fragmentação demonstrasse ao longo do tempo um grau
de especialidade, fato é que o inchaço normativo/regulatório se demonstrou
um entrave à chamada economia de mercado, característica de um sistema
econômico que não pode ser dominado através de “entraves” regulatórios,
interventivos, como se faz dentro do Estado brasileiro.
No espectro mais publicista, o encontro demarcado pelo sistema
tributário, demonstra esse grau de intervenção através da postura arracadatória
do Estado, o qual ao verificar o fato gerador, ou surgimento de novas bases
imponíveis, busca através do alcance normativo, trazer para dentro do cofre
publico um produto maior da arrecadação.
As delimitações da atividade interventiva do Estado dentro do art.
174 da CF prescreve muito bem esse papel do Estado, o qual vem a todo
o momento querer dominar esse organismo vivo, extrapolando a dicção
constitucionalmente imposta.
Desta forma, já por sua vez, os entes reguladores, embora vinculados
ao poder central do Estado, passaram a intervir desmedidamente nas suas áreas
de atuação criando uma mancha interventora e dirigindo de forma indireta os
destinos de mercado e da economia dos campos intervindos.
Essa inconciliável disputa criada pela estrutura administrativa do
Estado, entre o direito privado e o direito público, transformaram o cenário dos
serviços públicos, delegados concedidos ou permitidos, em verdadeiras terras
de insegurança jurídica.
Nesse mesmo sentido, é que o direito tributário se encontra, onde
coloca cada vez mais o contribuinte e a atividade empresarial cada vez mais
emparedada, frente a comandos cada vez mais administrativos, que extrapolam
o princípio da legalidade estrita.
Contudo, não se olvida reconhecer a necessidade, ao menos em parte,
desta atuação regulatória do Estado em favor da proteção dos contribuintes, pois
a dimensão do espectro arrecadatório, espera do Estado essa postura, entretanto
Contudo, dogmaticamente as pontes que transpõem este rio caudaloso da responsabilidade do
Estado e dos concessionários, e que ligam o direito público ao direito privado, aparentemente já
se encontram construídas, fato pelo qual, aguardamos, ansiosamente, à realidade à transpô-la à
qualquer momento.
13
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o Estado não se coloca no mesmo pé de igualdade do contribuinte, quanto à
sua responsabilidade e postura administrativa ao contribuinte, em fomentar,
proteger, esclarecer, a figura do contribuinte, seja pessoa física ou jurídica.
Dessa distorção administrativa, decorrem diversas outras anomalias
com capilaridade estrutural no sistema tributário, onde sequencialmente distorce
um sistema, que deveria proteger o contribuinte.
3.2 O CONFLITO TRAVADO ENTRE A ECONOMIA DE MERCADO, O PODER
ESTATAL E A FIGURA DO CONTRIBUINTE
Como dito anteriormente, a inconciliável disputa criada pela estrutura
administrativa do Estado, entre o direito privado e o direito público, foram
criadores de insegurança jurídica, lançando o ESTADO e o contribuinte dentro
de uma lacuna. Embora haja a chamada moralidade tributária, certo é que, em
nosso ordenamento, ainda ressentimos que a figura do contribuinte, não possa
ser visto verdadeiramente através de sua característica híbrida.
Esse conflito entre direito público e direito privado revela, claramente,
que nem o papel desenvolvido pelo Estado, ou pelo seu corpo administrativo,
estão à altura da proteção integral do contribuinte coberto pelo manto do direito
público ou do direito privado, ou dos dois de maneira híbrida.
Por outro vértice, vemos que os anseios estatais em contraste com os
anseios da economia são causas e efeitos do mesmo problema. Quanto mais
a atividade interventora do Estado tende a se expandir, mais a economia de
mercado irá cindir-se.
Essa relação de ação e reação é própria do sistema de mercado, que
possui uma característica adaptativa. E essa característica adaptativa demonstra
claramente uma relação hospedeiro-parasita (BARBIERI, 2013, p. 107).
Essa simbiose, seja para o bem ou para o mal, ao longo do tempo, vem
se mostrando, incompatível, pois trata de organismos envolvidos em uma relação
de “benefício”, onde vantagens – benéficas, neutras ou prejudiciais – para um
dos envolvidos transitam volatilmente dentro da interação administrativa.
Essa volatilidade é uma das características mais marcantes da chamada
economia de mercado, fato pelo qual tentar aprisionar as atividades concedidas
gera o aumentam de riscos, de desvios, de irregularidades e anormalidades.
Neste contexto, a figura do contribuinte passa, portanto, a exercer
única e exclusivamente uma única função, o de mero fiscalizador. Veja-se que a
responsabilidade é diretamente proporcional à liberdade dada à iniciativa privada
a atividade passaria, portanto, apenas por um caráter eminentemente fiscalizatório.
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Ao compararmos os preceitos preconizados da escola austríaca, quais
sejam: a) liberdade de comércio; b) liberdade de contrato; c) contra impostos;
d) contra controle de preços, e) contra a regulamentação que iniba a livre
iniciativa; f) acreditar na expertise do empreendedor; e, g) o indivíduo deve
perceber a dinâmica de mercado, todos esses elementos levam ao contraste de
um Estado Mínimo, sendo mero coordenador e totalmente conciliável com uma
figura híbrida do destinatário final.
Assim, no que tange ao contribuinte, destinatário final da arrecadação,
, estaríamos submetendo a ele elementos nítidos de direito privado, mas com
a tutela estatal sendo que esse caráter híbrido é o que se pode entender como
leitura NeoConstitucional dos arts. 1°, incisos II e III; 3°, inciso I; e 174, , todos
da Constituição Federal.
Em relação ao papel do Estado, frise-se que essa coordenação possui
uma delimitação muito clara, a qual enceta ao Estado um papel fiscalizador/
coordenador e não mais interventivo. Essa liberalidade confere uma dinâmica
ao Estado14, muito maior, transferindo responsabilidades ao ente privado sem
criar amarras regulatórias, caras ao grau de sofisticação do Estado e, na sua
maioria, ineficazes.
Sente-se, desta forma, que o Legislador Constitucional não deixou
claro os limites desta possibilidade de intervenção e, mais do que isso, deixou
arraigado no setor privado a sua digital interventora, ante sujeição do mercado
à sua função “indicativa”.
Desta forma, qualquer regulamentação que escape a dicção do
trabalho 170 da CF, ou que não possa dar suporte àqueles anseios estatais,
mas sobretudo constitucionais, estarão sobremaneira extrapolando a função
interventiva do Estado.
Pela interpretação lógico-sistemática, acrescenta-se que, em conjunto
com o trabalho 170 da CF, a regulamentação econômica possui também os
parâmetros do trabalho 174 da CF, ou seja, apenas de incentivo, planejamento
e fiscalização, sendo imperativo ao poder público e indicativo ao setor privado
[como já dito anteriormente], certo de que:
[...], o Estado desempenha a regulação tanto quando
tem um vínculo genérico com o administrado
(livre iniciativa da atividade econômica em sentido
Recomenda-se a leitura de Bastiat (2010), que descreve a dinâmica da regulação e a (ir)
responsabilidade do Estado.
14
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estrito) quanto no caso de possuir vínculo específico
(serviços públicos prestados mediante concessão ou
permissão). (MENDES, 2002, p. 116-117)
Veja-se que, aqui, resume-se uma das limitações à intervenção do
Estado pelo crivo Constitucional, traduzindo verdadeiro limite imposto pela
legalidade e que impacta, diretamente, na natureza jurídica do destinatário do
serviço público, seja este o contribuinte.
4 O PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO À LUZ DO PRINCÍPIO DA ENTIDADE:
UMA ANÁLISE ATRAVÉS DO ACÓRDÃO 1301-002.921 DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
4.1 DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
Compulsando o dicionário de PLÁCIDO E SILVA (2003, pg. 1046),
verificamos o vocábulo planejamento, originariamente reputa o ato “de planejar, é
o mesmo que plano, isto é programa de realizações fixado para ser cumprido de um
certo prazo ou período”. Para HIROMI (2013, pg. 658), este o trata como elisão
fiscal, “ a prática de ato com total observância de leis para evitar a ocorrência de
fato gerador de tributos”, acrescentando ainda, de forma complementar “Trata-se
de planejamento tributário para a economia de tributos”.
Nesse espectro introdutório do planejamento tributário, cumpre
novamente salientar para que não haja qualquer entendimento distorcido sobre
as questões de elisão e planejamento, que tal instituto se trata de operação
empresarial, de análise e mapeamento da operação econômica envolvida, com
vistas à racionalização econômica da empresa.
Salientamos que toda operação, é pautada pelo rigor do princípio
da legalidade, liberdade contratual, licitude das operações, tudo com vistas à
diminuição da incidência e arrecadação de tributos. Este conjunto de condutas,
buscando uma menor carga possível de tributo, é a chamada economia lícita,
pauta por Hugo de Brito Machado, a qual nos alinhamos, nesse sentido, pois
conforme já citado anteriormente o conteúdo econômico da empresa, é que
está afetado diretamente pela elisão/planejamento fiscal. Vejamos, também que
o planejamento tributário, é em suma o conjunto de atitudes lícitas, aptas a
impedir a ocorrência do fato gerador, ou a diminuição de carga tributária.
Nesse contexto, verificamos que a legalidade, está sempre na base do
planejamento, como pilar de sustentabilidade das operações comerciais, bem
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como de rearranjo empresarial a ser praticado. No espectro constitucional, tais
elementos reverberam principalmente da liberdade empresarial do art. 1 e 170
da Constituição Federal, na livre concorrência da alínea IV do art. 170 e nas
liberdades previstas do art. 5 da CF/88.
No que tange, especificamente ao rearranjo empresarial, aqui se cinge
a linha tênue, objeto de análise da presente decisão consubstanciada, do princípio
da entidade, como forma de planejamento tributário que está diretamente afeto
pelo direito comercial, consistente na reorganização empresarial, segregando as
atividades, seja pelo grau de especialização e especificidade, seja pela extensão
de seu objeto contratual.
O princípio da entidade, reconhecidamente como princípio da
ciência contábil vem sendo reconhecido de forma recorrente pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais como sendo forma hígida de planejamento
tributário, apto a fomentar a atividade empresarial, inclusive como forma de
afastar eventual alegação de simulação.
Vejamos portanto, que a amplitude do planejamento tributário, vem
agregando não só elemento que possam diminuir base de calculo, e a incidência
de impostos, mas converge-se para a dinamização da atividade econômica, e
racionalização de suas operações, fatos estes de extrema importância, que nem
sempre o fisco está preparado para analisar.
4.2 DA ANÁLISE DO ACÓRDÃO 1301002.921 – 3ª CÂMARA / 1ª TURMA
ORDINÁRIA, DO CARF
Dentro de nossa análise, fizemos a questão de trazer à luz deste
trabalho, a decisão do acórdão 1301002.921 – 3ª Câmara / 1ª Turma
Ordinária, do CARF, julgado recentemente (09.05.2018), onde claramente
verificamos que o princípio da entidade, vem sendo deveras reconhecido,
como forma de planejamento tributário lícito, em confluência com sua
origem societária e operacional.
Dentro do acórdão, o mesmo foi sumarizado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano calendário: 2010,
2012 IRPJ/CSLL SIMULAÇÃO INEXISTÊNCIA
O direito de se auto-organizar autoriza a constituição
de sociedades pelos mesmos sócios, que tenham
por escopo atividades similares, complementares
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ou mesmo distintas. Se corretamente constituídas e
operadas, afastasse 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.
Essa decisão foi escolhida, porque revela acima de tudo, a parcialidade
da autuação, sua interpretação desconforme o instituto do princípio da entidade,
e reval a possibilidade de planejamento empresarial e societário afim de buscar
economicidade nas relações comerciais.
4.3 DO PRINCÍPIO DA ENTIDADE
Ao buscarmos o conceito do princípio da entidade, verificamos que os
princípios Fundamentais de Contabilidade, estão incertos na Resolução 750/93,
através de seu do art. 4°:
Art. 4° O Princípio da ENTIDADE reconhece
o Patrimônio como objeto da Contabilidade e
afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da
diferenciação de um Patrimônio particular no universo
dos patrimônios existentes, independentemente de
pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas,
uma sociedade ou instituição de qualquer natureza
ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por
conseqüência, nesta acepção, o patrimônio não se
confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários,
no caso de sociedade ou instituição. Parágrafo único.
O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a
recíproca não é verdadeira. A soma ou agregação
contábil de patrimônios autônomos não resulta em
nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza
econômico-contábil.
Veja-se que a autonomia patrimonial, é um dos pilares da análise
pelo principio da entidade, que desdobram a condição objetiva do princípio
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em uma condição material a ser observada. A importância desta observação se
faz de forma concentrada na figura societária, visto que recai está observação,
na extensão comercial e empresarial, para a configuração ou não da simulação,
como exclusão da diferenciação patrimonial e societária de critérios de ilicitude.
Ainda dentro da Resolução 774 de 1994, do Conselho Federal de
Contabilidade, tratando tais fatos em seu apêndice e especificamente no
item 2.1, revela:
O cerne do Princípio da ENTIDADE está na autonomia
do patrimônio a ela pertencente. O Princípio em
exame afirma que o patrimônio deve revestir-se do
atributo de autonomia em relação a todos os outros
Patrimônios existentes, pertencendo a uma Entidade,
no sentido de sujeito suscetível à aquisição de
direitos e obrigações. A autonomia tem por corolário
o fato de que o patrimônio de uma Entidade jamais
pode confundir-se com aqueles dos seus sócios ou
proprietários. Por conseqüência, a Entidade poderá
ser desde uma pessoa física, ou qualquer tipo de
sociedade, instituição ou mesmo conjuntos de
pessoas, tais como:- famílias; - empresas; - governos,
nas diferentes esferas do poder; - sociedades
beneficentes, religiosas, culturais, esportivas, de
lazer, técnicas; - sociedades cooperativas; - fundos de
investimento e outras modalidades afins.
Some-se a isso, a mesma Resolução reencarta em seu item 2.1.1.- que a:
A garantia jurídica da propriedade, embora por vezes
suscite interrogações de parte daqueles que não
situam a autonomia patrimonial no cerne do Princípio
da Entidade, é indissociável desse princípio, pois é a
única forma de caracterização do direito ao exercício
de poder sobre o mesmo Patrimônio, válida perante
terceiros. Cumpre ressaltar que, sem autonomia
patrimonial fundada na propriedade, os demais
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Princípios Fundamentais perdem o seu sentido,
pois passariam a referir-se a um universo de limites
imprecisos.
Em que pese seja este princípio, um elemento de análise, fato é que
este conceito é perfeitamente aplicável, dada a importância para o planejamento
tributários e fiscal da empresa. Não nos espanta, que este princípios contábeis
cada mais especializados, vem integrando a norma de forma coerente, o sistema
tributário, dando inclusive ao art. 107, 108 e 109 do CTN .
Veja-se que aqui, enquanto citamos o art. 107, 108 e 109, estamos
verificando, que as normas integrativas, estão sendo interpretadas e integradas,
pró-contribuinte, fato este amplamente de suma importância para atividade
empresarial. Tais críticas, as quais imputam, que as normas integrativas,
referiam-se mais as posições do Fisco, tal como Sacha Calmon Navarro Coelho,
( 2015, pg. 579), verificarmos que na decisão do acórdão sob análise, tal postura
vem mudando, em razão da integração e interpretação do caso fático, à luz da
realidade empresarial, e de outros institutos que conformam a possibilidade de
planejamento empresarial.
No que tange ainda ao princípio da entidade, verificamos ainda na
Resolução 774/94 do CFC, que a mesma prescreve:
O Princípio da Entidade apresenta corolário de notável
importância, notadamente pelas suas repercussões
de natureza prática: as somas e agregações de
patrimônios de diferentes Entidades não resultam em
nova Entidade. Tal fato assume especial relevo por
abranger as demonstrações contábeis consolidadas
de Entidades pertencentes a um mesmo grupo
econômico, isto é, de um conjunto de Entidades sob
controle único.
Portanto, a higidez contábil para o planejamento tributário empresarial,
toma cada vez mais força, com a princípio da entidade, a qual demonstra não
somente o cumprimento de suas obrigações acessórias, mas transparece que o
propósito negocial, não está adstrito somente a atividade em si, mas também na
economia tributária.
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4.4 DO PRINCÍPIO DA ENTIDADE Á LUZ DO ACÓRDÃO 1301-002.921 DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Compulsando a decisão em análise verificamos em suma, que duas
empresas, com similitude de sócios, localização física, foram autuadas pelo
fisco federal, no ano calendário de 2010 e 2012, em razão da Fazenda Nacional
entender simulação, nos negócios empresariais da autuada, fazendo com que
surgisse a exação relativos ao IRPJ e CSLL das empresas.
De forma muito objetiva, o auto de infração, fora lavrado, fato pelo
qual os autuados recorreram à DRJ/BHA, julgando procedente a impugnação
apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano calendário: 2010, 2012
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.
BASE LEGAL. Os vícios dos contratos caracterizados
por condutas dolosas que tipifiquem, por exemplo, a
simulação, a fraude, o abuso de direito e de formas
afastam a liberdade de contratar e autorizam a atuação
do Fisco no sentido de desconstituir o ato viciado,
como parte diretamente interessada e em defesa à
Fazenda Pública. O art. 149, VII, do CTN, outorga ao
Fisco a competência para desconsiderar, para efeitos
fiscais, atos ou negócios fictícios, fraudados, eivados
de vício de vontade ou de forma, ou simulados. A
conduta dolosa que tipifique tais vícios deve estar
devidamente comprovada no processo administrativo
fiscal. Não havendo nos autos elementos que
evidenciem tal conduta dolosa, carece de base legal
o lançamento. No caso, os indícios trazidos aos autos
pela Fiscalização não foram suficientes para suster
a sua acusação. Impugnação Procedente Crédito
Tributário Exonerado.( Acórdão nº 0272.295, pela
10ª Turma da DRJ/BHE).
Veja-se, portanto, que em sede de impugnação tal autuação foi
desconsiderada ante prova da inexistência de simulação, dolo ou fraude,
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inclusive consubstanciando ainda que há a possibilidade e previsão legal a teor
do art. 149, VIII do CTN, outorga de competência para afastar atos com indícios
de fraude ou simulados.
No espectro do art. 149, VII do CTN, à respeito do lançamento de
ofício em razão, do sujeito passivos, que age com dolo, fraude ou simulação,
o Prof. Hugo de Brito Machado, (2005, pg. 160, vol. III) “[...] as hipóteses
dos incisos IV e VII do art. 149, embora eventualmente possam ser também
invocadas como casos de excepcional lançamento de oficio, a rigor se ajustam
melhor como hipóteses de revisão de lançamento.”
Tal revisão, como entendimento de direito administrativo tributário,
imputa que o ato de lançamento estaria albergado pela homologação fazendária,
então aí sim surgiria a revisão do ato. No contexto, em sequencia à essa revisão,
verificou-se então um erro de direito, ou nas palavras do já citado Prof. Hugo
de Brito Machado, (2005, pg. 165, vol. III), uma “mudança de critério jurídico”.
Nesse sentido, o Ilmo prof. Ensina:
Há erro de direito, quando a questão de saber qual
a solução adequada para o caso concreto não se
limita a uma questão de interpretação da norma
aplicável ao caso, mas envolve a consideração do
ordenamento jurídico em sua totalidade, e exige
inclusive a adequada consideração de seus postulados
e princípios jurídicos. (MACHADO, 2005. Pg. 165)
Assim observada o erro de direito por parte da fazenda, a mesma
efetuou a autuação dos contribuintes os quais tiveram que apresentar a
devida impugnação conforme apresentado anteriormente, sendo a mesma
julgada procedente.
4.5 DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA AUTUAÇÃO FAZENDÁRIA
Feitas as colocações anteriores, verificamos na decisão sob análise
que o Relatório Fiscal, descola da realidade empresarial alegando em suma:
1) Compartilhamento do mesmo endereço administrativo, comercial
e produtivo;
2) Mesmos sócios e idêntica participação societária em ambas as
empresas;
3) Mesmo objeto social (atividade formal);
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4) Mesma atividade comercial e produtiva (atividade de fato).
Feitos os cotejamentos, específicos pela análise dos fatos, verificou-se
posteriormente, que o “simples desmembramento das atividades não caracterizam
o ilícito, ou seja refogem à revisão do inciso VII, do art. 149 do CTN.
No mesmo sentido, verificamos, que a chamada mudança de critério
jurídico, operado pela autuação fazendária, desbota da melhor interpretação
sobre a matéria, e também não reputa à solução adequada ao caso concreto,
conforme preleciona Hugo de Brito Machador:
Já a mudança de critério Jurídico nos conduz a uma
solução que pode parecer mais adequada precisamente
em face da consideração do ordenamento jurídico
em sua totalidade, dos postulados fundamentais de
direito da lógica jurídica, de tudo, enfim que o jurista
efetivamente deve considerar para chegar a uma
solução adequada no caso concreto. (MACHADO,
2005. Pg. 165)
Somos fortes nesses argumentos, pois o que se depreende da decisão
aferida em sede da autuação da Fazenda nacional, é justamente a busca de uma
verdade material das autuações, as quais nem sempre vem atrelados à realidade
jurídica, mas somente à uma parcialidade fazendária.
No mesmo sentido, verifica-se pelo acórdão, que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, onde se reconhece o “direito de se auto
organizar” das empresas bem como a “constituição” de sociedade pelos mesmos
sócios que tenham atividades complementares, ou mesmo distintas. Sendo que
devidamente e regularmente constituídas afastando-se o entendimento de que
se trata mera simulação15.
Nesse sentido, o acórdão prescreve:
“Simular” significa disfarçar uma realidade jurídica,
encobrindo uma que é efetivamente praticada, ou que
não existe. Assim, para que determinada operação
1 Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for
na substância e na forma. § 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: I – aparentarem
conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou
transmitem. II – contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. III – os
instrumentos particulares forem antedatados, ou pós datados
15
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seja considerada simulada (art. 167, I, do Código
Civil1), devem ser consideradas as características do
caso concreto, demonstradas através de provas.
Verificou-se pela análise dos autos de infração, e pelas defesas apresentadas,
que houve portanto constituição de nova sociedade, com compatibilidade de
prestação de serviço diversos da empresa anteriormente constituída, com separação
de pessoal, maquinários e receitas decorrentes de suas atividades.
A fiscalização foi nas palavras do Relator, “em direção oposta,
concluindo por haver simulação no caso, entendendo existir uma independência
meramente formal entre a empresa recorrida e a Construtora...de sorte que,
em sua ótica, a realidade econômica comprovaria que se tratava de um único
negócio, de uma única receita, e que a criação da nova empresa serviu apenas
para propiciar a alternância dos regimes de apuração do IRPJ e da CSLL.”.
A relatoria ás fls. 31 do acórdão informa categoricamente que a realidade
posta, diverge da apresentada pelo relatório de fiscalização, pois o mesmo
encontrou nos autos, “provas de que há entre elas independência operacional,
laboral, patrimonial e técnica, e não apenas a independência formal”.
No que tange ao aspecto material para utilizarem o mesmo endereço,
o Ilmo Relator, informa corretamente às fls. 31: “O fato de compartilharem o
mesmo endereço, não pode, em absoluto, justificar a alegação de que se trate de
um único negócio, vez que inexiste qualquer ilegalidade nesta conduta, quando
se observa a atividade desenvolvida pelas empresas em questão.”
Ademais, as empresas em enfoque, possuíam objetos empresariais,
diversos e com grau de especialização muito claro. A empresa Construtora de
pavimentação, embora adquirente da empresa colidente, tinha um objeto social
mais amplo, mas, contudo não possuía a especificidade da empresa autuada
conjuntamente, visto que esta tinha foco na extração Mineral, ou Mineração16.
Veja-se que já pela realidade fática, onde uma é exploradora de
mineração, e a outra, é de pavimentação, com objetos sociais extremamente
distintos, e inclusive patrimônio distinto uma da outra, sequer poder-se-ia
pensar em autuação como forma de revisão do lançamento, tudo em detrimento
do chamado princípio da entidade.
Fls. 34 acórdão 1301-002.921 CARF: “Com efeito, não se deve focar a igualdade da atividade de
ambas empresas apenas na venda ou revenda de pedra britada, desconsiderando completamente
o fato de que a Simoso pratica a extração mineral do referido produto. Obviamente, tratam- se de
atividades bem distintas. A venda ou revenda de pedra brita já extraída e beneficiada é atividade
meramente comercial, enquanto a sua extração é atividade de mineração.”
16
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Pois havendo regularidade da documentação fiscal e contábil da
empresa, é certo que a operação estaria albergada pela legalidade. Nesse sentido,
o Relator, muito bem declina à folhas 34 do acórdão:
Concluo também, como base nas evidências acima, ter
sido preservado o princípio da Entidade. Tal princípio
professa a verdade intuitiva e jurídica de que o
patrimônio da entidade, objeto de contabilização, tem
de estar completamente separado do patrimônio de
seus sócios ou acionistas. Tal separação, por evidente,
afeta também os patrimônios de pessoas jurídicas
distintas, ainda que possuam quadro societário
idêntico, como ocorre no caso aqui em espeque.
Ainda às folhas 34, revela:
Compulsando os autos, não vejo provas de que o
referido princípio tenha sido desrespeitado. Não
houve confusão patrimonial entre as duas empresas
ou mistura no reconhecimento de receitas, custos e
despesas. Cada empresa existia de fato com estrutura
própria, de equipamentos operacionais e pessoal
próprio. A defesa, a todo tempo, alega isso a seu favor.
E a Fiscalização, no “Relatório Fiscal Diligência”,
expressamente admitiu isso [...]
Veja-se portanto, dentro do acórdão, que havendo contabilidade hígida,
recolhimento normal dos tributos incidentes, segregação de contabilidade,
através de contabilidade regular, e que não havia confusão patrimonial (princípio
da entidade), cada qual com sua estrutura própria, de equipamentos e pessoal,
não há como se falar em violação ao princípio da entidade, devendo-se afastar
por completo qualquer autuação que macule a saúde financeira, econômica e
fiscal da empresa.
Fatos pelos quais, o recurso administrativo, apresentado pela Fazenda
Nacional, foi negado provimento, que considerou procedente a impugnação e
exonerou o crédito tributários exigido.
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5 COMPLIANCE CONSTITUCIONAL À LUZ DA MATRIZ PREAMBULAR
CONSTITUCIONAL
5.1 DA MATRIZ CONSTITUCIONAL
Uma das questões constitucionais que torna a matéria tormentosa é
sobre a incidência da matriz constitucional sobre as áreas de intervenção Estatal.
A intervenção estatal se espalha por toda constituição, através de suas
cláusulas pétreas que se espalham por todo o texto constitucional, desde a parte
de direitos e garantias fundamentais, direitos sociais e políticos, bem como na
parte de direito econômico e financeiro, e aqui residem os maiores problemas.
Sempre que analisamos a constituição de forma planificada, ou
seja, horizontalmente, percebemos que existe um rol de matérias que foram
inseridos no texto constitucional de forma a dar uma segurança jurídica e um
peso constitucional ao novo regramento que surgia.
Dessa forma, essa pretensa segurança constitucional dada as matérias
expostas em nossa carta magna, encerram um período de incerteza constitucional,
e mais do que isso sinalizam, ao Estado, quais valores e princípios que deverão
ser seguidos.
Nessa sinalização do norte constitucional, o legislador constitucional,
faz uma carta voltada para o povo, calcada em valores dirigentes para um
NOVO estado.
Desse apontamento, é necessário sempre se aproximar do preâmbulo
inaugural de nossa carta, a qual revela os critérios desse novo estado Democrático
Constitucional:
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em
Assembleia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores supremos de uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,
fundada na harmonia social e comprometida, na
ordem interna e internacional, com a solução pacífica
das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de
Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL. (in CF – site STF –
Constituição anotada)
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Vejamos, portanto, que a consagração de um estado democrático,
vem fundamentada em uma série de direitos sociais, e individuais, justamente
dando suporte a valores supremos para uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos. Mesmo que esses valores apontem apenas como diretrizes, e não
como princípios a serem invocadas, restam esses valores, como verdadeiras
diretrizes a serem perseguidas pelo Estado Brasileiro.
Tal entendimento, vêm muito bem delineado pela Ministra
Carmem Lúcia na ADI 2.649 de 2008, que integralmente explica nossos
valores constitucionais:
Devem ser postos em relevo os valores que norteiam
a Constituição e que devem servir de orientação
para a correta interpretação e aplicação das normas
constitucionais e apreciação da subsunção, ou não,
da Lei 8.899/1994 a elas. Vale, assim, uma palavra,
ainda que brevíssima, ao Preâmbulo da Constituição,
no qual se contém a explicitação dos valores que
dominam a obra constitucional de 1988 (...). Não
apenas o Estado haverá de ser convocado para
formular as políticas públicas que podem conduzir ao
bem-estar, à igualdade e à justiça, mas a sociedade
haverá de se organizar segundo aqueles valores, a
fim de que se firme como uma comunidade fraterna,
pluralista e sem preconceitos (...). E, referindose, expressamente, ao Preâmbulo da Constituição
brasileira de 1988, escolia José Afonso da Silva
que “O Estado Democrático de Direito destinase a assegurar o exercício de determinados valores
supremos. ‘Assegurar’, tem, no contexto, função de
garantia dogmático-constitucional; não, porém, de
garantia dos valores abstratamente considerados, mas
do seu ‘exercício’. Este signo desempenha, aí, função
pragmática, porque, com o objetivo de ‘assegurar’,
tem o efeito imediato de prescrever ao Estado uma
ação em favor da efetiva realização dos ditos valores
em direção (função diretiva) de destinatários das
normas constitucionais que dão a esses valores
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conteúdo específico” (...). Na esteira destes valores
supremos explicitados no Preâmbulo da Constituição
brasileira de 1988 é que se afirma, nas normas
constitucionais vigentes, o princípio jurídico da
solidariedade. [ADI 2.649, voto da rel. min. Cármen
Lúcia, j. 8-5-2008, P, DJE de 17-10-2008.].
Embora haja a resolução que o preâmbulo, nas palavras do Ministro
Carlos Velloso, “não constitui norma central”17, vejamos que uma nova leitura
NEO-constitucionalista, estes valores são sim em grande parte diretrizes e
valores que devem ser conjugados com a nova forma democrática estatal
inaugurada pela Constituição de 1988.
Estes apontamentos são em grande parte, um exercício de cotejamento
dos valores Estatais, para conjugação da intervenção do Estado e se esta
intervenção realmente resulta da aplicação destes valores. Lembramos que um
dos valores insculpidos nesse preâmbulo é o próprio DESENVOLVIMENTO.
Vejamos, que toda a sociedade esta adstrita a formar-se e ajustar-se
a essa nova configuração, que embora seja abstrata, surge como direção aos
destinatários da norma, sejam estes o próprio Estado, o cidadão, a sociedade e
sobretudo atividade empresarial e a economia.
Nesse contexto, a grande questão surgida é: diante destes valores o
próprio Estado estaria concretizando-o de forma diretiva, e realizando portanto
esse fim constitucionalmente atribuído?
È o que iremos tratar no próximo capitulo.
5.2 A VIOLAÇÃO ESTATAL SOBRE DIREITOS SOCIAIS
Como muito bem dito no capítulo anterior, vemos portanto diretrizes
de matriz valorativa constitucional impulsionando todo o desenvolvimento
estatal, trazendo consigo a tentativa de concretização destes valores préambulares.
Num espectro um pouco menor, vemos que a amplitude destes
valores EM CONTRAPOSIÇÃO À UM Estado despreparado para dar suporte
à uma gama constitucional muito moderna e porque não , ampla, se viu na
difícil situação de dar tutela a todos aqueles valores sem que o mesmo estivesse
preparado estruturalmente para a atuação concreta destes valores.
17

[ADI 2.076, rel. min. Carlos Velloso, j. 15-8-2002, P, DJ de 8-8-2003.]
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Ocorrendo esta assincronia, o Estado brasileiro, com a ausência de
suporte estrutural para dar concretude à estes valores, incursa em território
sombrio, trazendo uma área cinza para dentro do ordenamento jurídico inclusive
pela apresentação omissa deste Estado em combater de forma mais veemente as
violações destes valores. Vemos que de forma preambular, o Estado brasileiro
não assegura o exercício dos direitos sociais e individuais, não assegura
a liberdade, muito menos a segurança, o bem-estar, e o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça.
Todos esses campos tratados como valores do novo Estado são
diariamente violados pelo próprio Estado brasileiro. Desta forma, aqui
reforçamos, que o Estado brasileiro precisa de um compliance constitucional,
baseados nesses valores, que portanto dariam suporte à uma nova visão para o
Estado, como forma de concretização da ordem constitucional.
Essa releitura constitucional, passa inexoravelmente por uma
avaliação de políticas econômicas, políticas sociais, reforma política, e reforma
jurídica, inclusive com rediscussão de parâmetros e posicionamento errôneos
do próprio Supremo Tribunal Federal.
No primeiro aspecto econômico, a crescente intervenção constitucional
através de diversas emendas, somente revela a nefasta atitude administrativa e
legiferante do “administrador”, em mudar a estrutura legal, e não a estrutura
administrativa do Estado, para dar vazão aos valores insculpidos na constituição.
Mais do que isso, Talvez a realidade brasileira foi capaz de fomentar
algo jamais pensado no ordenamento jurídico mundial, mas nas palavras de
Galbraith18, talvez tenhamos um cenário de “fraudes aceitas”.
Estas “fraudes” são a distorção atrófica do nosso sistema jurídico.
Sem querermos ser pessimistas, sofremos pelo alto grau de positivismo
constitucional, e a existência doentia da prática de violações de princípios
da administração pública, e um avanço contra a carta constitucional dando
espaço à uma administração duvidosa. Ou seja, vemos um cenário onde é o
administrador encetando suas convicções no ordenamento, e não o ordenamento
constitucional balizando a administração.
Essa inversão de papéis, são em só próprio, um dos males da
administração publica executiva, que aponta cada vez mais para incertezas
jurídicas, dando passos largos à uma pretensa flexibilização da administração
pública, sem contudo deixar o lado intervencionista. Veja a que contradição
GALBRAITH, John Kenneth. A economia das fraudes inocentes – Verdades para o nosso
tempo, São Paulo: Companhia das Letras 2004.
18
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chega a administração pública, onde quer que o próprio regime publicista esteja
cada vez mais flexível, mas em contrapartida, quer intervir no regime de direito
privado, tonando-o cada vez mais rígido.
Em nosso sistema o público é visto como o “de graça”, e não como
propriedade universal da sociedade. O “de graça” pode acabar, mas será reposto
sem “custo” ao bolso daquele que o subtraiu. Mera ilusão é claro. Esta ausência
de sentimento sobre a coisa pública é o grande mal do sistema pátrio, sendo
mais um mal principiológico do que jurídico.
Esse mal, se alastra na administração pública, de forma tão visceral,
que a todo momento criam-se formas administrativas para consecução do fim
público, sem contudo querer seguir princípios de direito público. Tal atitude é
querer não pagar o preço por um sistema altamente positivado. E Mais do que
positivado é um sistema altamente principiológico e fiscalizado.
Ressaltamos mais uma vez, como dito anteriormente, talvez aqui
resida uma grande anomalia do direito brasileiro: querer à administração de
direito público, adotar regras de direito privado, que sucumbem à interesses
escusos. Criar esta ponte para concretizar as finalidades da administração
pública é não cumprir com as regras constitucionais de nosso ordenamento. È
fugir de um COMPLIANCE CONSTITUCIONAL.
Nesse sentido verificamos, que a proposta de Compliance
Constitucional, ou uma releitura Neo-constitucionalista, não se afasta dos
princípios do direito público, mas ao contrários dá aos valores constitucionais
uma ótica moderna e contextualizada do ordenamento. Ou seja, re-contextualizar
os valores constitucionais, sem um rompimento constitucional. Essa é ao
nosso ver a contemporaneidade necessária à recolocar o Estado em trilhos
que o levem à concretude de suas atribuições. Ademais, à isso chamamos de
compatibilidade constitucional, a qual incumbir-se-ia de adequar os valores
normativos constitucionais à uma nova ordem democrática estatal.
E esta nova ordem Democrática estatal esta ligada diretamente à
concretude da liberdade econômica, ao re-alinhamento das atribuições estatais,
e o re-direcionamento da gestão constitucional destes valores à realização de
um novo Estado democrático.
Há que se lembrar, que esta distorção, embora atribuída à forças
econômicas e até ideológicas, não se confundem com a atribuição do estado, e
à carga que o Estado brasileiro assumiu, em virtude da ordem constitucional.
A constituição ao prever alguns direitos e deveres da administração, e ao traçar
princípios de direito público, o fez com um único intuito, de enrijecer a atuação
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pública e criar vias mais sérias quando se trata com a administração pública, ou
melhor quando se trata com o dinheiro público.
Ocorre que, ao optar por esse enrijecimento do sistema, o Estado no
seu papel de tutor do desenvolvimento nacional, se viu face à novas realidades
econômicas, e à descentralização do papel do Estado, como nova forma
de administração pública. Atrelado a isso, o Estado Brasileiro sucumbiu a
violações constitucionais perpetrados pelos próprios administradores, os quais
capturados pelas forças da corrupção intentaram definitivamente em esquemas
de dominação da máquina pública, esquecendo dos valores constitucionais
atrelado a função finalistica do estado.
5.3 DA INTERVENÇÃO ESTATAL NA ECONOMIA
Desse esquema engendrado, os princípios da administração pública
foram deixados para trás, foram esquecidos pelo administrador, e também
esquecidos pelo próprio judiciário, que cada vez mais elegeu um inimigo público,
a INICIATIVA PRIVADA, generalizando a intervenção econômica sem, contudo
atentar que as maiores violações viriam de dentro da máquina pública.
Nesse contexto intervencionista da economia, a atividade privada se
viu refém do alto grau de legiferação estatal, o qual derrama sobre os seus
contribuintes a mais alta camada de imposições tributárias, fiscais e legais, para
dar vazão financeira às atribuições daquele Estado superinflado.
Ao deparar-se com estes novos panoramas, o Estado brasileiro,
diante de seu cenário jurídico institucional, viu-se despreparado para
aportar em uma nova ordem econômica, bem como administrativa, sem
contudo ter a possibilidade econômica de cumprir com suas obrigações
perante seus contribuintes.
Desta feita, seria como se a realidade incumbi-se de cobrar uma conta
que sequer havia sido contabilizada pelo Estado. Um dos resultados dessa
ausência administrativa, é que, a realidade, acaba por revogar expressamente
alguma daquelas funções que o Estado assumiu em detrimento da antiga ordem
administrativa. Um reflexo claro desta ausência de compliance estatal, com os
valores, é a necessidade de diminuição estatal, de re-estruturação administrativa,
e de constantes re-alinhamento na ordem constitucional para adequar a figura
do estado ao novo cenário administrativo.
Não obstante, este esforço, o Estado, sempre que se afasta do
ordenamento constitucional primitivo, e daqueles valores lá planificados, cria
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um rompimento CONSTITUCIONAL, desencadeando novas abordagens aos
problemas antigos.
Desta forma, como não portanto um COMPLIANCE
CONSTITUCIONAL, mas sim, apenas a mudança do paradigma constitucional,
vemos com clareza, que a movimentação se dá apenas pro-forma e não probono, visto que carece o ato de mudança de efetividade, elemento fundamental
para o compliance constitucional.
5.4 DA EFETIVIDADE DO COMPLIANCE CONSTITUCIONAL
Nesse contexto, a atividade legislativa, lenta e despreparada, viu-se
órfã desse cenário estatal, e diante da rigidez constitucional, começou então a
criar figuras administrativas que dessem vazão aos “anseios administrativos”,
padecendo nesse processo a vulnerabilidade da administração pública, de
ineficácia e controle.
Dentro desse escopo, o que diferencia a questão do COMPLIANCE
CONSTITUCIONAL, é portanto uma efetividade centrada, na concretização
dos valores constitucionais.
Essa Efetividade, além de contemplar a concretização dos valores
constitucionais, vislumbra também um valor da administração pública que é da
própria eficiência. Vejamos que efetividade, como sendo uma capacidade, ou
faculdade e um efeito real, ou de funcionar normalmente, traduz muito melhor,
o que queremos com o COMPLIANCE CONSTITUCIONAL. Já a eficiência,
trabalha em uma âmbito de virtudes de valores, ou característica de conseguir o
melhor com o mínimo de erros.
Assim, a efetividade por ser mais assertiva, nos coloca para o mundo
das realizações do que para o mundo dos ideais. Pois os ideais, já existem na
carta magna, e são eles que balizam portanto a efetividade desse realinhamento
neo-constitucional.
E qual, portanto seria o campo de atuação do compliance constitucional? à uma só resposta afirmaríamos, que esse Neo-constitucionalismo, essa
re-leitura constitucional, poder ser feita onde haja a vulnerabilidade dos valores
constitucionais.
Essa vulnerabilidade é o único requisito que justifica a intervenção
do Estado nas áreas de sua atuação, sendo que de outra forma, o estado
precisa entender, que não necessita de intervir ou participar, em áreas que já
se encontram pacificadas, mantendo-se como mero coordenador e incentivador
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da consecução dos valores constitucionais, par e passo, sendo portanto um
guardião da constituição.
Essa figura nacionalista, que vê a figura do Estado como agente
propulsor do desenvolvimento e detentor de todas as fases do desenvolvimento
administrativo, é de uma forma ou outra, ultrapassado. Ao contrário, o Estado
assume aqui, uma função meramente pacificadora dos valores constitucionais,
balizando as políticas necessárias à concretude daqueles princípios mas de
forma coerente e coesa com uma nova figura conformativa.
Essa figura conformativa, nada mais é que a figura Estatal,
comprimindo em sua atividade fim, um espectro de atuação menor, menos
interventiva, mas mais inteligente, equilibrada e sustentável, sem ferir aqueles
princípios e valores constitucionais. Ou seja, ser EFETIVO, em seus valores, e
sustentável e equilibrado financeiramente.
5.5 DO EQUILÍBRIO SUSTENTÁVEL E FINANCEIRO PARA CONCRETIZAÇÃO DOS
DIREITOS E VALORES CONSTITUCIONAIS
Concordamos, que a inserção no ordenamento brasileiro de
figuras jurídicas sem raízes e fundamentos que não encontrem base para um
suporte atuarial, não podem nem devem ser inseridos no contexto Brasileiro.
Contudo isto não pode ser deixado de lado, inclusive porque em se tratando
de estrutura administrativa, ou estrutura de estado, temos em mente que a
estrutura estatal deve se manter atualizada para poder desempenhar um papel
de competitividade do Estado.
Nesse quase caminho sem rumo, estamos diante de uma encruzilhada.
Tal encruzilhada, poderá nos remeter à um atraso desenvolvimentista, ou
terá que expor sua estrutura administrativa à novos conceitos. Estes novos
parâmetros nos põem de frente a decisões que o Estado Brasileiro deverá
tomar. Cremos, que seja qual for o caminho, acreditamos, que a constituição
não deve e não pode ser mudada. A constituição é a pedra de toque do novo
ordenamento jurídico brasileiro pós 1988, o que somente reforça nossa visão
NEO-CONSTITUCIONALISTA.
Desse modo, a relação entre estrutura estatal, e equilíbrio financeiro,
toma uma nova concepção à partir, dessa proposta de COMPLIANCE
CONSTITUCIONAL. Vejamos, que tal fato, é a base de todo o suporta à
concretização dos valores e direitos sociais. Tal direcionamento se dá ao
passo que, o Estado, em sua atividade arrecadatória, transporta todas essas
contribuições para CONCRETIZAR, as suas funções finalísticas estatais.
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Contudo, o Estado, ao gerir este montante, esqueceu-se de otimizar
e racionalizar a parte estrutural de sua cadeia administrativa, tornando esse
gigante país, em uma máquina de futuro incerto e duvidoso.
Vejamos, que quando falamos em direitos constitucionais de primeira
geração, estamos direcionando à aqueles direitos que impõem ao Estado uma
ação negativa, ou seja, em que o Estado não pode violá-las.
Nesse primeiro espectro, o Estado, portanto, ao abster-se de qualquer
violação de direito ao seus cidadãos ou contribuintes, não cria nenhuma despesa
para a administração, ausentando o mesmo do caráter pecuniário.
Já nos direitos de segunda geração, os quais possuem íntima ligação
com nossa tese, pois tratam-se de direitos sociais os quais precisam de uma
prestação pecuniária, realizada pelos contribuintes, estes direitos sim possuem
ligação direta com a parte pecuniária, ou seja dependem de dinheiro. Como o
estado não produz dinheiro e não possui qualquer tipo de renda, e sobrevive
única e exclusivamente dos contribuintes, neste ponto, apontamos que a
ausência do equilíbrio sustentável e financeiro, somente leva por arrasto, o
atraso na consecução dos valores e direitos constitucionais.
Ainda que pese, o desequilíbrio nas contas, haveria portanto
questionamentos, se esse desequilíbrio se dá na forma da arrecadação ou se dá
na forma de gastos? Em segundo plano: a ausência de austeridade fiscal e de um
compliance constitucional, justificariam a investida do estado contra a iniciativa
privada, seja na área de arrecadação, seja na área de intervenção econômica?
Em resposta a primeira pergunta, somos fortes nos argumentos que o
Estado erra nos dois campos de atuação, tanto na arrecadação, como nos gastos.
E em resposta à segunda pergunta, também somos fortes nos argumentos que
a ausência de gestão estatal, não pode significar uma investida sobre os bolsos
dos contribuintes para cobertura de rombos perpetrados pela gestão pública.
Veja que mais uma vez, estamos diante de violações constitucionais,
e de ausência de um compliance constitucional para dar sustentabilidade aos
direitos sociais. Pois se arrecada, mal, gasta mal, e ainda parte-se para um
aumento de carga tributária, o que somente reforça nossa posição.
5.6 O NOVO PARADIGMA ECONÔMICO
A economia se tornou um tabu em nosso País. Tornamos-nos um país
rico em pleno desenvolvimento, e num passe de mágica, voltamos décadas de
atraso financeiro nas contas públicas, e descontrole da inflação. Esse “gap”
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de entendimentos econômicos demonstra definitivamente como o Estado
brasileiro é imaturo em lidar com sua economia interna e sua economia externa.
Seu despautério beira o cinismo ideológico prostrado e redunda em atraso e
intervenciosnimos.
O intervencionismo estatal, não traz competitividade, não moderniza
o estado, mas somente cria obrigações tributárias, ficais e fiscalizadoras pela
administração. Esse descompasso, que fica entre o atraso e a ausência de
reação, somente demonstra e superficialidade do estado brasileiro em lidar
modernamente com a economia.
Do mesmo modo, o discurso adotado, é claramente do protecionismo,
e do nacionalismo exacerbado. Mesmo que o discurso seja do nacionalismo, a
leitura que se faz do nacionalismo presente no discurso estatal, não corrobora
as suas atitudes, fazendo com revela um falso discurso meramente político, se
afastando contumaz dos valores constitucionais.
Nessa decomposição política vemos claramente, um falso discurso
por camadas ideológicas políticas que embaraçam o desenvolvimento do estado
através de discursos incompatíveis com a nova ordem mundial.
Veja, que a nova ordem mundial, não é pautada por uma globalização,
ou globalismo, como se faz querer acreditar. Ao contrário, a nova ordem
mundial, se faz pautada, na eficiência do Estado, no trato de suas obrigações,
na sua capacidade de competição, e na reestruturação de suas atribuições, tudo
pautado em austeridade fiscal e financeira, com viés constitucional.
O Estado moderno, mesmo com legislações rústicas, não depende
desse aparato para tornar-se ágil em suas relações internas e externas. Ao
contrário, os princípios adminstrativos do estado brasileiro, são extremamente
compatíveis com a nova postura exigida pelo momento econômico que se exige.
Do mesmo modo, vemos com bons olhos todo tipo de intervenção
que paute-se pela proteção da VULNERABILIDADE, ou seja a proteção de
áreas ou situações onde se encontrem tratamentos não isonômicos entre as
partes, ou uma violação ou prejuízo, que demonstre um grau de violação aos
princípios constitucionais.
6 O COMPLIANCE EMPRESARIAL E A ÉTICA EMPRESARIAL - UMA ANÁLISE À
LUZ DA OBRA DE NEWTON DE LUCCA
6.1 CONCEITO DE EMPRESA E A PROFISSÃO DE EMPRESÁRIO
Com a mudança do paradigma do conceito de empresário adotado pelo
Novo Código Civil de 2002, vemos uma substituição do vocábulo preconizado
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classicamente pelo Direito Comercial, de “comerciante”, pelo novo vocábulo
trazido juntamente com o Direito empresarial, seja este de “empresário”.
Lucca (2009, pg. 314) assinala de forma incisiva “se é certo que o nosso
Código Civil de 2002, em vigor desde 11 de janeiro de 2003, não conceituou a
empresa, fazendo-o apenas com relação ao empresário no art. 966 segundo o qual:
“ Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
e organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços”, apropriado
então seria o Novo Código Civil conceituar a nova concepção de empresa.
Nessa dicotomia entre comerciante e empresário, fica patente que
a condição empresarial se sobrepuja como conceito evolutivo e dinâmico
dentro do direito brasileiro, envolvendo senão, também outras matérias afetas
diretamente às questões societárias:
Tal circunstância é muito bem mostrada pelo
retrocitado Prof. Alfredo Assis Gonçalves Neto,
como se pode ver: “De qualquer forma, a matéria
que é objeto do direito de empresa, como já observei
(itens XVIII e XIX supra), não se esgota no referido
Livro. Há inúmeras leis especiais dispondo, não
só sobre outros temas correlatos aos que nele são
tratados, como também complementares às matérias
ali inseridas, como é o caso da Lei 6.404/1976, que
regula as companhias ou sociedades anônimas, e a
Lei 5.764/1971, que. dispõe sobre as cooperativas.
Outros temas típicos da atividade empresarial”
igualmente figuram em leis específicas, como a
propriedade industrial, a falência e a recuperação de
empresas etc. Levando em consideração todas essas
situações, o próprio Código Civil estatuiu aplicaremse aos empresários e sociedades empresárias as
disposições de lei por ele não revogadas explícita
ou implicitamente, referentes a comerciantes ou a
sociedades comerciais, bem • como a atividades
mercantis.”(LUCCA, 2009., pg. 317).
Assim resta patente que a figura a que nos importa portanto é a
figura da empresa como figura jurídica ficta, com a união de pessoas e capital
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com o intuito de explorar atividade econômica, seja pela produção, ou pelo
fornecimento de serviços. Dentro deste novo cenário tal colocação se faz
de sumo importância, porque não se pretende penalizar a figura comercial,
mas demonstrar que a atividade empresarial possui nova relevância, e,
sobretudo uma relevância pautada na ética e na conduta moral, como agente
catalisador social.
Nesse espectro tal conceituação, demonstra extremamente pertinente,
eis porque a atividade empresarial, está em constante modificação, inclusive
hoje existindo a figura do empreendedor individual, que também não escapa
dessa nova dimensão ética da atividade empresarial.
Há que se fazer especial menção a figura do empreendedor individual,
pois ali se aloca de forma mais patente a figura humana, com a atividade
empresarial, que exerce sua função na obtenção de lucro, mas que necessita
também como agente catalisador da sociedade agir de forma ética e moral.
Vejamos, portanto, que a dimensão humana da empresa se faz presente
e mais clara, na figura do empreendedor individual , o qual possui papel de
extrema importância para o desenvolvimento econômico, pois desenvolve
atividade econômica, atua no mercado, produzindo, ou vendendo produtos ou
serviços, gerando arrecadação ao Estado, e sobretudo, agindo com conglobância
ética e moral perante suas obrigações empresariais ante a sociedade.
Nestas relações empresariais, seja pelo micro-empreendedor
individual, seja pela sociedade anônima de lucro real, as responsabilidades para
com o estado, para com o meio ambiente, para com o consumidor, de certa
maneira são as mesmas. Assim, a ética e a conduta moral, em maior ou menor
escala, é o fio indutor e condutor de boas práticas e de condutas de integridade
em sua atividade fim.
Portanto, vê-se com certa clareza que a atividade humana, sendo a base
da empresa estará sempre sendo subjugada sobre o crivo ético, seja esta uma
grande empresa seja está uma sociedade individual. Fato é que, a proliferação e o
peso desse alargamento de conceito ético empresarial toma uma autoridade que
as vezes as palavras não podem exprimir. Sendo que, a melhor explicação seria de
um novo compromisso social, ou um novo pacto social da atividade empresarial.
6.2 FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA
Uma das questões mais controvertidas do Direito Empresarial diz
respeito ao que chamamos de função social:
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O Código. Civil de 2002 silenciou, infelizmente, por
inteiro acerca da função social da empresa, apenas
cuidando, no art.: 421, da função SOCIAL do contrato.
Caberia ‘questionar, destarte, se não FALTADO algo
mais a ‘respeito daquilo que seria, efetivamente, uma
concepção moderna da empresa, vale dizer, não mais
aquela ideia clássica de que somente o empresário seria
o verdadeiro produtor de bens ou de serviços, com os
empregados não passando de seu mero instrumento.
É claro que essa visão já se encontra completamente
ultrapassada, mas faltam contribuições para que a nova
concepção seja levada às últimas consequências. Por
exemplo, todo, o problema da função social da empresa
nós sabemos, continua sendo mais um exercício de
retórica do que concreta, enquanto o poder de controle
estiver exclusivamente; na propriedade do capital.
(LUCCA, 2009, pg. 323).
Infelizmente, a celeuma gira em torno de sua abrangência, que o
termo expõe, bem como de uma semântica que não comporta a precisão mais
adequada ao que se quer delimitar. Como já citado acima, estamos diante de um
novo compromisso social, um novo pacto, o qual precisa de efetividade em sua
concretização. A função social portanto é a conglobância desse conceito, e sua
efetiva materialização no direito brasileiro. Em um exercício de aproximação
de conceitos, mas não meramente conceitual, há que se pensar na empresa como
“agente social” como anteriormente dito, como “agente pacificador”, como
“elemento catalisador da sociedade”. Cremos que seriam estes as verdadeiras
funções sociais atribuídas à empresa.
Essa transcendência de conceitos se realiza não só pela promoção
desses valores, mas também pelo apoio e mudança sócio comportamental dos
trabalhadores e demais empresas, que a ajudam na atividade fim.
Essa cadeia de produção intrincada pela necessidade técnica,
econômica e financeira, e administrativa, é que ramificam e estruturam a
chamada função social da empresa. Dessa complexa estrutura socioeconômica
é que, portanto nasce o lucro, é dessa complexa estrutura que se distribui renda,
é dessa complexa estrutura que se muda o comportamento social, sendo este
portanto o último elemento dessa cadeia sócio econômica.
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No contexto da Função social da empresa, de forma muito brilhante
demonstra-se através do conceito de Responsabilidade Social, que esta assume
“proporções muito maiores”:
Responsabilidade social significa algo, que nem
sempre é a mesma coisa para todos. Para alguns, ela
representa a ideia de responsabilidade ou obrigação
legal; para outros, significa um comporta responsável
no sentido ético; para outros, ainda, o significado
transmitida’ de ‘responsável por’, num modo
causal. Muitos, simplesmente, toma pelo sentido de
socialmente consciente”, daí resultando o grande
número, definições existentes. Seja como for, apesar
do caráter multívoco da expressão, dúvida inexiste
quanto ao seu caráter analógico, sempre no sentido
de que se trata de imperativo categórico - para usar
a dicção kantiana - para as empresas reconhecem
seu indeclinável dever de atuar em benefício da
comunidade qual se acham inseridas. (LUCCA,
2009, pg. 325).
Vejamos portanto, que a empresa deve ser vista como agregador de
valor na comunidade onde está inserida, mas não pela obrigação social pura
e simplesmente, mas como representante de um atividade “multívoca” e de
reconhecido benefício social. Dentro desse espectro a função social toma
portanto um novo direcionamento, seja pelo aspecto promocional social que à
ela esta atrelada, seja pelo aspecto valorativo que esta promove.
Nesse diapasão entre postura empresarial e função social, vemos
com muita clareza que a atividade empresarial pautada eticamente por
condutas morais e pelo respeito ao ordenamento, se torna portanto o verdadeiro
catalisador social necessário à concretização dos direitos sociais insculpidos na
Constituição Federal.
Por outro lado, mas embora no sentido da atuação ética da empresa,
há que se fazer, especial menção sobre o respeito à legalidade. Tal princípio de
direito, a legalidade é limite e via a ser seguido pela conformação da função
social da empresa, a qual mitiga eventuais infrações legais, simplesmente pela
pauta ética que à conduz. Vejamos portanto que a inserção do elemento ético
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“a priori” conduz a propagação de prevenção à violações legais que possam trazer
prejuízos à empresa. Desta feita a postura ética é senão elemento engajador da
postura e do cumprimento da imperativo da norma como obrigação empresarial.
Corroborando inclusive a ordem jurídica, certo é também que a
efetivação desses valores dentro da empresa, transformam o cenário econômico,
transformam o mercado, e estabelecem novas praticas que protegem a própria
empresa de eventuais problemas de não conformidade legal. Acrescente-se
ainda, que aqui reside o novo olhar do compliance empresarial, onde é retirar a
atividade empresarial do espectro da desconformidade legal.
Vejamos, que a desconformidade legal, é elemento estranho para
a empresa com relevância ética em sua atividade. Ou seja, atuar eticamente,
é além de ter preocupação social, mas é atuar conforme as normas legais,
mitigando eventuais danos a empresa.
No contexto empresarial as dimensões da chamada responsabilidade
social, portanto, ou função social da empresa, se expandem em direções
diversas, as quais demonstram perspectivas internas e externas de conformação
da atividade empresária, seja de cunho meramente administrativo, ou de
conformação legal, com seu consumidor final e seus fornecedores, bem como o
mercado, seus empregados e a sociedade.
Vejamos, que a amplitude da ação ética da empresa revela, uma
cobertura de todas as ações empresarias, que vão desde a sua realização
empresarial, até a entrega de seu produto final, perquirindo ainda o trato ético
na sua eficiência.
Nesse ínterim, “Pode-se dizer que a eficiência não é só ‘fazer as coisas
bem’, segundo as regras do mercado, mas é ‘fazer as coisas boas’ segundo
princípios éticos.”( LUCCA, 2009, pg. 333)
Isso é o que chamamos em direito empresarial de “ciclo virtuoso de
responsabilidade social, em um ambiente de Justiça Social.”(LUCCA, 2009,
pg. 333). Essa é uma estratégia para demonstrar o papel que a empresa passa a
ocupar com a carta Constitucional de 1988, onde o pós-positivismo engendra
uma leitura Constitucional à luz dos valores insculpidos naquela matriz legal,
na qual exerce um papel de protagonismo social.
6.3 POSSIBILIDADE DE UMA ÉTICA PARA A EMPRESA
Diante de tudo o que foi exposto, nos parece, portanto ser possível a
construção de uma ética empresarial capaz de conduzir a atividade comercial à
um novo parâmetro:
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Mas, a par das considerações de caráter moral,
torna-se necessário investigar, também, se a ética
empresarial constitui ou não um bom negócio para
as empresas. Vejamos a posição de alguns autores
a respeito da matéria. O Professor José Henrique
Silveira de Brito, por exemplo, assinala:”Ver na Ética
um caminho para promover as empresas aos olhos da
opinião pública não é uma fantasia, uma miragem.
Uma empresa que põe em primeiro lugar os seus
clientes, que respeita o meio ambiente, que reconhece
ter uma responsabilidade social, que se preocupa com
a vida cultural dos seus trabalhadores, que está atenta
a todos os que, direta ou indiretamente, têm alguma
relação com ela, melhora a sua imagem e tira disso
benefícios de diversa índole e, entre eles, benefícios
econômicos. (LUCCA, 2009, pg.338)
Vejamos, que esse parâmetro de abrangência empresarial deve ser
perseguido, incessantemente, pois tornou-se um verdadeiro ativo da empresa o
ambiente ético construído pela mesma. Acredita-se, portanto, que tais atividades
mercantis são perfeitamente praticáveis através de uma “práxis” efetivamente
voltada à princípios que conformam novamente uma preocupação à valores
éticos de comportamento supramorais19 [24].
No que tange às considerações morais, ou condutas moralmente
relevantes, tornar-se necessário, uma observação do custo desta opção de
conduta dentro das empresas. Fato é que, as condutas moralmente elevadas,
demonstraram-se, como já dito anteriormente, ao longo do tempo, “ativos
empresariais”, os quais tornaram as empresas verdadeiros objetos de desejos de
investidores e trabalhadores.
Já no que tange aos custos, para implementação de programas
de integridade, estes devem ser avaliados como forma de investimento pela
empresa, a qual captara através desta nova face da empresa o retorno econômico
pretendido, bem como os benefícios econômicos almejados.
Adota-se essa expressão de supramoralidade, na tentativa de elevar valores de comportamento
calcado nas mais diversas morais existentes. Assim aportamos a supra moralidade a consecução
do bem, em contra partida de uma moralidade sectária, propiciada geralmente pela religião, ou
sistemas de controle social. Acrescente-se a supramoralidade, algo superior com valores estoicos
e que possam convergir todos os outros sistemas morais a concreção da pratica do bem comum.
19
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No aspecto mercantil, a ética e moralidade empresarial, se vistos dessa
forma, traduzem portanto despesas em um primeiro momento, mas demonstrariam
verdadeiros investimentos no ativo intangíveis da empresa, que se incorporariam
como valores de mercado na empresa. Esse investimento na mudança sóciocomportamental da empresa possui um valor de retorno maior visto que além
do ambiente de trabalho mais hígido, a prevenção de riscos à integridade da
empresa superam valores que eventualmente possam surgir em razão de riscos
efetivamente gerados ou ocasionados por condutas não conformadas.
Vejamos também que um ambiente equilibrado e pautado por valores
mais elevados, traduzem um ambiente de segurança no trabalho, o que acarreta
em aumento na produtividade.
O primeiro deles estaria relacionado com a diminuição
dos custos referentes ao controle. Quando os recursos
humanos estão motivados por um forte e saudável
espírito ético, a empresa não necessita despender
tantos recursos financeiros com os sistemas de
vigilância da produtividade nem tampouco com
relógios de ponto para controle de entrada e fie
saída de seus funcionário. O segundo desses
fatores, que se interpenetra necessariamente com o
primeiro, diz respeito ao aumento da produtividade.
É muito conhecida de todos aquela história de dois
trabalhadores que executavam a mesma tarefa de britar
pedras. Indagado sobre o sentido de seu mister, um
dos trabalhadores respondeu mal-humorado que nada
mais fazia do que quebrar aquelas malditas pedras.
O outro, ao revés, imbuído de motivação muito mais
elevada, retrucou entusiasmado que estava ajudando
a construir um templo ... Assim, “romantismos” à
parte, é razoável imaginar-se que um trabalhador que
consegue vislumbrar, em sua atividade, um dever
moral que por ele está sendo cumprido, realize suas
tarefas de maneira bem diversa da que faz aquele
que apenas considera estar labutando para prover os
meios necessários à própria subsistência e à da sua
família? A resposta só poderá ser afirmativa ou, pelo
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menos, deve ser tida por irrenunciável a ideia de que
ela possa ser afirmativa.(LUCCA, 2009. PG. 339).
Do mesmo modo, ao interpretar-se a atividade empresarial ética
e responsável como ativos intangível da empresa, vejamos, que dessa
consequência e em virtude de elementos de confiança e segurança comercial que
estas revelam no trato mercantil com seus clientes e investidores, a dimensão
mercantil alarga-se, revelando benefícios de ordem econômica.
Uma empresa hígida merece confiança no trato financeiro, e estando
esta empresa hígida financeiramente, o “mercado” à olha como sendo um bom
parceiro comercial. Isto resulta em credibilidade no mercado e “ratings” cada vez
maiores gerando uma elíptica positiva e dinâmica no crescimento da empresa.
Essa preocupação e essa política de credibilidade somente demonstram
a estabilidade da empresa e sua confiabilidade, o que resulta inexoravelmente,
para ela e seus parceiros econômicos novos negócios e lucros. Esses resultados
são reflexos do amadurecimento e da vivência dos processos empresariais que
conduzem a empresa a ser esse novo elemento catalisador da sociedade.
No aspecto do âmbito de trabalho interno, estas empresas que
conformaram uma ética empresarial mais profunda em seu ambiente de
trabalho, verificaram que este aspecto se tornou um objeto de desejo para
pessoas que queiram trabalhar e necessitam de trabalhar comungando deste
mesmo parâmetro de respeito e admiração.
Contextualmente, as empresas então começam a ser buscadas pelas
melhores cabeças do mercado, e então revela-se que aquele ambiente eticamente
saudável, não se torna mais um elemento empresarial, mas um objeto de desejo
do trabalhador, que busca cada vez mais respeito, ambientes de trabalho mais
equilibrados e remuneração condizentes.
Vejamos então que elementos como o RH das empresas, bem como
produtividade, e ou mesmo fiscalização, começam a verificar que esse “ativo
empresarial chamado ética” começa a ser uma mola propulsora de atitudes
positivamente “corretas”.
6.4 A FUNÇÃO DOS CHAMADOS CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS EMPRESARIAIS
Compulsando as diversas opiniões sobre o assunto, verificamos em
suma que em grande maioria dos escritores, referem-se aos códigos de éticas
empresariais como forma de afirmar um “compromisso social”:
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O código de ética ou de compromisso social é um
instrumento de realização da visão e missão da
empresa, que orienta suas ações e explicita sua postura
social a todos com quem mantém relações. O código de
ética e/ou compromisso social e o comprometimento
da alta gestão com sua disseminação e cumprimento
são bases de sustentação da empresa socialmente
responsável. (LUCCA, 2009, pg. 346).
Nesse contexto de ética corporativa com a sociedade, surge uma
consequência lógica de tudo isso: um compromisso social de não lesão.
Este compromisso se deve primeiramente pela forte ânsia social de ver uma
sociedade evoluída em termos de cidadania e civilidade. Tal necessidade social
é fruto de ausência de parte da concreção de direitos fundamentais e sociais.
Essa consciência moral, trazida pela realidade pós-mercado, designa portanto o
que já chamamos anteriormente de novo pacto social.
Pode-se afirmar portanto, que a concretização de códigos de condutas
revelam parâmetros institucionalizados por esse novo pacto social, que balizam as
posturas internas e externas da empresa publicizando de forma clara quais são as
missões , valores e visões daquela instituição, com a sociedade a qual está inserida.
Modernamente, estes códigos possuem um peso muito grande diante
da complexidade empresarial, pois demonstram para aqueles que a contratam,
ou para aqueles que trabalham nela, que os valores ali publicizados tornamse patrimônio empresarial devendo portanto aqueles que a integram cultivar
consequentemente tais valores, interna e externamente à empresa.
A eficácia destes códigos possuem uma abrangência enorme, visto que
as condutas passam a ser então conformadas com estes valores, dando portanto
um peso maior nas posturas administrativas empresariais e laborais conduzindo
agentes e colaboradores a uma efetiva aplicação destes valores estimulando a
vivência do seu conteúdo.
Essa responsabilidade mútua de empregadores e empregados, criam
portanto um novo cenário infralegal, que muito embora estas normas de conduta
e código morais de integridade, sejam realizadas de modo muito particular, e
criam obrigações meramente entre as partes, contudo, o que se percebe-se é
que o novo parâmetro a ser seguido, passam a conformar a conduta de todos os
envolvidos naquela empresa, inclusive de modo a modular o comportamento
realizado fora da empresa.
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Em que pese as aspirações estóicas dos códigos de integridade e
conduta interna das empresas, certo é que aqui reside uma celeuma acerca da
aplicabilidade dos códigos de condutas praticados pelos colaboradores fora
da empresa: há que se fazer esse alerta, pois embora a conduta perpetrada
por empregado não afete diretamente a empresa, certo é que a figura daquele
empregado “se” vinculado ao ato praticado, a imagem da empresa poderá
ficar maculada.
Por outro lado, verifica-se um exagerado grau de publicização das
relações privadas, o que pode trazer ao direito privado, o que poderia também
traduzir uma violação à intimidade de forma irreversível. Assim, o que não se
pode perder de vista, é que a implantação dos chamados códigos de conduta.
fazem parte desta nova realidade empresarial, liderando um movimento para a
prática de boas condutas dentro e fora da empresa.
Finalmente, a concretude desses códigos de éticas então revelam
não somente os princípios morais prevalentes, mas demonstram sobretudo um
agir, conforme o bem-estar da coletividade no âmbito da qual essa atividade
empresarial esteja insere.
6.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONVENIÊNCIA DA ELABORAÇÃO DE UM
CÓDIGO DE ÉTICA POR PARTE DAS EMPRESAS
A experiência brasileira esta repleta de exemplos que propiciam uma
análise aprofundada dos códigos de ética nas empresas. Claro, que a análise
não se subsume somente à isso, mas também, e sobretudo, se estas condutas
implantadas são seriamente levadas à risca e praticadas nas empresas.
Dessa dicotomia entre a criação e a prática de valores éticos nas
empresas, existe uma distância abissal a qual é revelada especificamente
em momentos de crise. Tal qual nossa realidade brasileira recentemente
demonstrou, algumas das empresas envolvidas em escândalos de corrupção, já
possuíam códigos de condutas implantados, e pior, tais violações se mostraram,
ser praticadas nos altos escalões das empresas envolvidas.
De outro lado, parece evidente que um código de
ética não deve ser usado como disciplina destinada
a punir os empregados que, porventura, venham a
descumpri-lo. Tal distorção é igualmente identificada
pela retro citada autora, in verbis: “Outra tendência
das empresas é atribuir deveres aos funcionários,
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sem que a empresa expresse seu compromisso e
responsabilidade para com todos os seus públicos.
Assim, para que seja um instrumento recíproco
entre indivíduos e empresas, é necessário que
as responsabilidades atribuídas aos funcionários
correspondam às responsabilidades da empresa. A
alta direção deve ser a primeira a adotar as práticas
éticas, pois, se ela assim o faz, essa é a melhor forma
de estimular os outros níveis hierárquicos a agir
semelhantemente.” (LUCCA, 2009, pg. 349).
Desta forma, o que se parece razoável é senão a demonstração da
adoção de códigos internos que abranjam a empresa de forma verticalizada,
tornando o exemplo do mais alto escalão, à aquele que esta na base empresarial.
Bem sopesados os argumentos favoráveis e contrários à
adoção de um - código de ética por parte das empresas
parece mais razoável a conclusão de que eles podem
ser efetivamente úteis para todos. Vejam-se, a seguir,
as conclusões de alguns autores que se dedicaram,
especificamente, ao estudo do tema. Joaquim Manhães
Moreira, inteiramente favorável à tese da oportunidade
da adoção de um código de ética, assim se pronuncia: “O
Código de Ética tem a missão de padronizar e formalizar
o entendimento da organização empresarial em seus
diversos relacionamentos e operações. A existência do
Código de Ética evita que os julgamentos subjetivos
deturpem, impeçam ou restrinjam a aplicação plena
dos princípios: Além disso, o Código de Ética, quando
adotado, implantado de forma correta e regularmente
obedecido,, pode constituir uma prova legal da
determinação da administração da empresa, de seguir os
preceitos nele referidos.(LUCCA, 2009, pg. 349).
Vejamos, portanto, que há uma ligação umbilical e verticalizada dos
princípios materializados nos códigos de éticas das empresas. Seja através do
bom exemplo de seus diretores, e pela austeridade financeira, certo é que a
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constituição destes termos éticos e a sua vivência, constroem implicitamente a
coerência interna necessária ao cumprimento destes valores.
Cumpre acrescentar, que todos ajam eticamente independentemente,
da posição que ocupam. Dessa forma, implementa-se um nível gerencial, e de
responsabilidade que é guiado pela formação do exemplo interno da empresa que
se espalha também de forma horizontal, independentemente do cargo ocupado.
Este ambiente de estabilidade e pautado em valores reforçam as preocupações
com o modo de agir destes agentes.
Esta disposição, não é por acaso, mas realizada de forma proposital,
para incentivar, motivar e premiar condutas merecedoras de elogios. Portanto,
tais valores não se adquire, nem mesmo se impõem. Tais valores devem ser
aceitos como caminho de realização empresarial, estimulando a vivência de seu
conteúdo no dia a dia.
CONCLUSÃO
Finalmente cumpre acrescentar que a Escola austríaca, ensina que só
existe a má economia e a boa economia, NÃO existe economia intermediária,
não há padrões estanques e preceitos uniformes a serem seguidos. A realidade,
é que deve ser seguida, em tempo real, em busca de um ponto de equilíbrio,
com austeridade e autoridade moral. Nas palavras de Lugwig Von Mises Tudo o
que ocorre na sociedade de nossos dias é fruto de ideias, sejam elas boas, sejam
elas más. Faz-se necessário combater as, más ideias. Devemos lutar contra tudo
o que não é bom na vida pública. Devemos substituir as ideias errôneas por
outras melhores, devemos refletir sobre as doutrinas que promovem a violência
sindical. Sendo nosso dever lutar contra o confisco da propriedade, o controle
de preços, a inflação e contra tantos outros males que nos assolam. Ideias, e
somente ideias, podem iluminar a escuridão. As boas ideias devem ser levadas
as pessoas de tal modo que elas se convençam de que essas ideias são as corretas,
e saibam quais são as errôneas.”(MISES, 2009, PG. 101)
Nesse contexto somos firmes nos argumentos que são perfeitamente
compatíveis os fundamentos da ordem econômica constitucional brasileira com
os preceitos da Escola Austríaca, o que depura os princípios constitucionais
e revelam as distorções principiológicas trazidas para o nosso ordenamento
jurídico. Tal corrupção do sistema constitucional se deu ao longo do tempo
através da relativização dos valores preambulares, e pela distorção realizada
pela marginalização do sistema de mercado.
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O Realismo Jurídico, trazido pela Escola Austríaca se aplica
perfeitamente sobre o espectro financeiro e tributário do Estado, demonstrando
a dinamicidade das relações, e conformando constitucionalmente posturas do
Estado, sobre uma ótica mais libertária.
A Releitura Constitucional através da escola Austríaca cria uma camada
de robustez aos elementos constitucionais Brasileiros. Tanto o é, que os
significados de liberdade, atrelados a livre iniciativa, a cidadania, a dignidade
da pessoa humana e a livre concorrência, tomam outro sentido e alcance. No
mesmo sentido, é o tratamento favorecido a micro e pequenas empresas,
garantindo o desenvolvimento nacional, erradicando a pobreza, reduzindo
as desigualdades sociais, e promovendo o bem de todos sem preconceitos,
que se manifesta resignificado pela proteção ao empreendedorismo, e ao
incentivo ao desenvolvimento econômico sustentável. E não é, somente, o
espectro legal que ganha essa robustez, é o aspecto material de consecução
e efetividade de ações do Estado que passam a garantir o exercício desses
direitos de forma mais pragmática.
A obrigatoriedade de observação desses princípios que ganham a
robustez necessária, impede que o Estado alce mão de teorias da reserva do
possível, e de escolhas trágicas, para se omitir em suas obrigações fundamentais.
E as obrigatoriedades de austeridade, no trato das contas públicas, que trazem
à ordem econômica suporte financeiro aos anseios constitucionais, demonstram
que o dinheiro do contribuinte não merece desaforo.
A baixa intervenção do Estado que cria um campo amplo para
a atividade econômica empresarial, aumentando arrecadação e emprego,
demonstra o incentivo e a liberdade ao amplo desenvolvimento. O respeito a
capacidade contributiva do cidadão que revela o respeito do Estado, a aqueles
que suportam financeiramente seus anseios. O respeito a limitação de tributar
que criará o respeito do Estado, à aqueles que entregam parte de sua produção,
e renda aos anseios da sociedade. A ordem econômica que trará ao estado um
pilar econômico pensado de forma inteligente, dando suporte aos anseios de
produção, prosperidade, sustentabilidade e a arrecadação.
Portando, a ordem econômica a luz da escola austríaca é senão a
possibilidade real, de redirecionamento dos princípios constitucionais, ao
suporte econômico necessário para a concretização e consecução das obrigações
constitucionais do Estado brasileiro.
O Neo-constitucionalismo, como suporte dogmático de base valorativa
e principiológica, abrange não só uma nova leitura Constitucional, mas também
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ultrapassa os limites da letra da lei, para expandir sua aplicabilidade em concreto,
na efetividade constitucional administrativa dos direitos fundamentais. Essa
transposição do dever-ser para o efetivo ser, pautada em valores constitucionais,
traz a lume, a coerência entre o que prescreve a lei maior e a atividade estatal
capaz de atingir seus objetivos constitucionalmente atribuídos.
Nesse contexto, essa pragmaticidade, traduz, que a aproximação da
aplicabilidade neo-constitucional sobre a atividade estatal, reputa ao mesmo
tempo uma responsabilidade jamais atingida, a qual, somente por uma leitura
dinâmica da norma constitucional, relacionando e criando uma interpretação
executiva, contudo causal, onde a atividade estatal não pode perder o nexo
constitucional, onde o movimento constitucional é perpétuo e seus elos
devem ser eficazes para a concretude de seus fundamentos, é que teremos
uma conglobação de posturas administrativas respeitando o contribuinte e a
atividade empresarial..
Nesse espectro do sistema jurídico de proteção integral ao
contribuinte, vemos com clareza um cenário pronto, e capaz de dar suporte aos
anseios e obrigações constitucionais, obrigando de forma clara o Administrador
Público, a tratar o dinheiro e a gestão das finanças, com mais responsabilidade,
transparência, equilíbrio, e planejamento. Assim, o reconhecimento do pilar
econômico como faceta indisponível da realidade constitucional, resignifica o
Estado arrecadador Constitucional, transformando em agente social no mesmo
pé de igualdade entre os contribuintes e a empresa..
Admitir, portanto, essa faceta financeira do Estado, é demonstrar
racionalidade lógica, no contexto macroeconômico e Jurídico, sendo que,
arrecadação e gastos, possuem intima ligação, com o desenvolvimento do
estado, não podendo o Estado e o Direito, não reconhecerem a integração do
modelo Estatal, a esse sistema.
Retirar do contexto jurídico o reconhecimento da faceta econômica
do Estado traduz uma covardia intelectual e uma condenação implícita ao
desenvolvimento social pautado na sustentabilidade. Ademais, negar à leitura
constitucional, essa realidade dimensional da estrutura do Estado, é negar por
si a concretude de direitos e garantias fundamentais do contribuinte como
patrocinador dos anseios Estatais.
Como visto, quanto maior liberdade outorgada ao mercado e a
atividade empresarial, a despeito do maior ou menor grau de intervenção estatal,
a adoção de regulação estatal sobre o contribuinte tem por objetivo assegurar
que estes tenham segurança jurídica em suas atividades, tenham previsibilidade
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de atuação no mercado, garantindo estabilidade no cenário macro, micro
econômico e jurídico, e prevenindo autuações desnecessárias.
Ao lembrarmos que o tributo, é toda prestação pecuniária compulsória,
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, demonstra
que a autoridade lançadora, não pode exigi-lo com base em presunções, ou partir
de critérios nebulosos, ou de precisão duvidosa. Nesse contexto a intervenção
deve ser repelida, pois não se justifica, nem se mostra cabível, quando viola-se
a certeza de sua constituição.
Neste contexto é possível identificar o conflito existente entre
a expansão do Estado, pela sua atividade legiferante, seja extra-fiscal ou
parafiscal, em contraste à necessidade de liberdade, ditada por uma economia
de mercado, e pela horizontalidade dos agentes sociais, sejam este o Estado e
os contribuintes.
Acreditamos que o binômio liberdade x responsabilidade, ainda
que mais eficaz, tem certas restrições em nosso sistema pátrio, em detrimento
da necessidade de apropriação e desenvolvimento da relação entre o direito
público e o direito privado. Em contrapartida, percebe-se a possibilidade de
uma interpretação mais moderna sobre a figura híbrida do contribuinte.
Essa integração de princípios e normas se mostra, ao longo do tempo,
nada mais que a concretização dos objetivos constitucionalmente estipulados
na Carta Magna. Tal integração ainda sofre certa repulsa por sua aplicabilidade,
pois vigora um forte apela político e ideológico, acerca do papel do Estado. Essa
ideologização do espectro constitucional, deforma não só a leitura da carta magna,
mas também impede a efetividade e concretização da norma na realidade social.
Contudo, a regulação ainda há de persistir, mesmo que em grau
reduzido, como parâmetro a ser seguido pelo administrado, ciente, no entanto,
de que a baliza Constitucional deve ser observada sob pena de a atividade estatal
se tornar invasiva e legiferante.
Do mesmo modo, seja pela fiscalização, planejamento e incentivo,
as atuações do Estado são perfeitamente compatíveis com a economia de
mercado. Fato este que por si só, afasta completamente qualquer aspecto
político ideológico.
Acrescente-se que dentro da esfera de agente normativo e regulador,
qualquer atitude estatal que extrapole esse comando Constitucional, trará sinais
equivocados ao mercado bem como à administração, que desencadearão novas
dificuldades para a consecução fim do Estado, seja a cidadania, a dignidade da
pessoa humana ou a garantia do desenvolvimento nacional.
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No que tange ao compliance tributário, concluímos que a estrutura do
estado deve comportar novas formas de estruturas empresariais, admitindo, a
sua realização através de institutos de direito civil, se assim legislados, exigindo
portanto o tributo como obrigação cidadã mas de forma de não utilizá-lo como
forma confiscatória.
Dessa feita, em análise da decisão proferida recentemente
(09.05.2018), pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, verificamos
que cada vez mais, o planejamento tributário, através do respeito ao princípio
da entidade, vem sendo solidificado, como forma de dinamicidade da atividade
empresarial, em respeito a economicidade da atividade, e em respeito sobretudo
à moralidade e à legalidade.
Nesse contexto o compliance se mostra como ferramenta fundamental
no planejamento tributário como forma de proteger e alinhar as posturas
tributárias da empresa, como forma de cumprir a legislação tributária, sem criar
qualquer mácula a figura empresarial. No âmbito das decisões do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, extraímos desse julgado, que a atividade
de revisão, seja pelo erro de direito ou pela interpretação jurídica, e mudança
de critério jurídico, devem ser postas através do processo administrativo Fiscal,
como forma de expurgação dos males interpretativos e integrativos feitos de
forma parcial pelo órgão autuante.
Nesse contexto do Procedimento Administrativo Fiscal, à luz de um
contraditório, e ampla defesa, bem como pela paridade de armas existente
dentro das defesas administrativas, ainda que pesem às criticas ao sistema dos
Tribunais Administrativos Fiscais, certo é que nem sempre o planejamento
societário e empresarial está eivado de dolo, fraude ou simulação como se
pretende os órgãos fazendários.
O afastamento da simulação, da fraude e do dolo, através do processo
administrativo fazendário revela a dinâmica que as defesas e esses tribunais,
vêm criando em relação à realidade empresarial e econômica brasileira. Vemos
com certa tendência, que há uma convergência das decisões migrarem para a
busca da verdade material fiscal, que nem sempre é aquela esculpida nos autos
de infrações. Vemos que as distorções principiológicas ditadas pela fazenda,
pode e deve ser discutida à luz das provas trazidas às defesas administrativas.
Esta nova dinâmica de valoração probatória, a qual chamamos de
busca da verdade material fiscal, nos parece traduzir, portanto, a purificação da
autuação, que vem sempre eivada da parcialidade fazendária.
Esta nova realidade demonstra somente, que a atividade empresarial,
precisa de um órgão que esteja à altura de sua dinamicidade, que opera de forma
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muito rápida em razão das necessidades do sistema de mercado. Já no contexto
interpretativo, vemos com mais importância a convergência dos institutos de
diversas áreas sejam elas as contábeis, o direito civil, bem como regras de
direito tributário, capazes de redirecionar as interpretações malogradas do
fisco, sempre em profundo combate em relação à superficialidade e ausência de
aprofundamento quanto à dinâmica empresarial averiguada.
Elementos que refogem ao direito, mas que são uma constante no
mundo econômico, tal qual competitividade, lucratividade, economicidade,
eficiência e efetividade, são uma constante da vida empresarial, empurrando
as decisões societárias à soluções nem sempre bem vista aos olhos do fisco,
forçando-as à tomar rumos para enfrentar desafios, buscando o objetivo
primordial seja o desenvolvimento de sua atividade fim.
O simples fato de lançar dúvida quanto ao planejamento tributário das
empresas mesmo quando em detrimento do procedimento contábil o mesmo se
encontrar hígido, transparece que a desídia, adotada, é de cunho meramente,
persecutório, e não pautados em uma orientação independente, legalista e moral.
Ao contrário, verifica-se que a autuação em muito se desbota
da legalidade, inclusive a constitucional, onde a ausência de parâmetros
interpretativos, levam a equívocos, inclusive com relação à matéria de fato.
Nesse contexto, não há como não se socorrer, de novos conceitos,
trazidos por áreas coirmãs do direito tributário, tal qual a Contabilidade, que
contribui, e vem contribuindo para uma integração e interação com as normas
tributárias, criando assim um novo paradigma interpretativo.
Ademais, ressalte-se que a moralidade tributária, vem justamente
atuar em sentido sincrônico, tanto com o fisco bem como o contribuinte, no
sentido de expurgar as evasões tributárias, seja na interpretação do fisco, seja
na atuação do contribuinte.
Veja que as lacunas interpretativas, e mesmo as interpretações
equivocadas, que já são por si só grandes problemas nas autuações, temos que
lidar com distorções, trazidas pela fazenda com o intuito de impedir o normal
desenvolvimento empresarial através de sua autonomia privada.
A livre iniciativa, direito este constitucionalmente protegido, vem
diametralmente sendo violada, quando se impõe através do fisco, as autuações
que impedem o livre desenvolvimento empresarial. A autonomia privada das
empresas deve e precisa ser respeitada, sob pena de violação constitucional.
Essa violação à capacidade empresarial, anexada à segregação do empresariado
à autuações diversas, estão pavimentando ainda mais o contencioso tributário,
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e submergindo o contribuinte em um passivo tributário difícil de ser reparado
ou reconstituído.
Dessa forma, respaldar essa autuação desmedida da fazenda nacional,
a qual distorce e equivoca-se na interpretação de princípios tributários,
contábeis e constitucionais, é chancelar de forma jocosa um parâmetro
ditatorial, unilateral, e parcial da atividade do Estado, consubstanciado em uma
intervenção do Estado na atividade privada, de forma transversal.
Já no aspecto interpretativo fazendário, percebemos que a despeito
das violações a qual as fiscalizações fazendárias estão acostumadas, há que
se fazer especial menção aos erros perpetrados pelo ente fazendário, que nem
sempre usa da melhor exegese dos princípios e das normas tributárias, levando
ao contribuinte sempre pela estrada mais onerosa tributariamente.
Essa parcialidade é o que está levando milhares de autuações aos
Tribunais Administrativos Fiscais, que não raras vezes, se vêem deparados com
interpretações abusivas e elásticas que destoam do sistema tributários nacional,
causando ao contribuinte, um constrangimento de se ver perante um processo,
de forma indevida.
Tais posturas, além de empurrarem milhares de processos à análise
pelo órgão administrativo, cria um custo de manutenção destes processos, ao
contribuinte, que é obrigado a arcar com sua defesa administrativa, sem ao
menos a possibilidade de ver estas despesas recuperadas posteriormente.
No mesmo sentido, como já citado anteriormente, tudo isto nos leva
à crer, que este modelo de intervenção do Estado na atividade privada através
de uma fiscalização distorcida, transpõe o comando constitucional, a qual
demonstra uma ausência de moralidade tributária por parte do Estado.
Compreendemos ainda, que as distorções interpretativas, mesmo
que passíveis de decantação pelos órgão de julgamentos, arrastam de forma
indevida uma legião de contribuintes que de forma legalista, recolhem seus
tributos, e possuem ética e moral em suas atividades empresariais, sem contudo
receber um tratamento ético e moral das autoridades fazendárias.
Nesse contexto, a atividade fiscalizatória, mesmo que faça uma
autuação errônea, ou mesmo que utilize de distorções interpretativas, está, e
sempre estará albergada pelo manto da indiferença. Tal fato fica muito bem
posto no acórdão analisado, pois de um simples princípio contábil, seja por
negligência, ou imperícia na fiscalização a empresa autuada teve que lutar mais
de 6 anos, para ver seus direitos definitivamente aferidos.
Assim, conclui-se, que o princípio da entidade, traduz hoje, mais do
que uma possibilidade de planejamento tributário, mas um princípio contábil,
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capaz de afastar as más interpretações dos entes fazendários, tornando-se tal
princípio, uma ferramenta empresarial moderna e dinâmica, capaz de dar
agilidade aos processos comerciais, à dinamicidade societária, gerando riqueza
e economia à empresas.
Desse modo, diante das distorções do Direito Tributário Brasileiro,
somente acreditamos em uma releitura constitucional destes institutos.
Este chamado Neo-constitucionalismo, é a forma de afastar institutos
descontextualizados de nosso ordenamento, e portanto dando nova roupagem
ao texto constitucional sem deixar de lado os princípios da administração
pública, mas contudo, impondo responsabilidade moral ao Estado.
Desta forma, a moderna forma Estatal, não se coaduna nem com uma
nem com a outra forma de exploração do contribuinte. O estado só deve assumir
um papel interventor onde haja um grau de VULNERABILIDADE para o Estado e
para a sociedade. Fora deste caso, somos fortes nos argumentos pela modernização
da estrutura do Estado como forma de tornar o Estado mais competitivo à nível
estrutural, pela recolocação do Estado em pé de igualdade com seus cidadão e
contribuintes, e pela imposição constitucional de valores ao Estado.
O estado não pode mais assumir papéis que não possuam elementos
de “vulnerabilidade” e ponto. Onde não haja o perigo de vulnerabilidade o
Estado não deve atuar, não deve explorar, e não deve sequer ter o interesse de
operar tal área. Nesse contexto a ordem econômica deve ser cada vez mais livre,
recolocando o Estado em seu papel meramente organizador.
Veja que esse afastamento constitucional é a maior lástima que
possuímos em nosso ordenamento, pois o próprio Estado, vem sendo o ator
principal desse distanciamento. Nesse compasso, a estrutura administrativa
não foi capaz de concretizar os princípios da administração pública brasileira
fazendo com que se relativizasse cada vez mais a liberdade na ordem econômica
e no direito Tributário brasileiro.
Tal distanciamento é patente, visto que em 29 anos de constituição
tivemos 95 Emendas Constitucionais, ou seja uma média de 3 Emendas
Constitucionais por ano. Veja que este excesso de emendas, em última ratio, e
cotejando todos os fatos citados anteriormente, comprova que estamos de fato,
que a cada emenda realmente estamos diante de uma ruptura constitucional.
Tais argumentos possam parecer meio dramáticos, mas a primeira
vista, temos que ter em mente que esta é a lei maior deste país. Citando como
exemplo, a constituição Americana promulgada em 1791, somente teve 17
emendas até hoje.
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Portanto, acreditamos, que como tudo no Brasil as coisas tendem a
se distorcer de forma mais grave, pois vemos que era o Estado que deveria
se adaptar a nova Constituição, e não a constituição que deveria se adaptar
ao novo Estado.
Em segundo lugar, toda constituição prevê linhas gerais de uma nação.
A nossa constituição já nasce com um arcabouço de matérias regulando desde a
administração publica, orçamento e finanças do Estado.
Finalmente, não podemos perder de vista que a constituição nos deu
todos os elementos saudáveis para um estado brasileiro vicejante, contudo,
todos esses princípios foram encarados como entraves ao desenvolvimento do
Estado. Ocorre que, preferiu-se a mudança legislativa, do que a mudança na
dinâmica administrativa, fato que nos leva e nos arrastará a lugares sombrios e
de incertezas jurídicas jamais imaginados.
Diante desse cenário, cremos estarmos frente a um novo parâmetro
empresarial na qual demonstra um caminho somente de mão única, fazendo com
as empresas se utilizem cada vez mais de planejamentos tributários, com ênfase
em compliance, visando um economia tributária mas com ênfase na conformação
legal.. Tais elementos tomaram a consciência da atividade empresarial, e
aqueles sentimentos éticos exercem uma considerada conformidade no espectro
da atuação empresarial e comercial.
Conceitos éticos cada vez mais se mostram como verdadeiras
realidades postas. O desenvolvimento de governança corporativa, e ao final
o que chamamos de accountability, são elementos do novo tripé empresarial,
seja este a ética, a moral e a cidadania empresarial, com vistas à atuação
ética e responsável.
Os benefícios da implantação dos códigos de compliance, ou códigos
de integridade, para a realização de planejamentos tributários, reforçam o valor
deste instrumento, não só ético, mas trazem consigo, possibilidades empresariais
intrínsecas, como o aumento de credibilidade de mercado, diminuição de
autuações, economia tributária e sustentabilidade financeira.
Essa fundamentalidade do compliance no planejamento tributário,
passa pela análise econômica e constitucional da sua atividade comercial,
conglobando a autorregularização, como via de acesso ao cumprimento integral
das obrigações tributárias. Acrescente-se à esse cenário empresarial, que a
fundamentalidade do compliance no planejamento tributário demonstra de que
forma a economia tributária possa ser aferida pela empresa de forma hígida, e
com conformidade jurídica e legislativa.
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Do mesmo modo, o compliance como ferramenta de estruturação
ética, perfaz o caminho do planejamento tributário, buscando aferir de forma
real, quais estruturas legais estão sendo utilizadas através deste planejamento
com vistas à economia tributária, além de direcionar o processo de
planejamento, prevenindo, minimizando ou otimizando resultados propostos
pelo planejamento.
O Compliance tributário, deve seguir a legislação tributária, mas
sempre com visão crítica sobre a legislação imposta, bem como ao fato gerador
como situação fática, e ao fato gerador como situação jurídica.
Assim ao criar um ambiente favorável à atividade comercial, mais
uma vez a empresa torna-se cobiçada pelo mercado, atraindo para o seus corpos
internos, pessoas engajadas, motivadas, e pautadas por esse novo cenário ético
estrutural da empresa.
No que tange à modificação social que essas empresas possuem, basta
mencionar, que aquele colaborador, que aderiu âs novas regras de conduta,
começa a se pautar por aquele novo patamar ético-cultural. Dessa forma, criase um elemento modificador da sociedade, onde aquela pessoa inserida torna-se
um disseminador dessas ideias e condutas, demonstrando portanto um caminho
viável ao sucesso, e ao progresso social e econômico.
Dessa representatividade, extraímos que a atividade empresarial
conformada através de um código de integridade , ou um código de conduta
ético-moral, é portanto fator catalisador de modificação do pensamento social,
e do ser humano.
Essa contribuição dada pela atividade empresarial, deve ser encarada
como a verdadeira função social da empresa, a qual tem como escopo a
modificação da sociedade através do exemplo que esta deve dar através de sua
atividade fim.
Assim, diante da nova configuração do direito empresarial, e do
novo cenário empresarial, onde se busca cada vez mais a conformidade de
comportamento afim de minimizar os riscos à integridade da empresa, percebese que a possibilidade de uma ética empresarial é urgente e necessário.
O direito empresarial, e a empresa não podem mais serem passivos
observadores e receptores dos dados da vida empresarial. O ambiente empresarial
começa a atuar mais do que tudo: prevenindo, detectando e reagindo atitudes ou
condutas que possam gerar riscos empresariais.
No âmbito do compliance, a construção de valores, a defesa de padrões
éticos da atividade empresarial fazem a promoção e a preservação da atividade
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fim mercantil, pensando sempre na redução de custos para este controle, como
caminho para promoção da vida sócio-empresarial.
Esse reflexo do conjunto de medidas e valores centrais orienta,
organiza e vincula todos os envolvidos na realização de um bem maior seja este
a modificação da cultura, através de um compromisso empresarial. E existência
destes códigos de conduta, transcendem a ética social e empresarial, alcançando
pela promoção de valores das pessoas que nela trabalham e da comunidade
na qual deve integrar-se. Nesse desempenho dessa função encontramos o mais
nobre estímulo à auto realização social.
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ANEXO 1: Plano anual da Fiscalização da Receita Federal do Brasil para 2019
e Resultados de 2018.
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I. APRESENTAÇÃO
A Subsecretaria de Fiscalização (Sufis) da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil é responsável pelos seguintes processos de trabalho
da cadeia de valor da Receita Federal: (i) monitorar os grandes contribuintes;
(ii) promover a conformidade tributária; (iii) realizar pesquisa e seleção dos
sujeitos passivos a serem fiscalizados; e (iv) realizar a fiscalização, seja de
natureza interna (revisão de declarações), seja externa (auditorias).
Referência entre as administrações tributárias dentro e fora do País, a
Fiscalização da Receita Federal atua com os objetivos de garantir a arrecadação
necessária ao funcionamento do Estado e de combater a sonegação fiscal e os
demais ilícitos tributários.
Para atingir esses objetivos, todas as ações estão condicionadas ao
tripé: (i) disponibilizar as melhores ferramentas tecnológicas; (ii) capacitar
continuamente cada profissional que atua nos respectivos processos de trabalho;
e (iii) disseminar o conhecimento produzido na organização.
Tais esforços são potencializados para permitir que o Auditor-Fiscal
da Receita Federal, autoridade tributária designada pelo Código Tributário
Nacional, tenha condições plenas para exercer sua missão institucional em prol
do Estado Brasileiro.
O Plano Anual de Fiscalização de 2019, em sua 5ª Edição, destina-se,
de forma transparente, a prestar contas à sociedade dos principais números e
ações promovidas pela Fiscalização da RFB em 2018 e as iniciativas que serão
executadas em 2019.
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II. RESULTADOS EM 2018
1 CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO PELA RECEITA FEDERAL EM 2018
FOI DE R$ 186,93 BILHÕES
O montante de crédito tributário recuperado pela Fiscalização em 2018
foi de R$ 186,93 bilhões, superando em 25,1% a estimativa de lançamentos de
ofício para o ano, de R$ 149,34 bilhões.
Esse valor, no entanto, é 9,2% menor que o lançado em 2017
(R$ 205,87 bilhões).

Quando avaliamos a estratégia plurianual da Fiscalização dos últimos
4 anos em relação ao período imediatamente anterior, verifica-se um crescimento
de 15,84% nas autuações da RFB, o que demonstra um crescimento sustentado
na capacidade da Fiscalização em combater sonegação.
Período
2011/2014
2015/2018

Montante das Autuações
R$ 538.497.611.266,00
R$ 623.776.129.820,80

Variação
15,84%

2 QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS FISCAIS EXECUTADOS
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3 GRAU DE ADERÊNCIA DAS AUTUAÇÕES
O grau de aderência mede a manutenção dos lançamentos efetuados
pela Fiscalização. Consideram-se mantidos como tais os lançamentos pagos,
parcelados, em cobrança administrativa e aqueles encaminhados à ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa e a
consequente cobrança executiva. Abaixo, são discriminadas as situações dos
lançamentos tributários decorrentes das auditorias externas efetuadas nos
últimos nove anos:

Observa-se que, dos lançamentos (autuações da fiscalização)
efetuados em 2010, apenas 7,34% das quantidades de processos foram julgados
improcedentes até dezembro de 2018 e, em termos de valores, os julgamentos
improcedentes representam 22,30%.
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Importante destacar que, em relação aos processos formalizados em
2010, ainda restam 11,35% em número de processos e 15,42% em termos de
valores pendentes de julgamento pelos órgãos de julgamento administrativo.
A análise do grau de aderência de anos mais recentes, tais como 2016,
2017 e 2018, embora aqui publicada para fins de transparência, não é, neste
momento, suficiente para conclusões sobre o grau de aderência, pois ainda
pendem de julgamento em termos de valores 67,22%, 79,17% e 43,90% dos
processos formalizados naqueles anos, respectivamente. No caso de 2018, o
percentual de processos em julgamento é influenciado para baixo em razão
de um volume significativo de processo ainda estar no prazo de cobrança ou
impugnação (51,7%).
O aperfeiçoamento do grau de aderência é alcançado primordialmente
pela qualidade crescente dos lançamentos efetuados pelos Auditores-Fiscais da
Receita Federal, que se comprometem com o crédito tributário até a fase final
do contencioso, preparando subsídios para atuação da PGFN junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), e pelo acompanhamento dos
julgados efetuado pela Subsecretaria de Tributação e Contencioso.
Em uma análise mais profunda dos Autos de Infração lavrados nos
anos de 2004 a 2018 em valores superiores a R$ 200 milhões, incluindo todas
as situações do Crédito Tributário com posição de fevereiro de 2019, tanto na
Receita Federal como na Procuradoria da Fazenda Nacional, temos a evolução
abaixo, demonstrada em percentuais.
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A seguir representação gráfica das situações tabela anterior.

Fica muito claro a evolução do grau de aderência quando analisada
toda a história do Crédito Tributário, especialmente após 2008. Temos assim
um percentual superior a 40% do total do Crédito Tributário pago, parcelado
ou com garantias, e ainda, dos aproximadamente 60% remanscentes, temos
mais de 50% ainda com possibilidade de ser convertido em renda da união, já
que se encontram na situação em cobrança administrativa, em julgamento ou
suspensos por medidas judiciais.
4 RESULTADO FINANCEIRO DAS AUTUAÇÕES EM 2018
O resultado financeiro indireto da Fiscalização, em 2018, foi de R$ 1,46 trilhão,
isto é, a própria arrecadação espontânea (ou induzida) decorrente da percepção
do risco sobre o não cumprimento da norma tributária.
Em razão da lei reguladora do processo administrativo-fiscal20, da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário decorrente do lançamento tributário,
após a apresentação tempestiva da impugnação pelo contribuinte,21 e da
Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, lei em sentido formal que rege o processo
administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União.
21
Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, art. 151, III, que define que
as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo,
suspendem a exigibilidade do crédito tributário. 3 Constituição Federal, art. 5º, XXXV.
20
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inafastabilidade de o Poder Judiciário processar e julgar novamente o que foi
objeto de decisão em processo administrativo3, há, nesse modelo adotado pelo
Brasil, uma considerável demora para o crédito tributário ser liquidado pelo
pagamento. No modelo vigente, a decisão final sobre o lançamento depende
da conclusão do processo administrativo, mediante decisão definitiva a ser
proferida pelo Carf e, na expressiva maioria dos casos, da sua rediscussão
perante o Poder Judiciário, o que retarda o recolhimento das autuações fiscais.
Do total de autuações em 2018, 17,5% dos lançamentos efetuados
foram pagos ou parcelados, representando 0,86% do montante de crédito
tributário lançado.

5 CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR SEGMENTO OU OCUPAÇÃO PROFISSIONAL
Nas pessoas jurídicas, as autuações concentraram-se no segmento
industrial, com lançamento de R$ 84,22 bilhões.
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Em relação à fiscalização em pessoas físicas, as autuações se
concentraram nos contribuintes cuja principal ocupação declarada foi
proprietário e dirigente de empresa (R$ 2,68 bilhões).

6 LANÇAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PELOS
PRINCIPAIS TRIBUTOS EM 2018
Considerando apenas os procedimentos de fiscalização externa (não
inclui malhas), cinco tributos (IRPJ, CSLL, COFINS, IRRF e CP PATRONAL)
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responderam, em 2018, por 82,6% do crédito lançado. Em 2017, este percentual
correspondia a 83%.

7 EVOLUÇÃO DA QUALIDADE DE SELEÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
A elevação do grau de acerto da fiscalização em 3,24 pontos
percentuais a partir de 2010, quando os procedimentos de seleção de sujeitos
passivos eram executados de forma exclusivamente local, permitiu que em 2018
aproximadamente mais 275 auditorias externas fossem encerradas com resultado.
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8 FISCALIZAÇÃO COM FOCO NOS CONTRIBUINTES DE MAIOR CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA
Com a revisão do processo de trabalho de seleção dos contribuintes
com maior capacidade contributiva desde 2010, que proporcionou maior
especialização dos Auditores-Fiscais responsáveis por determinar quem
serão os sujeitos passivos a serem fiscalizados e daqueles que executam
os procedimentos de auditoria externa, foi possível identificar e atuar com
maior grau de precisão em grandes esquemas de evasão consubstanciados em
planejamentos tributários abusivos.
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8.1 FISCALIZAÇÃO DOS GRANDES CONTRIBUINTES É A PRINCIPAL
PRIORIDADE DA RECEITA FEDERAL
Resultado de uma atuação focada em recuperar os créditos tributários
de maior relevância, de um consistente processo de capacitação e do
desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, os resultados a partir de 2010
demonstram uma evolução consistente na atuação da Fiscalização da RFB nos
grandes contribuintes (que respondem por 60% da arrecadação total).

8.2 UNIDADE ESPECIALIZADAS DE MAIORES
RESPONDEM POR 55,47% DAS AUTUAÇÕES

CONTRIBUINTES

Para implementar essa mudança de foco na atuação da Fiscalização
da RFB, foram criadas as Unidades Especializadas em Seleção e Fiscalização
dos Grandes Contribuintes, as quais, juntamente com a Delegacia Especial
de Instituições Financeiras, localizada em São Paulo/SP, foram responsáveis,
apenas em 2018, pelo lançamento de R$ 100,75 bilhões em créditos tributários,
que representam quase 55,47% do total recuperado pelo Fisco.
9 VALOR MÉDIO DAS AUTUAÇÕES E VALOR MÉDIO RECUPERADO POR
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL
Os valores médios das autuações efetuadas pela Fiscalização da RFB
vêm aumentando de forma consistente ao longo dos últimos anos, conforme
quadro abaixo.
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No gráfico seguinte, é demonstrada a evolução do crédito tributário
médio lançado por AuditorFiscal da RFB que atua nas atividades de fiscalização
externa nos últimos anos.

O crescimento nos valores médios de lançamento e nos valores
recuperados por Auditor-Fiscal é explicado, entre outros, pelos seguintes fatores:
 Melhoria na qualidade da seleção de contribuintes e na detecção
de novas modalidades de infrações tributárias;
 Investimento em tecnologia da informação que permite análise
de um grande volume de informações;
 Efetivo combate aos planejamentos tributários abusivos,
normalmente executados por contribuintes com maior capacidade
contributiva; e
 Especialização das equipes de auditoria e de seleção dos
sujeitos passivos contribuintes que serão fiscalizados.
10 MONITORAMENTO DE MAIORES CONTRIBUINTES DA RECEITA FEDERAL
Além de focar no combate aos grandes mecanismos de evasão, a
Subsecretaria de Fiscalização da Receita Federal é responsável por monitorar
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o comportamento dos maiores contribuintes, aqueles que possuem maior
capacidade contributiva e, dado o elevado potencial econômico, exercem
grande influência nos níveis de arrecadação federal.
Dessa forma, com fundamento no princípio da eficiência da
administração pública, tais contribuintes são submetidos a monitoramento
constante, por meio de ações baseadas em informações internas e externas,
com o fim de induzi-los a pagar efetivamente seus tributos, de acordo com o
determinado na legislação tributária nacional.
Para assegurar o objetivo de prover o Estado de recursos, a atividade
de acompanhamento dos contribuintes diferenciados está estruturada nos
seguintes focos de atuação: monitoramento da arrecadação, análise de distorções
potenciais, análise de setores e análise de grupos econômicos.
10.1 PARTICIPAÇÃO DOS MAIORES CONTRIBUINTES NO CADASTRO E NA
ARRECADAÇÃO
Em 2018, a Receita Federal definiu 8.969 pessoas jurídicas como
de acompanhamento diferenciado22. Embora representem menos de 0,01%
do total de empresas no Brasil, essas companhias são responsáveis por 60% da
arrecadação total.

10.2 RESULTADOS COM O MONITORAMENTO DOS MAIORES CONTRIBUINTES
O monitoramento da arrecadação consiste na análise do comportamento
dos recolhimentos mensais, bem como na busca da arrecadação potencial dos
contribuintes diferenciados.
A Portaria Receita Federal 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.
22
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Em 2018, com o intuito de identificar indícios de evasão tributária,
foram investigadas 1.882 distorções de arrecadação por meio da avaliação
das informações prestadas pelos contribuintes, confrontando-as entre si e com
informações externas.
O esforço relacionado a essa ação gerou um resultado de R$ 27,52
bilhões. Nesse resultado, estão incluídas diversas formas de recuperação de
créditos tributários, tais como: valores pagos ou parcelados, créditos tributários
constituídos, não homologação de compensações, reativação de créditos e
encaminhamentos para ações prioritárias.
O valor de R$ 27,52 bilhões representa o maior resultado obtido
pela área de monitoramento dos maiores contribuintes da Receita Federal.

Esse resultado decorre da reformulação estratégica que estabeleceu
uma nova visão para a área e que vem apresentando crescimento constante
desde 2014.
O monitoramento dos maiores contribuintes manteve suas premissas
de ter uma atuação próxima ao fato gerador e de ter conhecimento do
comportamento do contribuinte e suas correlações com setores econômicos e
mercado de atuação.
A Receita Federal tem reforçado a necessidade de que esse
monitoramento seja percebido pelo contribuinte diferenciado com o intuito
de modificar seu comportamento arrecadatório, de forma preventiva ao início
do procedimento de auditoria pela Fiscalização.
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Essa atuação, na busca de atribuir elevado compliance a esse
segmento de contribuintes, tem como objetivo não apenas manter os níveis de
arrecadação esperados, mas evitar a formação de passivos tributários elevados.
Assim, sempre que os elementos disponíveis aos auditores-fiscais responsáveis
pelo monitoramento permitam, a Receita Federal devolve mecanismos de alerta
para que esses contribuintes possam adotar medidas de correção, evitando
sanções aplicáveis pelo descumprimento da norma tributária.
11 CONFORMIDADE TRIBUTÁRIA
Promover a conformidade tributária (ou elevar o grau de compliance)
é um dos processos de trabalho da cadeia de valor da Receita Federal que tem
como objetivo incentivar e facilitar o cumprimento da obrigação tributária, seja
ela principal ou acessória.
A Fiscalização, como destinatária das informações prestadas pelos
contribuintes e por terceiros vinculados ao fato gerador da obrigação tributária,
tem cada vez mais buscado, dentro de uma gestão de risco que priorize as
ações com foco nos contribuintes que atuam de forma intencional para sonegar,
“alertar” acerca de indícios de erros no cumprimento da obrigação tributária.
Duas ações são complementares para aumentar o grau de compliance:
autorregularização e simplificação das obrigações acessórias.
11.1 AUTORREGULARIZAÇÃO E CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
Em 2018, as ações voltadas para o incentivo à autorregularização
e ao cumprimento espontâneo das obrigações tributárias permaneceram em
destaque na pauta de trabalho das denominadas “malhas finas” para pessoas
físicas e jurídicas, na Receita Federal.
A malha fiscal da pessoa física, popularmente conhecida como
“malha fina”, é pioneira na adoção de ações direcionadas a incentivar o
cumprimento espontâneo das obrigações tributárias. Há mais de dez
anos, oferece aos contribuintes pessoas físicas serviços com informações
atualizadas sobre o processamento das declarações do IRPF, dentre elas,
eventual retenção da declaração em malha, com orientações de como
proceder para a solução do problema encontrado. Essas informações são
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passíveis de acesso a partir de certificado digital ou um código criado pelo
próprio contribuinte (código de acesso).
No ano passado, o incentivo extra à autorregularização na Malha
Fiscal do IRPF repetiu-se com o
Projeto Cartas 2018: entre 2 e 4 de outubro, 383.252 cartas foram
enviadas para contribuintes de todo o País, alertando-os sobre a importância
de verificar se a retenção da declaração não teria sido provocada por erro
nas informações fornecidas à Receita Federal pelo próprio contribuinte, e
orientando-os sobre a possibilidade de correção dessas informações, por meio
da apresentação de declaração retificadora.
Isoladamente, o Projeto Cartas 2018 respondeu por uma
autorregularização de cerca de 38% dos contribuintes contactados, gerando um
resultado positivo para o Fisco na ordem de R$ 290,1 milhões (correspondente
à soma de uma redução de Imposto a Restituir declarado de R$ 147,3 milhões e
um aumento no Imposto a Pagar declarado de R$142,8 milhões).
O Projeto Cartas é uma ação institucional destinada exclusivamente a
incentivar e disseminar a autorregularização entre contribuintes pessoas físicas
com perfil de pouco ou nenhum acesso à internet, orientando-os à consulta ao
extrato da declaração na internet, à verificação das pendências apontadas e,
encontrado erro na declaração apresentada, à adoção de providências para se
autorregularizar.
Em relação aos maiores contribuintes, a autorregularização é condição
básica e está diretamente relacionada à missão da área que mira o cumprimento
espontâneo. Dessa forma, proporcionar ao contribuinte a oportunidade de
estar em conformidade é a primeira etapa do trabalho. Nessa linha, os alertas
de inconformidade dos maiores contribuintes possuem papel relevante nas
regularizações das obrigações acessórias.
11.1.1 PESSOAS FÍSICAS
Em 2018, a Receita Federal recebeu, ao todo, 31.622.885 Declarações
de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF 2018, ano-base
2017). Dessas, 28.869.114 DIRPF foram originais e 2.753.771, retificadoras.
Parte das retificadoras – 916.431 declarações – resultou na liberação de malha
da DIRPF anterior enviada.
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A autorregularização ocorre quando o próprio contribuinte constata
erro nas informações declaradas e as corrige por meio de declaração retificadora.
A autorregularização só é permitida se feita antes de o contribuinte ser intimado
ou notificado pela Receita Federal. A vantagem para o contribuinte é evitar
o início de procedimento fiscal e o pagamento de multa de, no mínimo, 75%
sobre o valor do imposto não pago que vier a ser apurado pelo Auditor-Fiscal.
O canal para autorregularização fica ativo até o início do procedimento
fiscal, o que significa que o contribuinte pode regularizar a situação de sua
declaração em anos posteriores ao de sua apresentação.

132

CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA E AUTORREGULARIZAÇÃO EMPRESARIAL: A FUNDAMENTALIDADE DO COMPLIANCE NO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Um fator indutor da autorregularização é a certeza de que o Fisco
adotará mecanismos de sanção para aqueles que não cumpriram a norma
tributária. O gráfico abaixo mostra que os resultados das autuações efetuadas no
processo de revisão de declarações (malha fiscal) ainda são proporcionalmente
mais altos que os objeto de autorregularização, o que indica que a Fiscalização
tem priorizado seus esforços em procedimentos de revisão mais relevantes.

Simultaneamente ao investimento nos serviços para ampliar o
incentivo ao cumprimento espontâneo das obrigações tributárias, a Receita
Federal tem direcionado cada vez mais esforços para conferir agilidade à solução
das declarações retidas. Em 2018, com o uso intensivo de recursos de business
intelligence, foi possível dar maior agilidade na detecção e solução dos casos
das declarações retidas que deveriam ser liberadas e assim, possibilitar melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis para o trabalho de casos com maior
propensão ao encerramento com lançamento de ofício. O trabalho realizado
resultou na solução mais rápida de 381.759 declarações em todo o país.
Além da maior agilidade na solução dos casos com alta propensão
de encerramento sem resultado, em 2018, a Receita Federal utilizou business
intelligence para reduzir estoques de trabalho, que encerraram o ano 39% mais
enxutos, em relação a dezembro de 2017.
A estratégia visa tornar a presença fiscal mais afinada, ao tempo em
que busca abrir mais espaço para os casos de retenção que se concluam com
lançamento fiscal. Entre os resultados esperados, está o reforço do efeito indutor
da autorregularização.
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Se é uma boa oportunidade para o contribuinte, a autorregularização
também é positiva para o Fisco. Em 2018, a autorregularização das pessoas
físicas foi responsável pela recuperação de um total estimado de R$ 1,36 bilhão,
dos quais R$ 956 milhões correspondem à redução no valor total de restituições
de IR pleiteadas pelos contribuintes e um aumento de R$ 401 milhões no valor
do IR a pagar, apurado também pelos próprios contribuintes.

A redução nas restituições de IR e o aumento do IR a pagar declarado
decorrem de dois fatores principais: aumento no valor declarado dos rendimentos
recebidos no ano e redução dos valores de deduções pleiteadas.
Em 2018, o aumento estimado no valor declarado dos rendimentos
recebidos foi de cerca de R$ 6,28 bilhões e a redução estimada no total das
deduções declaradas, de R$ 2,90 bilhões. A dedução campeã na correção pela
autorregularização permanece a despesa médica, com uma redução estimada de
R$ 1,62 bilhão no valor pleiteado originalmente pelos contribuintes.
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11.1.2 MALHA DA PESSOA JURÍDICA - FISCALIZAÇÕES DE ALTA
PERFORMANCE – FAPE
O Projeto Fiscalizações de Alta Performance – Fape, iniciado em
2017, consiste em um processo de seleção e lançamento automatizados que visa
ao incremento da presença fiscal de maior número possível de contribuintes
e, assim, induzir o aumento de arrecadação, além de otimizar o trabalho do
Auditor-Fiscal em atividades estratégicas que demandem mais planejamento
e produção intelectual, liberando-os da execução atividades e procedimentos
passíveis de automação.
O Fape foi construído a partir de ferramentas próprias da Receita
Federal e pelos próprios Auditores-Fiscais, responsáveis tanto pelo
desenvolvimento das soluções tecnológicas, quanto pela seleção e execução de
procedimentos fiscais em larga escala. Os resultados obtidos caracterizam-se
como um salto de eficiência no processo de fiscalização da Receita Federal, já
que demanda baixíssimo custo financeiro para desenvolvimento de ferramentas
e alocação de um número reduzido de Auditores-Fiscais, com elevado índice de
presença fiscal, isto é, alcançando um número de contribuintes muito superior
comparado ao processo tradicional de fiscalização.
Assim, por meio do Fape, a Receita Federal está conseguindo atingir
um maior número de contribuintes e, dessa forma, criando uma percepção de
risco subjetivo mais ampla, que não seria possível pelos métodos tradicionais
de fiscalização, aumentando a presença fiscal e a arrecadação regular do
crédito tributário. Além disso, ao automatizar procedimentos, disponibilizase mais horas de auditoria para fiscalizações mais complexas, como
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as de combate ao planejamento tributário abusivo ou às fraudes tributárias.
O Fape já alcançou resultados significativos em relação ao universo
de contribuintes que poderiam ficar sem qualquer contato ou procedimento
realizada pela Receita Federal. O quadro abaixo apresenta a quantidade de
contribuintes alertados nas operações já realizadas.
Operação
Gilrat 2017

Qtde de contribuintes alertados
7.271

Autônomos
Falso Simples
Gilrat 2018
Insuficiência IRPJ/CSLL

74.000
14.277
22.299
8.000

Os índices dos contribuintes que se autorregularizaram apresentam
uma grande variação a depender do grupo de contribuintes atingido, do tipo
de divergência identificada e, principalmente, da frequência de divulgação das
operações na mídia. De toda forma, mesmo o menor índice de autorregularização
medido representa um resultado satisfatório, considerando-se o custo da
operação e os números envolvidos.
O gráfico a seguir exibe os índices de autorregularização de algumas
das operações já realizadas.
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Com o aumento da quantidade das operações, os contribuintes
perceberão que a falta da autorregularização terá como consequência o
lançamento 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 que tende a
aumentar ainda mais a eficiência desse novo instrumento.
O propósito dessa nova abordagem, mais do que emitir grandes
quantidades de autos de infração, é modificar o comportamento dos contribuintes
a partir de uma presença fiscal mais intensa, abrangente e tempestiva.
11.1.3 ALERTAS DE INCONFORMIDADE DOS MAIORES CONTRIBUINTES
Os alertas de inconformidade dos maiores contribuintes possuem
os propósitos de valorizar a autorregularização, de incentivar a conformidade
tributária, de buscar o cumprimento espontâneo e de promover a mudança
de comportamento. Tais propósitos têm sido buscados com as premissas de
aumento da percepção de risco e da atuação próxima ao fato gerador.
Os alertas atuam principalmente nas obrigações acessórias dos
contribuintes e, em 2018, foram centrados nas escriturações mais importantes:
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e Escrituração Fiscal Digital das
Contribuições (EFD-C), que correspondem às apurações dos tributos federais
mais relevantes (IRPJ, CSLL, COFINS e PIS).
O trabalho consiste basicamente na identificação de contribuintes
omissos, de contribuintes com preenchimento incompleto (basicamente as
informações de receita bruta “zerada”) e de contribuintes com divergências
entre os valores apurados (escrituração) e os valores declarados (DCTF).
Durante o ano de 2018, foram enviados 2.987 alertas de inconformidade,
com um total de 1.616 regularizações, gerando um resultado de 54% nas
regularizações. Esses alertas promoveram retificações de declarações (DCTF)
em montante de R$ 1,83 bilhão e promoveram resultados de pagamentos e de
parcelamentos na casa de R$ 133 milhões.
12 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED
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O Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) foi instituído pelo
Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007 e, desde então, consolidou-se como
vetor de simplificação e de melhorias no ambiente de negócios.
O Sped consiste na modernização da sistemática do cumprimento
das obrigações acessórias, transmitidas pelos contribuintes às administrações
tributárias e aos órgãos fiscalizadores, com a utilização de certificação digital
para fins de assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo sua validade
jurídica apenas na forma digital.
Sua missão é propiciar melhor ambiente de negócios para as empresas
no País, eliminar a concorrência desleal com o aumento da competitividade
entre as empresas, promover o compartilhamento de informações, reduzir os
custos de conformidade e a interferência na esfera dos contribuintes.
A simplificação de obrigações acessórias tem se materializado pela
substituição gradativa dos programas e das declarações pelas escriturações e
pelos documentos fiscais eletrônicos, harmonicamente integrados no Sped.
Busca-se neste momento simplificar ainda mais os processos
existentes, aperfeiçoar as escriturações e documentos e integrá-los cada vez
mais a outros processos de trabalho. Ademais, objetiva-se reduzir outras
obrigações em nível estadual e municipal e induzir mudanças legislativas que
gerem ainda mais facilidade e simplificação ao contribuinte.
12.1 A EFD ICMS IPI E A SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA
A EFD ICMS IPI tem por objetivo reunir, em meio digital, a
totalidade das informações necessárias à apuração do ICMS e do IPI referentes
às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.
A RFB instituiu também o Projeto Simplificação de Obrigações
Acessórias, que contempla a aproximação com os Estados para mapeamento
e negociação para eliminação de obrigações acessórias. Há ainda o objetivo de
padronização dos leiautes de alguns módulos do Sped.
Como resultados já obtidos, doze unidades da federação dispensaram
obrigações tributárias acessórias em virtude da utilização da EFD ICMS IPI.
Recentemente, tivemos a adesão do Estado do Pernambuco e do
Distrito Federal à escrituração digital, fazendo com que a EFD ICMS IPI
alcance todas as unidades da Federação.
Atualmente, 10 Estados já adotam a EFD ICMS IPI como obrigação
acessória principal, resultando numa significativa simplificação do processo de
conformidade do tributo estadual.
138

CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA E AUTORREGULARIZAÇÃO EMPRESARIAL: A FUNDAMENTALIDADE DO COMPLIANCE NO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Com vistas à evolução e à desburocratização do sistema de prestação
de informações fiscais dos contribuintes do ICMS, foi construído o ranking
de simplificação (simplificômetro). O simplificômetro apresenta a situação
das unidades da federação em relação à quantidade de obrigações tributárias
acessórias (OTA) estaduais, destaca os entes federados que utilizam a EFD
ICMS IPI como principal documento de prestação de informação para a
apuração do ICMS e demonstra as dispensas de OTA realizadas. O instrumento
busca induzir ações de simplificação em nível nacional, com foco na melhoria
do ambiente de negócios do Brasil. Com ele, o Projeto Sped Simplificação
avança para a diminuição do custo de conformidade fiscal nacional.
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12.2 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-E
Em 2018, o PIB brasileiro foi avaliado em
R$ 6,8 trilhões. O setor de serviços foi responsável por
75,8% do volume total. Houve um crescimento de 1,3%
em relação a 2017, ano em que foram transacionados
100 bilhões de dólares em operações de importação e
exportação de serviços no Brasil. Segundo a OCDE,
22% da balança de pagamentos mundial corresponde ao comércio
de serviços. Se levarmos em conta o valor agregado de mercadorias, esse
percentual sobe para 54%. A OCDE prevê que esse percentual suba para 75%
até 2025. Os dados demonstram o quanto o setor de serviços ocupa um lugar
importante e crescente nas economias nacionais e no comércio internacional.
Coexistem potencialmente cerca de 5.570 legislações e Notas Fiscais
de Serviços diferentes, uma para cada município. As empresas enfrentam o
grande desafio de conhecer e adimplir tantas obrigações acessórias distintas.
O projeto da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) visa à
regulamentação de um padrão nacional para emissão de NFS-e, à construção
de um repositório para controle das NFS-e expedidas e à disponibilização de
emissor de nota público, também em versão mobile, nos termos do Protocolo
de Cooperação nº 11/2015, assinado no âmbito do X Encontro de Administradores
Tributários (ENAT).
O objetivo é o aumento da competitividade das empresas brasileiras
pela racionalização das obrigações acessórias (redução do custo Brasil), o
que inclusive fomentará novos investimentos. Além disso, o projeto beneficia
as administrações tributárias, padronizando e melhorando a qualidade das
informações, racionalizando os custos governamentais e gerando maior
eficiência na atividade fiscal.
O projeto da NFS-e (mais um produto do Sistema Público de Escrituração
Digital - SPED) oferece uma cesta de produtos tecnológicos ao município, à
empresa e ao cidadão. De forma inclusiva, retira da marginalidade tecnológica
a administração tributária dos pequenos municípios, permitindo a instituição
e recolhimento do ISSQN, mesmo em municípios que não dispõem de
infraestrutura tecnológica local, ou administração tributária estruturada.
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*A Guia única de Recolhimento ainda está em desenvolvimento, o prazo para
o término é setembro 2019.
Estimular a formalidade tributária inclusive nas pequenas prestações
de serviço é um desafio considerável. Em sintonia com o contribuinte, a cesta
de produtos da NFS-e oferece um aplicativo para a emissão de NFS-e em
dispositivos móveis de forma simplificada, em 3 passos de preenchimento: CPF
do tomador, serviço e valor. Vale enfatizar o nível de simplificação alcançado:
A NF-e possui aproximadamente 638 campos para preenchimento. A NFS-e
tem 203, mas com a utilização do emissor móvel conseguimos descomplicar,
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exigindo o preenchimento manual de apenas 3. Após a emissão da nota pelo
prestador, um serviço de push envia a nota diretamente ao telefone móvel do
tomador, que pode administrar todas as NFS-e recebidas. Isso somente foi
possível devido à intensa integração entre as bases de dados. Além dos dados
cadastrais, o sistema será alimentado pelos Municípios conveniados com dados
tributários como alíquotas e isenções. O contribuinte não precisará preencher
informações que já dispomos. O destaque do tributo será feito automaticamente
pelo sistema, agregando transparência e previsibilidade no relacionamento da
administração tributária com a empresa.
Foram desenvolvidos e homologados os seguintes produtos: Portal
da Nota Fiscal de Serviço eletrônica, Ambiente de Dados Nacional, Emissor
Público de NFS-e web, Emissor Público de NFS-e Mobile, Secretaria de Finanças
Nacional, Portal administrativo Nacional e Portal administrativo Municipal.
Finalizamos o piloto do projeto em Marabá no final de fevereiro, com
participação de diversos prestadores de serviço do município. Os resultados
foram bastante promissores. Lançamos o Projeto em abril/2019. A produção
definitiva deve ocorrer em maio/2019.
Estão conveniados ao projeto no âmbito do ENAT e atuam como
especificadores os municípios de Belo Horizonte, Bom Despacho, Brasília,
Cabedelo, Campina Grande, Fortaleza, Goiânia, Marabá, Maringá, Niterói,
Palmas, Rio de Janeiro, São Gonçalo do Amarante e São Paulo.
12.3 SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS,
PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS – ESOCIAL
O eSocial é a nova forma de prestação de informações feita pelo
empregador e integrará a rotina de mais de 8 milhões de empresas e 40 milhões
de trabalhadores. O eSocial é um projeto conjunto de diversos órgãos do Governo
Federal. A iniciativa permite que todas as empresas brasileiras possam cumprir
suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias de forma unificada, o que
reduz custos, processos e o tempo gasto pelas empresas nessas ações.
O eSocial já é uma realidade desde 2015 para os empregadores
domésticos que cumprem com suas obrigações trabalhistas, previdenciárias e
tributárias de forma unificada em um portal web simplificado e intuitivo. O
recolhimento dos tributos e do FGTS também é feito de forma simples, com a
geração de guia de recolhimento unificada.
O eSocial deverá trazer grande simplificação para os contribuintes e
possibilitará grandes melhorias no ambiente de negócios do país.
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A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais
(EFD-Reinf) é um dos módulos do Sped a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e
físicas, em complemento ao eSocial. Tem por objeto a escrituração de rendimentos
pagos, retenções de Contribuição Previdenciária (CP), IR, CSLL, COFINS, PIS/
PASEP, e informações sobre a receita bruta para a apuração da CP substituída.
Visando à simplificação tributária, a EFD-Reinf, em conjunto com
o eSocial, substituirão pelo menos 15 obrigações tributárias, trabalhistas e
previdenciárias (Dirf, GFIP, Rais, Dirf e Caged, etc.), que poderão ser extintas
a partir da plena entrada em vigor do eSocial e da EFD-Reinf. A extinção de
parte dessas obrigações já teve início em 2018.
Com o eSocial, os serviços públicos prestados pela Previdência Social
também deverão ter um grande salto na qualidade, já que haverá informações
de qualidade sendo prestadas pelos empregadores, possibilitando dados
atualizados, quase que em tempo real, com os vínculos trabalhistas e com as
informações da massa salarial e das contribuições previdenciárias, evitando
também fraudes previdenciárias.
O primeiro grupo de empresas obrigadas já está efetuando entregas
de seus eventos. Assim, mais de 13 mil empresas, representando mais de
11 milhões de trabalhadores, já estão prestando as informações trabalhistas,
previdenciárias e tributárias através do eSocial.
O eSocial e a EFD-Reinf inauguram uma nova metodologia de
cumprimento das obrigações acessória tributárias, que se dá pela integração
direta entre o sistema corporativo do contribuinte e o ambiente nacional,
mediante envio de arquivos XML preparados pelo contribuinte de acordo
com leiautes definidos pela RFB. Nesse formato, as escriturações passam a
alimentar automaticamente a DCTF-Web com os créditos tributários apurados.
12.4 OUTRAS ESCRITURAÇÕES FISCAIS ELETRÔNICAS
A adesão ao SPED como principal fonte de informação entre o Fisco
e os contribuintes se consolida ano após ano.
A ECF abrange a apuração do IRPJ e da CSLL, além de diversas
informações econômicas e gerais.
A EFD Contribuições é utilizada para a escrituração da contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins, com base no conjunto de documentos e operações
representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos
e aquisições geradores de créditos.
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A ECD existe desde 2008 e é a escrituração contábil utilizada pelas
empresas. Em 2018, foi publicado o Decreto nº 9.555/2018, que estendeu a
autenticação no momento da transmissão de ECD também para empresas não
registradas em Juntas Comerciais.
A EFD ICMS IPI tem por objetivo reunir, em meio digital, a
totalidade das informações necessárias à apuração do ICMS e do IPI referentes
às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.

Fonte: Dados extraídos do sistema “estatísticas” em 24/1/2019.
Em relação aos documentos fiscais, no ano de 2018 foram emitidas
mais de 2,6 bilhões de Notas Fiscais eletrônicas (NF-e) e cerca de 500 milhões
de Conhecimentos de Transporte eletrônicos (CT-e).
13 COMBATE À FRAUDE E À SONEGAÇÃO – REPRESENTAÇÕES FISCAIS
PARA FINS PENAIS
Em diversas ações fiscais encerradas em 2018, foram identificadas
provas de ocorrência, em tese, de crime contra a ordem tributária5.
Em tais situações, a Fiscalização da RFB promove uma Representação
Fiscal para Fins Penais (RFFP), que é encaminhada ao Ministério Público
Federal (titular da ação penal) quando o lançamento tributário for considerado
definitivo na esfera administrativa.
Em 2018, foram elaboradas 2.442 RFFP, que correspondem a
29,48% de todas as ações fiscais encerradas.
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14 RESULTADOS DO COMBATE À EVASÃO NOS SETORES DE BEBIDAS, DE
CIGARROS E DE PAPEL IMUNE
14.1 AÇÕES NO SETOR DE BEBIDAS
14.1.1 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO SETOR DE BEBIDAS
O Plano de Ação para Acompanhamento do Setor de Bebidas surgiu
da necessidade de monitoramento mais efetivo dos fabricantes de bebidas, haja
vista a suspensão do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe),
a partir de 13 de dezembro de 2016, com a publicação do Ato Declaratório
Executivo Cofis nº 75, de 2016.
Lei nº 8.137, de 1990. Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir
ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as
seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer
outro documento relativo à operação tributável;
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva
saber falso ou inexato;
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento
5
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equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço,
efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Pena reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Nesse sentido, o monitoramento é efetuado em relação aos
fabricantes de bebidas cadastrados no antigo Sicobe (257 CNPJs ativos que
apresentaram produção de bebidas nos últimos quatro anos de existência
do antigo sistema), com vistas à apuração de eventuais distorções no
cumprimento da obrigação tributária.
As análises mensais abrangem os períodos de apuração a partir de
dezembro de 2016 e se referem aos tributos incidentes sobre o faturamento (IPI,
PIS e Cofins). Para fins comparativos, são considerados os mesmos parâmetros
do mês/ano anterior, quando o Sicobe estava funcionando normalmente,
conforme planilha a seguir:
ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO NO SETOR DE BEBIDAS

Podemos observar que houve uma diferença negativa, no IPI
declarado, na ordem de R$ 9.366.559,05 entre 2017 e 2016, sendo que essa
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diferença negativa está relacionada ao fechamento de uma empresa no Nordeste
em agosto de 2017, levando a uma diferença negativa de R$ 11.618.228,25
entre o declarado em 2016 e 2017 e de R$ 2.095.789,90 entre 2017 e 2018.
14.1.2 DESENVOLVIMENTO DE NOVA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA
CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS
Encontra-se em estudo na Divisão de Controles Fiscais Especiais
(Dicoe) da Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis) a nova solução
tecnológica interna para controle de produção de bebidas, com o objetivo de
substituir o antigo Sicobe.
14.1.3 OPERAÇÃO EM FABRICANTES DE REFRIGERANTES E DE REFRESCOS
Em 2018, o valor lançado decorrente de autos de infração lavrados em
fabricantes de bebidas espalhados em todo o território nacional, decorrentes da
falta de direito a créditos incentivados e do erro de classificação fiscal, foi de
2,25 bilhões de reais.
No citado período, foram encerrados 22 procedimentos de fiscalização
(TDPF-F) em fabricantes de bebidas. Observe-se que, desde trabalho iniciado
em 2016, o valor total lançado de ofício foi de R$ 6,9 bilhões, tendo sido
encerrados 59 procedimentos de fiscalização com resultado em fabricantes
de bebidas.
Até o momento, foram favoráveis à Fazenda todos os julgamentos
administrativos de primeira e de segunda instância que analisaram lançamentos
de ofício decorrentes da glosa de créditos incentivados oriunda dos concentrados.
14.1.4 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO NO SETOR DE BEBIDAS
O planejamento tributário abusivo consiste na majoração
artificial do preço dos concentrados de bebidas, contabilizados pelos
fabricantes como “vendas de produtos”, com vistas a dissimular dois
outros importantes componentes do preço do concentrado fornecido aos
engarrafadores, quais sejam:
a) os royalties decorrentes da permissão concedida aos fabricantes para uso
e exploração da marca;
b) contribuições financeiras da fabricante do concentrado para supostos
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programas de marketing dos fabricantes (receitas contabilizadas pelo
fabricante de concentrados e posteriormente restituídas/creditadas aos
fabricantes).
O planejamento tributário abusivo utiliza o artifício de sobrevalorizar
absurdamente o preço do concentrado, uma vez que o fabricante é beneficiário de
incentivos aplicáveis à Zona Franca de Manaus. Assim, a majoração artificial do
preço dos concentrados só traz “bônus” fiscais, sem resultar em qualquer “ônus”.
As vantagens fiscais acarretam não só prejuízos ao erário, mas
também delas decorre uma concorrência desleal no mercado de refrigerantes e
de bebidas não alcoólicas.
No âmbito da Equipe Especial de Fiscalização, em 2018, foram
encerradas fiscalizações com
lançamentos de créditos tributários no valor total de R$ 5,8 bilhões.
14.2 AÇÕES NO SETOR DE CIGARROS
A Equipe Especial de Acompanhamento Integral do Setor dos Cigarros
(EEAI-Cigarros) foi reformulada no final do ano, passando a atuar nas principais
frentes de monitoramento do setor fumageiro no Brasil. Esse trabalho tem resultado
em várias ações de fiscalização, de ajustes legislativos ou procedimentais,
sempre com vistas a coibir as ações fraudulentas que ocorrem no mercado. Em
decorrência do trabalho conjunto entre a Dicoe/Cofis, a EEAI e Equipe Especial
de Fiscalização – Operação Cigarros, duas empresas tiveram seu registro especial
de fabricante de cigarros cancelado, sem reabertura por via judicial.
A Operação Fumo Papel é uma operação exclusiva da Receita Federal,
que desarticulou uma organização que fraudava a Administração Tributária com
geração de créditos fictícios. O esquema consistia na interposição fraudulenta
de empresas fantasmas na cadeia de comércio do tabaco, vindo a abastecer o
mercado formal afeito a fraudes. A Operação também servirá de apoio para o
trabalho de desarticulação do mercado clandestino de cigarros.
No decorrer do ano de 2018, uma fabricante foi autuada no montante
de R$ 1 bilhão.
14.3 AÇÕES NO SETOR DE PAPEL IMUNE
A Fiscalização vem monitorando contribuintes que operam com
papel imune, com vistas a identificar a ocorrência do desvio de finalidade em
operações de revenda inidôneas23.
23
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Na segunda fase da ação disparada pela Cofis, publicou-se o Ato
Declaratório Executivo Cofis nº 66, de 1º de outubro de 2018, que cancelou
o Registro Especial de Papel Imune (Regip) de 1.446 empresas que não se
autorregularizaram por ocasião dos procedimentos realizados.
15 RESULTADOS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS
15.1 OPERAÇÃO LAVA JATO: AUTUAÇÕES ATINGEM R$ 18,93 BILHÕES
A partir da investigação de uma rede de combustíveis e lava a jato
de automóveis, utilizada para lavar dinheiro de uma organização criminosa,
a Operação Lava Jato avançou para outras organizações criminosas e se
transformou na maior investigação de corrupção e de lavagem de dinheiro que
o Brasil já teve.
No primeiro momento da investigação, desenvolvido a partir de março
de 2014 perante a Justiça Federal em Curitiba, foram investigadas e processadas
quatro organizações criminosas lideradas por doleiros, que são operadores do
mercado paralelo de câmbio.
A Receita Federal vem participando das investigações, em conjunto
com o Ministério Público Federal (MPF) e com a Polícia Federal, desde antes
de sua deflagração ostensiva, por meio de cruzamentos e de análise de dados
internos realizados pelo setor de investigação.
Com o acesso às ações penais, a quantidade de informações a serem
analisadas aumentou exponencialmente. Uma parceria entre o Laboratório de
Lavagem de Dinheiro da Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação (Copei)
da Receita Federal e a Equipe Especial de Programação permitiu extrair dos
processos judiciais informações de 7.516 CNPJs e de 6.072 CPFs.
O trabalho foi segregado em núcleos, conforme a participação do
sujeito passivo no esquema.
Principais infrações detectadas na Operação Lava Jato:
a) núcleo de empreiteiras (contratantes de serviços fictícios):
pagamento sem causa, glosa de
custos ou despesas inexistentes.
b)núcleo de “noteiras” (prestadoras de serviços fictícios):
b1) empresas de passagem: fluxo do dinheiro, baixa de ofício,
descaracterização dos serviços prestados às contratantes;
destinado a sua impressão.
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b2) empresas semi-operacionais (“meias noteiras”): fluxo do
dinheiro, movimentação financeira incompatível, pagamento sem
causa a outras “noteiras”/empresas de passagem, descaracterização
dos serviços prestados às contratantes.
C) núcleo de ex-diretores ou de políticos: variação patrimonial a
descoberto, movimentação
financeira incompatível:
c1) empresas de passagem (consultorias): fluxo do dinheiro,
distribuição dos lucros,
descaracterização dos serviços prestados às contratantes;
c2) empresas patrimoniais: origem dos recursos, alocação do bens
(possíveis casos de lavagem de
dinheiro), arrolamento dos bens.
núcleo de operadoras de câmbio fraudulento: pagamento sem causa,
IOF, responsabilização solidária da corretora.
Resultado parcial:
Foram instaurados, no escopo da Operação Lava Jato, 3.022
procedimentos fiscais (de diligência e de fiscalização), 955 em contribuinte
pessoa física e 2.067 em contribuinte pessoa jurídica.
Como resultado parcial das fiscalizações até o fim do ano de 2018,
tem-se cerca de R$ 18,93 bilhões de crédito tributário constituído (inclusos
principal, multa e juros). Os valores referem-se aos encerramentos realizados
após as fases ostensivas da operação.
Apenas em 2018, foram encerrados 828 procedimentos fiscais da
operação e constituídos R$ 8,32 bilhões de crédito tributário.
Adicionalmente, a Receita Federal já havia autuado cerca de R$ 4,7
bilhões em esquema que utilizava offshores para receber valores superfaturados
de contratos de fornecimento e de operação de navio-sonda (fase zero da
Operação Lava Jato).
Também foram comunicadas à Força Tarefa do MPF 333 representações
fiscais para fins penais nos casos em que foram identificados fatos que, em
tese, configuraram crime contra a ordem tributária. As representações fiscais
lavradas são comunicadas à Força Tarefa do MPF, que, a partir delas, pode
denunciar novo crime ou confrontar os fatos apurados pela Fiscalização com as
informações prestadas pelos delatores.
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Obs.: Dados atualizados até 19/01/2019 – sistema DW/RFB;
Não estão inclusos R$ 4,7 bilhões autuados na fase zero da Operação Lava Jato.
15.2 OPERAÇÃO FRAUDES DE TÍTULOS PÚBLICOS SOBRE AS FRAUDES
Organizações criminosas, constituídas por diversas pessoas jurídicas
e físicas, vendem créditos “podres”, normalmente atrelados a títulos públicos
antigos, prescritos ou falsos, e imprestáveis para pagamento ou compensação
com tributos federais.
O esquema fraudulento processa-se por meio de diversos intermediários
espalhados nos estados da federação e por vezes conta com a participação de
contabilistas e de causídicos locais com o intuito de dar credibilidade à operação.
Para atingir seu objetivo, os grupos fraudadores se utilizam de várias
informações inverídicas, dentre elas a de que a Secretaria do Tesouro Nacional
(STN) valida a utilização de tais créditos para fins de “quitação” de tributos.
Oferece a seus clientes uma permanente assessoria jurídica e concede um
deságio na venda, em média de 30% do valor devido do tributo.
Assim, para supostamente quitar um débito de R$ 100 mil, as empresas
adquirentes do crédito podre pagam diretamente ao fraudador a quantia de R$ 70 mil.
Os intermediários, em conjunto com os mentores da fraude, forjam
uma comprovação da quitação para seus clientes, que inclui informações
inexatas nos sistemas da Receita Federal. Na maioria dos casos, a autorização
para acesso aos sistemas é fornecida pelos próprios contribuintes aos
fraudadores, por procuração ou pela entrega do certificado digital. Outras vezes,
os próprios contribuintes ou seus contabilistas são orientados pelos fraudadores
a promoverem as alterações de sistemas.
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Os usuários desses créditos imaginam obter vantagem ao pagar aos
fraudadores menos que o tributo devido, porém, continuam com a dívida
perante o Fisco.
Em outra forma da fraude, para conseguir seu objetivo, os grupos
fraudadores se utilizam de artifícios inverídicos, dentre eles a falsificação de
Letras do Tesouro Nacional (LTN), de despachos decisórios emitidos pela
Receita Federal e de ofícios emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. Com
esses artifícios, inclusive com a majoração dos valores dos “títulos podres” com
base em premissas falsas, conseguem convencer seus clientes de que o crédito
está homologado pela Receita Federal.
A Receita Federal já identificou diversas outras organizações
criminosas que praticam a fraude com a utilização de diferentes “créditos”,
tais como: NTN-A, Fies, Gleba de Apertados, indenização decorrente
de controle de preços pelo IAA, desapropriação pelo INCRA, processos
judiciais, etc., os quais também são comprovadamente forjados e
imprestáveis para quitação de tributos.
O Poder Judiciário tem, reiteradamente, decidido pela prescrição dos
referidos títulos públicos, que não se prestam ao pagamento de dívida fiscal,
tampouco à compensação tributária.
A Receita Federal realiza rigoroso levantamento das empresas que estão
indevidamente retificando as declarações para suprimir ou para reduzir os débitos
informados ou, ainda, que não estão informando tais débitos. Também, orienta os
contribuintes a regularizar imediatamente todos os débitos, a fim de evitar autuação
com multas que podem chegar a 225% e Representação Fiscal para Fins Penais ao
Ministério Público por crime contra a ordem tributária e lesão aos cofres públicos.
Em trabalho conjunto, a Receita Federal, a Secretaria do Tesouro
Nacional, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Ministério Público da
União desenvolveram uma cartilha (disponível no endereço http://idg.receita.
fazenda.gov.br/sobre/acoes-e-programas/operacao-deflagrada/cartilhade-prevencao-afraude-tributaria-com-titulos-publicos) com o objetivo de
alertar os contribuintes sobre o perigo de serem vítimas de armadilhas com
fraudes tributárias. A cartilha apresenta um breve histórico sobre os títulos
públicos federais, a validade e a forma de aquisição e resgate desses títulos;
trata da fraude tributária e de suas consequências; explica aos contribuintes
como identificar e proceder diante de propostas que consistem na utilização
de práticas irregulares para extinção de débitos junto à Fazenda Nacional; e
apresenta referências eletrônicas e legais.
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Até fim do ano de 2018, foram instaurados 270 procedimentos fiscais
e lançados aproximadamente R$ 579 milhões registrados no sistema Ação
Fiscal. Caso se incluam procedimentos fiscais realizados nas 7ª e 8ª Regiões
Fiscais, prévios às ações coordenadas pela EEF, chega-se a aproximadamente
R$ 800 milhões em créditos constituídos de ofício.

Obs.: Dados atualizados até 19/01/2019 – sistema DW/RFB.
Demais ações de combate às fraudes
A Equipe Especial de Fiscalização da RFB buscou a aproximação
com outros órgãos impactados pelos ilícitos e com outras projeções da própria
Receita Federal, visando a atuação coordenada na busca de maior efetividade
nas ações de combate às fraudes.
Assim, diversas tratativas foram feitas, por exemplo, com a Justiça
Federal, o Ministério Público
Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a Advocacia-Geral da
União, a Secretaria do Tesouro Nacional e a Polícia Federal. Internamente,
houve discussões com a Suara, nas suas respectivas projeções: a CoordenaçãoGeral de Arrecadação e Cobrança (Codac) e a Coordenação Especial de Gestão
de Crédito e de Benefícios Fiscais (Corec), com participação da CoordenaçãoGeral de Programação e Estudos (Copes) da Sufis.
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Das tratativas com outros órgãos, e com o objetivo de divulgar e
sensibilizar o judiciário quanto a uma tipologia de fraude que se utiliza da
existência de processos judiciais como uma forma de enriquecimento ilícito,
diversos órgãos elaboraram o Ofício nº 01/2018/RFB/STN/AGU/DPF/PGFN/
MPF, de 27 de agosto de 2018, encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 1ª
Região. Posteriormente foram gerados mais dois ofícios, de conteúdo similar,
sendo o de nº 02/2018/RFB/STN/AGU/DPF/PGFN/MPF, de 08 de outubro
de 2018, encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região e o de nº
03/2018/RFB/STN/AGU/DPF/PGFN/MPF, de 16 de novembro de 2018, ao
Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
Ainda das ações coordenadas ou com participação da EEF,
foi constatado que cerca de 100 mil contribuintes do Simples Nacional
vinham inserindo informações falsas nas declarações destinadas à confissão
de débitos apurados neste regime de tributação. A identificação desses
contribuintes partiu da análise do modus operandi utilizado pelas empresasalvo da operação em referência. Em decorrência, foi efetivado o bloqueio
da transmissão de novas declarações até a regularização das declarações
anteriores. Esse procedimento resultou em autorregularizações cujos
montantes perfizeram a quantia de R$ 1,2 bilhões.
Por fim, em 28 de setembro de 2018, foi deflagrada a operação “Fake
Money”. A ação, realizada em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério
Público Federal, teve como objetivo desarticular organização criminosa
especializada em cessão de supostos créditos com o objetivo de simular
“quitação” ou “compensação” de tributos federais. A fraude envolveu cerca
de 3 mil contribuintes, sendo que a Receita Federal estima que os prejuízos
causados à arrecadação alcancem R$ 5 bilhões.
Na operação “Fake Money”, foram cumpridos 16 Mandados de
Prisão Preventiva e 34 Mandados de Busca e Apreensão nas cidades de São
José do Rio Preto (SP), Ribeirão Preto (SP), São Paulo (SP), Araraquara (SP),
Piracicaba (SP), Barueri (SP), Osasco (SP), Descalvado (SP), Itapecirica da
Serra (SP), Mirassolândia (SP), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG). A operação
contou a com a participação de 74 auditores-fiscais e dois analistas-tributários
da Receita Federal, além de equipe de apoio.
15.3 OPERAÇÃO ZELOTES
A operação teve origem em investigação da Corregedoria do Ministério
da Fazenda, da Polícia Federal e da Receita Federal para apurar fraudes nos
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julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), órgão
ligado ao Ministério da Fazenda.
A fraude envolve escritórios de advocacia, empresas de consultoria e
julgadores do Conselho, que estariam mancomunados para favorecer empresas
que litigavam no Conselho, a fim de exonerarem débitos autuados pela Receita
Federal. Foram descobertos atos de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e
passiva, formação de quadrilha e prestações de serviço fictícias.
Com o objetivo de apurar os ilícitos tributários e os fatos que, em
tese, configurassem crime contra a ordem tributária, foi constituída Equipe
Especial de Fiscalização, com Auditores-Fiscais envolvidos nas atividades de
coordenação, supervisão e execução dos procedimentos de fiscalização.
No fim do ano de 2018, encontravam-se em andamento 227
procedimentos fiscais (entre diligências e fiscalizações), envolvendo
contribuintes pessoas físicas e jurídicas, e 485 procedimentos encerrados.
Na operação, foram constituídos em torno de R$ 464 milhões em créditos
tributários, até mês de novembro de 2018.

Obs.: Dados atualizados até 19/01/2019 – sistema DW/RFB.
Além das autuações decorrentes, em sua maioria, por corrupção
de agentes, a fiscalização atua para subsidiar com provas a existência de
vícios nos julgamentos proferidos. Nesses casos, buscar-se-á a anulação
dos julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) em
que forem constatadas situações de impedimentos dos julgadores atuantes
nos processos. Já foram produzidas, pela Equipe Especial de Fiscalização
na Zelotes, três representações para anulação de julgamentos cuja soma dos
valores supera os R$ 2 bilhões.

155

CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA E AUTORREGULARIZAÇÃO EMPRESARIAL: A FUNDAMENTALIDADE DO COMPLIANCE NO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

15.4 OPERAÇÃO ARARATH
A Operação Ararath teve sua origem em inquéritos policiais que
tratam de crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro no estado do Mato
Grosso. Partiu de evidências sobre a existência de uma organização criminosa
que se valeu de sistema financeiro paralelo para movimentar cifras milionárias
para fins diversos, como corrupção de servidores públicos, financiamento
ilegal de campanhas eleitorais e outros crimes conexos com crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional, notadamente, operação clandestina de instituição
financeira, gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro.
Os trabalhos da Equipe Especial de Fiscalização na Operação Ararath
foram totalmente encerrados no 1º semestre de 2018. Desdobramentos dos
fatos apurados estão sendo tratados por Equipe Regional de Combate à Fraude
(Efrau) da 1ª Região Fiscal.
Foram realizados 240 procedimentos fiscais em contribuintes pessoas
físicas e jurídicas (entre diligências e fiscalizações), sendo constituído em torno
de R$ 1,5 bilhão em créditos tributários

Obs.: Dados atualizados até 19/01/2019 – sistema DW/RFB.
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15.5 OPERAÇÃO CALICUTE
A Operação Calicute decorre de desdobramento da Operação Lava
Jato, para apurar ilícitos cometidos na gestão do Estado do Rio de Janeiro.
A operação conta com Equipe Especial de Fiscalização constituída por
Auditores-Fiscais da 7ª Região Fiscal, sendo que já foram instaurados mais de
450 procedimentos fiscais em contribuintes pessoas físicas e jurídicas (entre
diligências e fiscalizações), com aproximadamente R$ 360 milhões em créditos
tributários até o fim do ano de 2018.

Obs.: Dados atualizados até 19/01/2019 – sistema DW/RFB.
15.6 OPERAÇÃO FUNDOS DE PENSÃO
A Operação Fundos de Pensão foi iniciada em razão da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) dos fundos de previdência dos Correios (Postalis),
da Petrobrás (Petros), da Caixa Econômica Federal (Funcef) e do Banco do
Brasil (Previ). A operação tem como principal escopo apurar benefícios ilícitos
obtidos por pessoas responsáveis pela gestão e pelos investimentos dos fundos.
A operação conta com Equipe Especial de Fiscalização constituída
por Auditores-Fiscais da 9ª Região Fiscal, e já foram instaurados 125
procedimentos fiscais em contribuintes pessoas físicas e jurídicas (entre
diligências e fiscalizações), sendo constituídos em torno de R$ 80 milhões em
créditos tributários até o fim do ano de 2018.
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Obs.: Dados atualizados até 19/01/2019 – sistema DW/RFB.
15.7 OPERAÇÃO REPATRIAÇÃO
Foi constituída Equipe Especial de Fiscalização para verificar a
regularidade de contribuintes ao aderirem ao Regime Especial de Regularização
Cambial e Tributária (Rerct), que objetivou a regularização de ativos (recursos,
bens ou direitos), não declarados ou declarados incorretamente, remetidos,
mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados no País
(instituído pela Lei 13.254/2016 e alterado pela Lei 13.428/2017).
Além da realização dos procedimentos fiscais retromencionados, a
Equipe Especial de Fiscalização teve como objetivo a produção de roteiro para
a fiscalização. No último bimestre do ano de 2018, foi publicada a primeira
versão do Roteiro do Rerct, possibilitando a distribuição de procedimentos
fiscais relacionados ao Rerct para as respectivas Regiões Fiscais.
Inicialmente, existem em torno de 50 casos com indícios identificados,
com procedimentos fiscais em andamento e/ou próximos de seu início, e estudos
para abertura de outros casos ainda no ano de 2019.
15.8 OPERAÇÃO ACRÔNIMO
A Operação Acrônimo apura ilícitos cometidos na gestão do Estado
de Minas Gerais. A operação conta com Equipe Especial de Fiscalização
constituída por Auditores-Fiscais da 6ª Região Fiscal, sendo que já foram
instaurados mais de 100 procedimentos fiscais em contribuintes pessoas físicas
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e jurídicas (entre diligências e fiscalizações), e constituídos em torno de R$ 11
milhões em créditos tributários até o fim do ano de 2018.

Obs.: Dados atualizados até 19/01/2019 – sistema DW/RFB.
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III. PLANEJAMENTO PARA 2019
1 EXPECTATIVA DE LANÇAMENTO EM 2019 COM AS AUTUAÇÕES É DE
R$ 164,96 BILHÕES
Com base nos procedimentos de seleção de sujeitos passivos
executados em 2018, a expectativa da Fiscalização da Receita Federal é de
recuperação via lançamento de ofício de R$ 164,96 bilhões. Estão na mira do
Fisco 303.287 (meta IPF de fiscalização + revisão) contribuintes com indícios
de irregularidade.

2 RECEITA FEDERAL JÁ IDENTIFICOU 7 MIL CONTRIBUINTES QUE SERÃO
FISCALIZADOS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019
A Receita Federal já selecionou, sem considerar os procedimentos de
fiscalização de revisão interna, dentre os quais a malha fina das pessoas físicas,
cerca de 7 mil contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, para serem fiscalizadas
em 2019. O valor esperado de lançamento com apenas esses procedimentos é
de cerca R$ 51 bilhões, que, se acrescidos valores usuais de multa e juros,
ultrapassa R$ 100 bilhões. A distribuição dessas estimativas, por tributo, consta
no gráfico a seguir.
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Observação: consolidação até 7 de fevereiro de 2019.
Esse processo de seleção inicia-se um ano antes da abertura dos
procedimentos fiscais por equipes de Auditores-Fiscais especializadas em
gestão de risco, dedicadas a selecionar os casos de maior interesse fiscal. Como
o processo de monitoramento é constante, o Plano Anual de Fiscalização prevê
momentos de avaliação, quando novas ações podem ser inseridas, ainda que
não mapeadas anteriormente, desde que sejam de maior interesse fiscal.
Em edições anteriores do Plano Anual de Fiscalização, foram
divulgadas as quantidades de contribuintes ainda sob análise, por exemplo, 14
mil para 2017, 20 mil para 2016 e 41 mil para 2015. No planejamento de 2019,
a quantidade informada é de contribuintes já definidos para serem fiscalizados.
Essa mudança de abordagem é essencial ao comparar os números de 2019 com
os dos planos anteriores.
De fato, todos os contribuintes estão sujeitos a monitoramento da
Receita Federal. Visando eficiência, as verificações iniciais são feitas a partir
de processamento de dados por meio de ferramentas informáticas robustas,
algumas das quais desenvolvidos internamente por servidores da instituição,
o que conjuga o conhecimento de programação computacional com o de
gestão de risco tributário. Terminado esse processamento, as inconsistências
são analisadas por Auditores-Fiscais para depurar as análises computacionais,
qualificando os indícios apontados ou, até mesmos, descartando-os.
Além disso, a Receita Federal também atua com dados não declarados
pelos contribuintes, quer obtidos a partir de diligências, quer oriundos da área
de inteligência do próprio órgão, quer compartilhados por órgãos parceiros,
como Justiça, Ministério Público, Polícia Federal e Tribunal de Contas.
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3 PRINCIPAIS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM 2019
3.1 EVASÃO NOS SETORES DE CIGARROS, DE BEBIDAS, PAPEL IMUNE
E DE COMBUSTÍVEIS
A partir do cotejamento de informações externas e internas, por
auditores-fiscais especialistas nesses setores e nas respectivas cadeias produtivas,
identificaram-se situações de contribuintes que adotam condutas para não
pagar tributos e, com isso, deixam de recolher aos cofres públicos parcelas
significativas de recursos, com prejuízo aos investimentos em políticas públicas,
como programas de saúde, e imposição de concorrência desleal a empresas
que cumprem a lei tributária e buscam concorrer de maneira ética. Seguem as
principais ações planejadas pela Fiscalização para combater tais condutas:
3.1.1 SETOR DE CIGARROS
Estão em andamento ações de fiscalização em grupos específicos de
fabricantes que praticavam evasão tributária, inclusive mediante a fabricação
de cigarros falsificados. Auditores-Fiscais da Receita Federal têm analisado
um volume significativo de documentos e de mídias apreendidos em operações
conjuntas, ou não, com órgãos externos.
A operação de maior destaque nesse segmento é a “Fumo Papel”,
cujo foco é a desconstituição da personalidade jurídica de empresas fictícias
e a recuperação de créditos de PIS e de Cofins gerados com fraudes pela
interposição de pessoas jurídicas na compra de fumo. Suspeita-se que parte
dessas empresas alimenta a cadeia de fabricação clandestina do tabaco.
A Equipe Especial de Fiscalização – Operação Cigarros (EEF –
Cigarros) tem, em alguns casos, demonstrado a caracterização de grupos
econômicos de fato do qual fazem parte alguns fabricantes de cigarros, com
o objetivo principal de cancelamento do registro especial da empresa. Além
disso, tem havido fiscalização das principais pessoas físicas e jurídicas ligadas,
inclusive as fabricantes.
O ano de 2019 inicia-se com a reformulação das duas equipes que
atuam no setor fumageiro, dando-se mais destaque à reformulação da Equipe
Especial de Acompanhamento Integral do Setor de Cigarros (EEAI – Cigarros).
Com a publicação da Portaria RFB nº 2.056/2018, a EEAI passou por alterações
de pessoal e técnicas, subdividindo-se em três áreas principais de atuação,
sob a coordenação geral da Divisão de Controles Fiscais Especiais (Dicoe)
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da Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis). Para 2019, iniciar-se-á o trabalho
desenvolvido nas áreas de: investigação, análises e estudos e repressão, além
da atuação da EEF em fiscalizações vinculadas às operações em andamento e
outras disparadas pela EEAI.
Haverá continuação dos estudos e desenvolvimento de alternativas de
controle de produção informatizado para o setor de cigarros e aperfeiçoamento
da legislação, com proposta de alteração do Decreto-Lei nº 1.593/1977, do
Decreto nº 7.212/2010 e da IN RFB nº 770/2007, possibilitando maior controle
sobre a produção e a concessão/cancelamento de registro especial.
3.1.2 SETOR DE BEBIDAS
Continuará a ser monitorado o comportamento do setor de bebidas
para mitigar possíveis contingências na arrecadação, decorrentes da desativação
temporária do Sicobe.
Acompanhar-se-ão os procedimentos fiscais nos fabricantes de
refrigerantes que apresentem indícios de aproveitamento indevido de créditos
incentivados, referentes aos chamados “kits para fabricação de bebidas”. Haverá
também acompanhamento dos procedimentos fiscais relativos ao planejamento
tributário abusivo com despesas royalties no setor de bebidas. Para o ano de
2019, a principal novidade é a inclusão de nova fundamentação para amparar a
glosa dos créditos fictos do IPI: constatou-se que as empresas supervalorizam a
base de cálculo do incentivo, mediante incorporação no preço dos insumos de
despesas que se referem ao produto final, como o marketing das bebidas, gastos
de comercialização e até despesas com ativo imobilizado.
A Equipe Especial de Acompanhamento Integral – Setor de bebidas
e a Equipe Especial de Fiscalização – Bebidas serão reformuladas, com o
objetivo de ajustá-las para que atuem de forma semelhante ao trabalho hoje
desenvolvido no setor de cigarros.
Como parte do controle de produção informatizado, desde janeiro
de 2016, as empresas produtoras de bebidas estão obrigadas preenchimento e
transmissão do Bloco K.
O Bloco K faz parte do Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED) e vem substituir a emissão do Livro Registro de Controle da Produção
e do Estoque, anteriormente realizada de forma manual.
Para o período de janeiro de 2016 a dezembro de 2018 as empresas
estavam restritas ao fornecimento dos saldos de estoques escriturados nos
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Registros K200 e K280. A partir de janeiro de 2019 as empresas deverão
escriturar e transmitir o bloco K completo, que corresponde às entradas e
saídas, à produção e às quantidades relativas aos estoques de mercadoria, feita
obrigatoriamente a cada mês.
Continuarão os estudos e o desenvolvimento de alternativas de
controle de produção informatizado para o setor de bebidas, inclusive com a
utilização das informações disponíveis pelo Bloco K e NFe.
3.1.3 SETOR DE PAPEL IMUNE
Com a edição e publicação do Ato Declaratório Executivo nº 66, de
1º de outubro de 2018, deu-se continuidade ao trabalho iniciado na Cofis, com
a depuração do cadastro de Registro Especial Papel Imune. Ao final do ano de
2017 haviam 5.543 Registros Especiais Papel Imune ativos e ao final de 2018
restaram 4.020, fruto de um cancelamento de mais de 1.600 Registros e com a
concessão de aproximadamente 300 novos.
Como consequência da depuração cadastral foram identificadas
situações de não cumprimento de obrigações acessórias, em especial, pela
não entrega obrigatória da DIF- Papel Imune, como consequência estão sendo
emitidos 2.948 Autos de Infração, com um total de R$ 25.675.000.00 em
créditos tributários.
Para o ano de 2019, dar-se-á seguimento ao monitoramento do
comportamento do setor de papel imune, com sugestão de procedimentos
fiscais para identificar o desvio de finalidade do papel imune em operações de
revendas inidôneas, que compram papel editorial e vendem papel comercial,
sem o recolhimento dos tributos devidos.
Sem prejuízo dessas ações, a Fiscalização da Receita Federal avalia, em
conjunto com o setor, definições para o desenvolvimento de uma nova solução
tecnológica que não permita fuga de informações em operações interestaduais.
Para tanto, junto à Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, está sendo
ajustada solução tecnológica no âmbito do Programa RECOPI NACIONAL –
Sistema de Registro e Controle das Operações com Papel Imune.
3.1.4 SETOR DE BIODIESEL/ETANOL
A partir de orientação da Cofis, iniciou-se o trabalho de seleção e
fiscalização de contribuintes, no tocante à fabricação e à importação do biodiesel.
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Neste primeiro momento, parte-se para a depuração do cadastro de empresas
detentoras de registro especial. A segunda fase desse trabalho será identificar
ações que possam incrementar a arrecadação espontânea e/ou procedimentos
que aumentem a percepção de risco no setor de biodiesel.
3.2 OPERAÇÕES ESPECIAIS DE FISCALIZAÇÃO
A Fiscalização da Receita Federal continuará na prospecção e na
execução de operações, em conjunto com outras instituições, para combater
crimes contra a ordem tributária, corrupção e lavagem de dinheiro.
Além da continuidade dos trabalhos em andamento nas operações
especiais, realizados por Equipes Especiais de Fiscalização, pretende-se criar
modelos de capacitação, para disseminação às Equipes Regionais de Combate
à Fraude (Efrau), apresentando as metodologias de trabalho adotadas nas
operações especiais, técnicas de auditoria, dificuldades enfrentadas, entre outros
módulos, além da discussão e possíveis propostas de estratégias de trabalho
para os casos concretos em andamento e/ou por abrir nas equipes regionais.
O objetivo é disseminar e incentivar a atuação da Fiscalização da RFB
com foco no combate a fraudes com repercussão tributária, apresentando casos e
estratégias previamente utilizados e bemsucedidos. Em paralelo à disseminação
nas regiões fiscais da fiscalização com foco em combate às fraudes, pretendese aproveitar a experiência bem-sucedida em Equipes Especiais Nacionais e
prospectar novos casos que envolvam fraudes, de grande relevância e impacto
nacional, para novos trabalhos em Equipes Especiais de Fiscalização.
3.2.1 OPERAÇÃO LAVA JATO
O foco dos trabalhos será dar continuidade às fiscalizações em
andamento com procedimentos abertos. São cerca de 650 ações fiscais ainda
em curso, cujos encerramentos parciais já constituíram R$ 1,8 bilhão de crédito
tributário total. A Supervisão Nacional trabalhará com o objetivo de encerrar a
maior quantidade possível de fiscalizações.
Em paralelo, a EEF incrementará o compartilhamento com as demais
EEF/Efraus da expertise adquirida na Operação Lava Jato.
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3.2.2 OPERAÇÃO FRAUDES DE TÍTULOS PÚBLICOS
Haverá foco nos trabalhos em parceria com a Secretaria do Tesouro
Nacional, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, a Advocacia-Geral da União e as outras projeções da
própria Receita Federal, com o objetivo de combater alguns dos maiores grupos
fraudadores de compensações já identificados.
Em paralelo, buscar-se-á formatar plano de atuação integrada
da Receita Federal, com proposta de atuação das diversas áreas do órgão
impactadas pelas fraudes, para evitar retrabalho e ações isoladas. Também serão
feitas propostas de alteração legislativa/normativa interna da Receita Federal,
com foco no combate aos ilícitos.
Serão conduzidos procedimentos de fiscalização nos maiores
contribuintes “compradores” de títulos públicos “podres” identificados nas
respectivas regiões fiscais e acompanhados pela Divisão de Auditorias Especiais
(Diaud) da Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis), além de procedimentos
fiscais em contribuintes optantes pelo Simples Nacional (existem em torno de
30.000 contribuintes do Simples Nacional mapeados para procedimento Fape –
fiscalização de alta performance). Será avaliada a possibilidade de novas ações fiscais
em face de contribuintes “vendedores”, mentores intelectuais e intermediários, de
compensações fraudulentas, tanto pessoas físicas quanto jurídicas.
3.2.3.OPERAÇÃO ZELOTES
A operação está sendo direcionada para os termos finais, com conclusão,
na medida da complexidade de cada trabalho, para o ano de 2019. Há previsão de
algumas representações sobre fatos observados na operação que, neste momento,
não têm relação direta com a Zelotes, mas que também revelam indícios de
infrações tributárias que podem ser trabalhados pelas jurisdições competentes.
Ainda deverão ser feitas novas arguições de nulidade de julgamentos
no âmbito do Carf.
3.2.4 OPERAÇÃO CALICUTE
Continuará o acompanhamento das investigações, com perspectiva
de abertura de novos procedimentos fiscais e possibilidade de identificação de
novos núcleos operacionais do esquema.
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3.2.5 OPERAÇÃO FUNDOS DE PENSÃO
Há perspectiva de abertura de novos procedimentos fiscais devido a
análises complementares da Programação.
3.2.6 OPERAÇÃO REPATRIAÇÃO
Os trabalhos da Equipe Especial de Fiscalização foram encerrados
no fim do ano de 2018. Existe a previsão da abertura de novos procedimentos
fiscais, que serão conduzidos de forma descentralizada pelas regiões fiscais da
RFB, e que contarão com o apoio, para dúvidas, esclarecimentos e discussões,
da supervisão/coordenação da equipe especial.
No início do ano de 2019, devem ocorrer as primeiras exclusões
do regime, para aqueles contribuintes em que a fiscalização constate que não
atenderam às regras e condições para adesão e permanência no RERCT. Em
paralelo, serão realizados estudos prospectivos para identificação de indícios de
irregularidades e abertura de novos procedimentos fiscais.
Uma das frentes para 2019 visa contribuintes que aderiram ao regime,
mas consignaram valores módicos para efeitos de regularização. Essa situação
pode significar tentativa de aproveitamento dos benefícios do RERCT, porém
sem o oferecimento da totalidade dos valores associados a tais condutas.
3.2.7 OPERAÇÃO ACRÔNIMO
Continuará o acompanhamento das investigações, com perspectiva
de abertura de novos procedimentos fiscais e possibilidade de identificação de
novos núcleos operacionais do esquema.
3.3 OUTROS TEMAS
3.3.1 AGENTES PÚBLICOS
A fiscalização da Receita Federal divulgou, em maio de 2018,
resultado inicial de prospecção de indícios de fraudes tributárias com possível
envolvimento de agentes públicos. Por se tratar de metodologia inovadora,
definiu-se estratégia de encaminhar, ainda para depuração interna, casos em
amostras trabalhadas em consultas a sistemas.
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Uma análise prévia já indicara número considerável de falsos positivos
quando realizada uma depuração. Também sabe-se ser rotineira, nesse tipo de
prospecção, a necessidade de procedimentos de diligência de circularização,
visando qualificar os indícios identificados.
Os primeiros procedimentos decorrentes dessa frente estão em
andamento, os quais, após concluídos, permitirão avaliar a metodologia
proposta e proceder a ajustes.
Além dessa frente específica, seguindo o procedimento usual de
seleção, desvios de recursos públicos mediante direcionamento de licitações
para fornecimento de bens ou serviços a unidades da federação, envolvendo
detentores de mandato eletivo e grupos políticos, servidores públicos e
empresas reais, fantasmas ou em nome de “laranjas”, serão tratados em ações
fiscais tanto em pessoas físicas como em jurídicas. Haverá também fiscalizações
sobre financiamento ilegal de campanha, sonegação e suspeita de corrupção e
lavagem de dinheiro de servidores públicos.
No bojo dessa metodologia tradicional, conforme comunicado
anterior, no período de 2012 a maio de 2018, houve autuação envolvendo agentes
públicos em montante da ordem de R$ 1,7 bilhão, em 4.026 procedimentos
fiscais. Considerando apenas o subconjunto das assim denominadas pessoas
politicamente expostas, os lançamentos ultrapassaram R$ 405 milhões.
3.3.2 PANAMA PAPERS
Da divulgação de documentos intitulada Panama Papers, com relação
de pessoas com empresas em paraísos fiscais criadas pela firma panamenha
Mossack Fonseca, a Receita Federal iniciou atividades de inteligência visando
identificar reflexos tributários. Como as informações originais, em grande
monta, referiam-se a período já alcançados pelo instituto da decadência, foi
imperioso elaborar sistemática específica para prospectar fatos com interesse
tributário em períodos mais recentes.
Assim, uma equipe de auditores-fiscais da programação se
debruçaram sobre a documentação e, valendo-se de técnicas de investigação,
chegaram a fatos significativos que indicaram a necessidade de atuação.
Nesse contexto, até o momento, já foram intimadas 90 pessoas físicas e aberta
fiscalização em pessoa jurídica.
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3.3.3 APOSENTADORIAS ESPECIAIS
Para o financiamento da aposentadoria especial, há que ser recolhido
o adicional de que trata o art. 57, § 6º, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
No caso de exposição ao agente ruído, o entendimento do STF é
de que na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites
legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) no sentido da eficácia do Equipamento
de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial
para aposentadoria.
Nesse sentido, a programação trabalhou critérios específicos para
identificar indícios de irregularidade, buscando-se índice que permita melhor
inferir parâmetros de comportamento. Após algumas depurações, chegou-se a
373 pessoas jurídicas, das quais 357 sujeitas a acompanhamento diferenciado,
associadas com 15.369 aposentadorias especiais e sem recolhimento do
adicional previsto em lei. Os casos foram encaminhados para uma análise
individual e apontam um valor esperado de lançamento de R$ 946,5 milhões.
Além dessa frente cuja condução inicial se deu em âmbito
centralizado, em uma parceria da RFB com INSS, auditores do Trabalho,
Ministério Público do Trabalho e Polícia Federal, trabalhos em unidades
descentralizadas propiciaram informações que levarão, em 2019, a
fiscalizações de aposentadorias especiais e atuações conjuntas envolvendo,
por exemplo, desvios em fundos previdenciários.
3.3.4 ATIVOS NO EXTERIOR
Acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário permitem
troca automática de informações financeiras, dado indiciário relevante para
a prospecção de omissões e irregularidades tributárias. Encontra-se em
andamento um projeto piloto conduzido por uma unidade especializada, cujos
três primeiros casos encerrados já implicaram lançamento tributário superior a
R$ 7,1 milhões.
A partir dessa experiência, que já indica ser exitosa, auditoresfiscais ora trabalham dados recebidos de mais de 80 países na busca de
segregar situações regulares daquelas que ainda permaneçam à margem da
administração tributária.
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A base de verificação é a declaração anual de imposto de renda da
pessoa física. Em 2018, foram declarados 199.533 ativos, que totalizaram
R$ 552,4 bilhões, sendo 89% concentrado em dez países, a saber: Áustria,
Bahamas, Estados Unidos, Hong Kong, Ilhas Cayman, Ilhas Virgens Britânicas,
Japão, Panamá, Portugal e Suíça.
Lembra-se que houve regularização de mais de R$ 150 bilhões de
ativos por pessoas físicas no RERCT. A programação, então, busca elementos
que possam indicar sonegação tributária.
Importa lembrar que os acordos possibilitam, além da troca automática,
uma assistência mútua entre os fiscos, com a obtenção de meios de prova que
permitem fundamentar um lançamento tributário.
3.3.5 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Benefícios fiscais decorrentes de favor constitucional é tema de
atuação constante da fiscalização. A imunidade tributária de que trata o § 7º
do art. 195 da Carta Magna vem sendo debatida nas instâncias do judiciário,
estando pendente de julgamento ação que discute a constitucionalidade da Lei
nº 12.101, de 27 de novembro de 2009.
Em estudo realizado pela Copes em 2017, o montante de
renúncia e a quantidade de entidades que se declararam isentas das
contribuições previdenciárias, com base em informação consolidada na
Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social –
GFIP, ultrapassou o total de R$ 46,4 bilhões, no período de 2012 a 2016,
envolvendo 13.538 entidades distintas.
Das referidas pessoas jurídicas, houve fiscalização em 399, com
constituição de crédito tributário de contribuição previdenciária de R$ 8,5
bilhões, e mais R$ 2,0 bilhões de outros tributos.
Esses elementos foram compartilhados com órgãos externos e
subsidiaram um planejamento de ações fiscais, dando continuidade aos trabalhos
tradicionalmente realizados.
Prosseguem, também, ações com foco previdenciário relativas
a Funrural, desonerações de folha, Simples, entidades imunes/isentas,
terceirização em órgãos públicos, remuneração disfarçada e PASEP. A atuação
de organizações de saúde sem fins lucrativos, que usufruem de benefícios
fiscais previdenciários, terá fiscalização intensificada quanto a fraudes que
envolvam seus gestores.
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3.3.6 CONSTRUÇÃO CIVIL
A atuação prevista no setor de construção civil foi baseada em estudos
sobre incorporação e construção imobiliária habitacional, estimando sonegações
decorrentes de permutas, de redução de base de cálculo e de enquadramento
indevido no Regime Especial de Tributação (RET).
A título de exemplo, em uma única unidade descentralizada, que já
realizou essa prospecção, foram programados procedimentos com valor esperado
de lançamento, apenas em termos de tributo, superiores a R$ 33 milhões.
3.3.7 REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS E OPERAÇÕES COM PARTES
RELACIONADAS
Uma das frentes a ser trabalhada nas empresas multinacionais será a
fiscalização do planejamento tributário abusivo nas reorganizações societárias
com aproveitamento de ágio. Apenas nessa frente, nos últimos anos foram
encerrados 160 procedimentos fiscais com a constituição de crédito tributário
de R$ 56,6 bilhões.
Já foram mapeadas transações intragrupos, inclusive
contemplando operações em bolsa de valores, realizadas com participação
de instituições financeiras, as quais exigirão análise de auditoresfiscais de
delegacia especializada.
Esquemas envolvendo operações com o exterior também foram
estudados. Práticas de blindagem por vezes são utilizadas com vistas a reduzir
significativamente o valor de tributos a serem pagos no Brasil, os quais serão
objeto de auditoria.
O estudo já está avançado para quatro setores específicos, envolvendo
exportações de petróleo, soja, carne e minérios, responsáveis por parcela
relevante do fluxo financeiro internacional. As cinquenta maiores empresas
exportadoras participarão de reuniões de conformidade com intuito de alertálas sobre as irregularidades com intuito de que possam se autorregularizarem,
antes de qualquer autuação. Todavia, quatorze ações de fiscalizações já foram
mapeadas e serão executadas em 2019. As ações programadas envolvem tanto
a área de tributos internos como de comércio exterior.
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Também como decorrência de acordos internacionais, o Brasil
começou a receber informações de regimes de benefício fiscal concedidos a
determinadas empresas por países estrangeiros, insumo que subsidia o trabalho
de seleção de casos a serem auditados.
3.3.8 OUTROS PLANEJAMENTOS TRIBUTÁRIOS ABUSIVOS
A atenção em combate a planejamentos tributários abusivos é
constante. Em recente levantamento realizado, 93 procedimentos resultaram
em autuações superiores a R$ 25,1 bilhões. Para 2019, já foram programados
31 novos casos a serem auditados, com valor esperado de lançamento da ordem
de R$ 8 bilhões.
Com vistas a ampliar a gestão de risco focada em casos de maior
relevância tributária, foi iniciado, em outubro de 2018, um processo de capacitação
de auditores-fiscais de todo o Brasil por especialistas em planejamento tributário
abusivo, realizado na Delegacia de Maiores Contribuintes de São Paulo, quando
casos de sucesso foram compartilhados e novos indícios foram prospectados.
Em função dessa ação, busca-se otimizar os trabalhos da fiscalização.
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3.3.9 BENEFÍCIOS PARA FALSOS INVESTIDORES ESTRANGEIROS E OUTROS
INCENTIVOS FISCAIS
Com vistas a estimular investimentos externos, ganhos em
determinados investimentos tiveram redução a zero da alíquota de imposto de
renda, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.312, de 27 de junho de 2006, desde que
satisfeitos os requisitos previstos na norma legal.
Todavia, a Receita Federal já identificou situações de não atendimento
de alguns requisitos e buscou orientar os responsáveis tributários, papel
usualmente exercido por instituições financeiras. A partir dessa ação inicial,
constatou-se elevação no valor de recolhimento espontâneo. Novas situações
estão sob análise e há indícios de irregularidades tributárias.
Em outra frente também associada a favor fiscal, a conformidade das
empresas que solicitaram a habilitação ao benefício estipulado no artigo 40
da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, está sob mira da fiscalização. Esta
lei estabelece que as empresas preponderantemente exportadoras poderão,
mediante habilitação junto à Receita Federal, efetuar compras de matérias
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com suspensão das
contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins. Já foram mapeadas empresas que
não estão respeitando o critério legal e que serão fiscalizadas.
3.3.10 ALGUMAS ATUAÇÕES EM ÂMBITO REGIONAL OU LOCAL
O planejamento da fiscalização contempla ações em âmbito nacional,
regional ou local.
Nesse sentido, privilegiando ações coordenadas, a RFB, juntamente com
prefeituras e estados, atuará na desarticulação esquemas de sonegação tributária,
que incorrerão também na suspensão ou inaptidão das empresas envolvidas.
No setor de serviços, após as ações pontuais de autorregularização
deflagradas em 2018, haverá em 2019 ampliação do escopo de contribuintes e
de anos-calendário, com foco nas divergências de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
Para exemplificar, apenas com relação às omissões de IRPJ de contribuintes
de um único município estão estimadas autuações da ordem de R$ 67 milhões.
O rendimento de titulares de cartório será trabalhado em algumas
Regiões Fiscais. Privatizações e oportunidades de autorregularização tributária
são parte do cenário atual em que se estima, em apenas uma dessas regiões,
autuações de irregularidades na ordem de R$ 100 milhões.
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Há planejamento para uma ação da fiscalização também voltada às
empresas do setor de bingos e loterias que optam em distribuir seus prêmios na
forma de bens.
Autuações decorrentes de indevida utilização da isenção tributária
na alienação e aquisição de imóveis dentro do período de cinco anos devem
alcançar valores de aproximadamente R$ 55 milhões somente em um grande
município do país.
Em 2018, foram desenvolvidos pilotos para mapear a operação de
arranjos de negócios com utilização de portais (marketplace). A atuação desse
tipo de meio de transações financeiras favorece a ocultação do real beneficiário
dos valores e cria, portanto, uma blindagem para a justa e devida tributação. Tal
frente de ação será ampliada na fiscalização em 2019 e visará a setores variados
em que essa forma de relação é utilizada.
Outra ação regional busca alcançar sonegação nos setores atacadista
e varejista, com estimativa de resultado de fiscalizações decorrentes que deve
extrapolar R$ 30 milhões em apenas um dos estados da federação.
Fonte importante de informação é prestada ao mercado por meio de
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis das companhias de capital
abertas, auditadas por empresas independentes. Decisões sobre investimentos
e preços de ações, dentre outras, são influenciadas pela repercussão desse
retrato para o mercado. Entretanto, há casos de total descompasso com o que
se apresenta à sociedade e o que se presta de informação à RFB por meio das
escriturações eletrônicas. Uma das frentes do trabalho da fiscalização abordará
tal assunto, com relevante repercussão em empresas de grande porte.
4 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED
4.1 ESOCIAL E EFD-REINF
O eSocial já se tornou realidade para os empregadores domésticos e
para as grandes empresas. A entrada em produção ocorre em etapas, conforme
o gráfico a seguir.
Com a inclusão de todas as empresas a partir de julho, inicia-se o
processo de substituição de 15 obrigações acessórias. A partir de abril, iniciase a fase de desobrigação da GFIP para as demais entidades empresariais que
iniciarem a emissão de sua folha no eSocial.
O eSocial unifica o envio de informações pelo empregador (pessoas
físicas ou jurídicas) em relação a seus trabalhadores e traz diversas vantagens
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comparativamente à sistemática atual, tais como: atendimento a vários órgãos
do governo com uma única fonte de informações; automação na transmissão das
informações dos empregadores; padronização e integração dos cadastros das
pessoas físicas e jurídicas no âmbito dos órgãos participantes do projeto. Com
isso, simplificará e eliminará redundâncias mediante a substituição de outras
fontes de informação: GFIP, Rais, Dirf, Caged, Folha de Pagamento, Livro
de Registro do Empregado, dentre outras, com ganhos para a Administração
Pública, para os empregadores e para os empregados.
A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações
Fiscais (EFD-Reinf) também entra em ambiente de produção para as demais
entidades empresariais, de maneira faseada tal qual o eSocial. Com isso, podese iniciar a dispensa da GFIP. Em 2019, inicia-se a preparação da EFD-Reinf
para a substituição da DIRF.
Os materiais de orientação encontram-se no Portal do eSocial ( http://
www.esocial.gov.br ) e do sítio do Sped ( www.sped.gov.br ).
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4.2 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-E)

Estão em homologação as APIs (serviços que farão a comunicação
entre o Ambiente de Dados Nacional e os softwares privados de emissão de
notas) e a consulta pública de NFS-e.
Os próximos passos serão o desenvolvimento da Escrituração Fiscal
Digital do ISS, da Guia de Recolhimento única, do APP Cidadão, dos emissores
off line, a atualização do Portal NFS-e e o desenvolvimento de funções
administrativas na área restrita aos Municípios, o desenvolvimento do módulo
de fiscalização, com utilização de inteligência artificial e compartilhamento de
dados de inteligência fiscal entre as administrações tributárias, e a elaboração
de Manuais Técnicos para auxiliar na utilização das aplicações.
Aguardamos também para 2019 a aprovação do Projeto de Lei
Complementar (PLP 521/18) que institui a NFS-e e o Comitê Gestor da Nota
Fiscal. Espera-se que o projeto tramite com celeridade pelo Congresso Nacional.
Enquanto a Lei Complementar que institui a NFS-e não é publicada,
os municípios que desejarem conveniar-se ao projeto da NFS-e poderão assinar
o Protocolo de Cooperação nº 11/2015, no âmbito do ENAT - Encontro de
Administradores Tributários. Para fazê-lo, preencha o formulário disponível no
Portal NFS-e.
Mais informações podem ser encontradas no Portal NFS-e. O endereço
provisório do portal é https://hom.nfse.serpro.gov.br/
O endereço definitivo do portal será http://idg.nfse.gov.br/
4.3 EFD ICMS IPI
Para 2019, continuar-se-á trabalhando na melhoria do ambiente
tecnológico da EFD ICMS IPI, para incremento de desempenho das
funcionalidades existentes e adaptação do ReceitanetBX para entrega direta
dos arquivos aos Estados. Está prevista a criação de sítio específico da EFD
ICMS IPI (a exemplo do e-Social e da NFS-e), com o objetivo de consolidar
a visão interinstitucional da EFD por meio de uma identidade própria (porém
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inserida no contexto Sped) que destaque a integração entre a Receita Federal
e as Secretarias de Fazenda Estaduais. Isso certamente contribuirá para que
outros estados adotem a EFD ICMS IPI como obrigação acessória principal
para apuração do ICMS.
4.4 SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA
Para 2019, as ações de simplificação serão intensificadas, seja pelo
avanço com mais municípios envolvidos no projeto da NFS-e, seja pelo
avanço junto aos fiscos estaduais para fomentar a eliminação de declarações
redundantes com o Sped.
Segue-se também com o trabalho de melhoria das escriturações e dos
documentos fiscais, além do aperfeiçoamento da manualização do Sped.
4.5 CENTRAL DE BALANÇOS
Atualmente, não há uma fonte de informação que congregue, estruture
e divulgue as demonstrações contábeis das várias organizações brasileiras. As
entidades publicam as demonstrações em diferentes jornais (incluindo o Diário
Oficial), por força de lei, ou as divulgam de várias formas, eventualmente
utilizando seus sítios na internet.
Diante dessa situação, a equipe do Sped desenvolveu a Central de
Balanços, com previsão de entrada em produção em julho de 2019, que procura
reunir as demonstrações e documentos contábeis das entidades participantes em
um só local, provendo acesso rápido, público e gratuito aos arquivos, e garantindo
sua confiabilidade ao autenticar a entrada dos dados. As demonstrações passíveis
de publicação incluem as constantes da ECD - Escrituração Contábil Digital, já
validadas e certificadas, gozando de fé pública.
O público alvo da Central de Balanços engloba entidades de qualquer
porte. Há mecanismos que possibilitam a transmissão das demonstrações
contábeis, ou sua criação e edição na web. Alternativamente, também será
possível selecionar demonstrações constantes em escriturações contábeis
entregues ao Sped para publicação na Central. Em todos os casos, a publicação é
certificada, garantindo a proveniência dos dados. O acesso aos dados da Central
é aberto a todas as partes interessadas e não envolve custos. Há mecanismos de
pesquisa para identificar a entidade titular das demonstrações e documentos,
que podem ser baixados em seu formato original, acompanhados de um recibo
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que garante a fácil verificação da autenticidade. O projeto utiliza tecnologias de
código aberto e taxonomias XBRL (eXtensible Business Reporting Language),
que viabilizam a consistência e apresentação de dados contábeis.
5 REVISÃO DE DECLARAÇÕES
A reestruturação da Malha Fiscal IRPF manterá o foco na utilização de
recursos de business intelligence (BI) para aperfeiçoar a retenção, racionalizar
os estoques de trabalho – que fecharam dezembro de 2018 com uma redução
de 39% em relação a dezembro de 2017 – e conferir agilidade na solução
dos casos em que as declarações apresentem características indicativas de
encerramento sem resultado.
Para consultar a situação da Declaração do IRPF apresentada à
Receita Federal, basta acessar o serviço “Meu Imposto de Renda - Extrato do
Processamento da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física”,
disponível no sítio da Receita Federal na internet.
O caminho mais rápido para chegar até ele é digitar, no espaço de busca
disponível na parte superior à direita da tela de entrada, “Meu Imposto de Renda”:
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E chegar à nova opção de serviço, que procura reunir todas as questões
relacionadas ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, numa só frente de
atendimento virtual:

6 PROJETO MALHA FISCAL PESSOA JURÍDICA - FISCALIZAÇÕES DE ALTA
PERFORMANCE – FAPE
Já no âmbito do projeto Malha Fiscal Pessoa Jurídica, após a emissão,
em 2018, de 1.100 autos de infração da operação Gilrat 2017, somando um
valor de crédito tributário de R$ 110 milhões, agora estão sendo autuados os
contribuintes que não se autorregularizaram, mesmo tendo sido alertados por
meio de cartas em que foram informadas divergências identificadas em 3 novas
operações iniciadas no ano passado.
Após o término do prazo concedido para que os contribuintes
regularizassem as divergências apontadas, a Subsecretaria de Fiscalização
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iniciou o envio dos autos-de-infração das operações abaixo discriminadas,
cobrando juros e multa de ofício, que pode variar de 75 a 225%, além de
avaliar possíveis representações ao Ministério Público nos casos em que foram
identificados indícios de crimes.
As operações que são objeto das referidas autuações são:
1) OPERAÇÃO INSUFICIÊNCIA DE IRPJ e CSLL
-Inconsistências encontradas entre as informações declaradas em
DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) e
informações constantes da Escrituração Contábil e Fiscal – ECF.
Para o ano calendário de 2014, o total de indícios de sonegação
e quantidade de contribuintes verificados nesta operação estão listados no
quadro abaixo.
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Desses 8.076 contribuintes, 3.575 se autorregularizaram, corrigindo
erros, retificando declarações ou realizando pagamentos. Os valores
autorregularizados atingiram R$ 278 milhões, aproximadamente. O restante
que ainda está pendente de regularização, cujas insuficiências totalizam
R$ 553.997.343,23 (IRPJ e CSLL a pagar informados em ECF menos os débitos
confessados) serão alvo de lançamentos de ofício que já foram iniciados.
Em relação ao ano calendário de 2015, foram realizados batimentos
que identificaram 13.337 contribuintes com indícios de sonegação que somam
R$ 1.417.641.148,59, distribuídos de acordo com a tabela abaixo.

Para esses contribuintes serão enviadas cartas descrevendo
as divergências encontradas e informando o prazo concedido para
autorregularização. Após o prazo, os contribuintes que não se autorregularizarem
serão também autuados.
2) OPERAÇÃO GILRAT – cruzamento dos valores informados na
GFIP com os valores efetivamente recolhidos, no sentido de verificar a
regularidade do cumprimento das obrigações previdenciárias relativas
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à contribuição patronal destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre
a remuneração paga aos segurados empregados.
O total de indícios de sonegação e a quantidade de contribuintes
verificados nesta operação, no período de 2014 a 2017, estão listados na
tabela a seguir.

Do total de 22.299 contribuintes notificados, 9.118 se autorregularizaram totalmente e 7.029 efetuaram regularizações parciais, corrigindo erros e retificando declarações. Os valores regularizados somaram
R$ 818.630.777,76. Restam 13.181 contribuintes pendentes de regularização,
cujas divergências totalizam R$ 800.151.452,87, distribuídos por região fiscal
conforme a tabela abaixo. Esses contribuintes serão alvo de lançamentos de
ofício que já foram iniciados.
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3) AUTÔNOMOS – divergências apuradas a partir da DIRPF em que
contribuintes declararam rendimentos recebidos de pessoa física e não
recolheram a contribuição previdenciária no período de 2014 e 2015.

Dos 74.442 contribuintes notificados, 16 mil regularizaram
as divergências, corrigindo erros e retificando declarações, somando
aproximadamente R$ 160 milhões. Restam 58 mil contribuintes pendentes de
regularização, cujas divergências totalizam R$ 680 milhões e que serão alvo
dos lançamentos de ofício.
Os primeiros autos de infração estão sendo enviados para os
contribuintes que solicitaram o parcelamento dos valores devidos, mas, em
seguida, cancelaram o parcelamento ou não efetuaram pagamento da primeira
parcela. Além das autuações iniciais, aqueles que retificaram as declarações e
prestaram informações inexatas, apenas para escaparem das autuações, serão
alvo de auditorias fiscais e possíveis representações ao Ministério Público
federal, além das multas que podem chegar a 225%.
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As inconsistências encontradas pelo Fisco podem ser consultadas em
demonstrativo anexo à carta já enviada e as orientações para autorregularização
estão no próprio corpo da carta que foi enviada pela RFB para o endereço
cadastral constante do sistema de Cadastro da RFB.
Os contribuintes que ainda não receberam o auto de infração podem
se regularizar espontaneamente, evitando multas mais elevadas.
Além das operações já citadas, também estão em andamento as
seguintes operações:
• Simples Nacional – omissão de receita bruta;
• Dirf x Darf;
• Funcionários de organismos internacionais;
• Plantonistas – Macapá;
• Lançamento de Ofício das empresas que se autodeclararam
como optantes do Simples
Nacional para não recolher a contribuição previdenciária
patronal;
• Renda Fixa – Lucro Presumido;
• Exposição ao Benzeno – Postos de Combustíveis;
• Multa por entrega de EFD zeradas;
• Insuficiência PIS/Cofins e CPRB;
• Omissão de entrega de declaração de Papel Imune, e;
- Risco Ruído.
7 CONFORMIDADE TRIBUTÁRIA – MONITORAMENTO DOS MAIORES
CONTRIBUINTES
Para assegurar o alcance no nível da arrecadação prevista, são
adotadas abordagens de conformidade específicas e próximas à ocorrência do
fato gerador dos tributos, cujos reflexos se fazem sentir no aumento da presença
fiscal, na elevação da percepção do risco e, por consequência, no cumprimento
espontâneo das obrigações tributárias.
Para tanto, um grupo seleto e especializado de auditores-fiscais
e de analistas-tributários tratarão um conjunto de informações internas e
externas dos maiores contribuintes, com o objetivo de identificar situações de
desconformidade tributária. Essas situações são comunicadas aos contribuintes
e é fornecida a oportunidade de regularização. Se persistirem os indícios, os
auditores-fiscais que atuam nessa atividade decidirão sobre quais providências
deverão ser adotadas junto aos contribuintes, que poderão, inclusive, ser
submetidos a procedimentos de fiscalização prioritários.
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Serão monitoradas, em 2019, 6.77724 pessoas jurídicas, cuja
quantidade corresponde a menos de 0,01% do total de empresas no Brasil.
Apesar do reduzido quantitativo de contribuintes, os recolhimentos dessas
pessoas jurídicas têm representado em torno de 60% da arrecadação das receitas
administradas pela Receita Federal.
Para 2019, os contribuintes sujeitos ao processo de trabalho “Monitorar
Maiores Contribuintes” serão distribuídos, pela Coordenação Especial de Maiores
Contribuintes (Comac), nas Superintendências Regionais da Receita Federal
(SRRF) por meio de Carteiras Setoriais (setores econômicos e grupos econômicos),
independente de jurisdição, que serão divididas em Carteiras de Contribuintes sob
responsabilidade de um Auditor Fiscal ou Equipe por ele liderada.
A distribuição dos maiores contribuintes com base nos critérios de
setores econômicos e grupos econômicos visa possibilitar uma maior isonomia
no tratamento dado aos contribuintes, maior eficiência, maior eficácia, maior
efetividade do trabalho e, como consequência, a obtenção de um maior controle
e recuperação da arrecadação.
O trabalho em Carteiras Setoriais possibilitará a especialização do
Auditor-Fiscal e/ou da equipe por ele liderada em determinados setores e/ou
grupos econômicos, o aprofundamento das análises e do tratamento dado às
distorções encontradas, além de uma melhor assimilação e disseminação do
conhecimento na instituição.
ANEXO 2: Procedimento de Fiscalização por tributo – 2017.

A Portaria RRFB nº 2.176, de 28 de dezembro de 2018, definiu para o ano de 2019 os
parâmetros de definição das pessoas jurídicas diferenciadas, entre outros: (i) receita bruta acima
de R$ 250 milhões; ou (ii) massa salarial acima de R$ 65 milhões; ou (iii) débito declarado em
DCTF acima de R$ 30 milhões; ou (iv) débito declarado em GFIP acima de R$ 30 milhões.
24
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ANEXO 3: Plano Anual da Fiscalização da Receita Federal do Brasil
para 2018 e Resultados de 2017
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I. APRESENTAÇÃO
A Subsecretaria de Fiscalização (Sufis) da Secretaria da Receita
Federal do Brasil é responsável pelos seguintes processos de trabalho da
cadeia de valor da Receita Federal: (i) monitorar os grandes contribuintes; (ii)
promover a conformidade tributária; (iii) realizar pesquisa e seleção dos sujeitos
passivos a serem fiscalizados; e (iv) realizar a fiscalização, seja de natureza
interna (revisão de declarações) ou externa (auditorias).
Referência entre as administrações tributárias dentro e fora do País, a
Fiscalização da Receita Federal atua com os objetivos de garantir a arrecadação
necessária ao funcionamento do Estado e de combater a sonegação fiscal e os
demais ilícitos tributários.
Para atingir esses objetivos, todas as ações estão condicionadas ao
tripé: (i) disponibilizar as melhores ferramentas tecnológicas; (ii) capacitar
continuamente cada profissional que atua nos respectivos processos de trabalho;
e (iii) disseminar o conhecimento produzido na organização.
Tais esforços são potencializados para permitir que o Auditor-Fiscal
da Receita Federal, autoridade tributária designada pelo Código Tributário
Nacional, tenha condições plenas para exercer sua missão institucional em prol
do Estado Brasileiro.
II. RESULTADOS EM 2017
1 FISCALIZAÇÃO BATE RECORDE EM AUTUAÇÕES EM 2017 – R$ 204,99 BILHÕES
A estimativa para lançamentos de ofício em 2017, de R$ 143,43
bilhões, como constava no Plano Anual da Fiscalização da Receita Federal, foi
superada de forma expressiva: o montante de crédito tributário alcançou o valor
de R$ 204,99 bilhões. Isso representa um montante 68,5% maior do que o valor
lançado em 2016 (R$ 121,66 bilhões).
O resultado de crédito tributário em 2017 é o maior lançado pela
Fiscalização da Receita Federal.
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Ao comparar a estratégia plurianual da Fiscalização dos últimos 4
anos com o período imediatamente anterior, verifica-se um crescimento de
22,55% nas autuações da Receita Federal, refletindo o compromisso do corpo
funcional com a execução da estratégia estabelecida.

2 QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS FISCAIS EXECUTADOS

3 GRAU DE ADERÊNCIA DAS AUTUAÇÕES
O grau de aderência é um indicador que mede a manutenção dos
lançamentos, efetuados pela Fiscalização, após sua constituição e durante
todo o trâmite administrativo. Consideram-se mantidos os lançamentos
pagos, parcelados, em cobrança administrativa e aqueles encaminhados à
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida
Ativa e a consequente cobrança executiva.
Abaixo são discriminadas as situações dos lançamentos tributários
decorrentes das auditorias externas efetuadas nos últimos oito anos:
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Fonte: Sief Processos.
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Nota 1: Os números totais de valores lançados e o número de procedimentos
diferem porque o Sistema Sief Processos não
considera: (i) os lançamentos automáticos, decorrentes de revisão de
declaração; (ii) resultados projetados, decorrentes de glosa de prejuízos
fiscais, por exemplo; (iii) a data de ciência do lançamento, mas a data de
protocolização do processo.
Nota 2: Classificação Outros: processos anistiados ou remidos por lei,
processos suspensos por medida judicial.
Observa-se que, dos lançamentos (autuações da Fiscalização)
efetuados em 2010, apenas 5,84% das quantidades de processos foram julgados
improcedentes até dezembro de 2017 e, em termos de valores, os julgamentos
improcedentes representam apenas 20,49%. Importante destacar que, em
relação aos processos formalizados em 2010, ainda restam 15,48% em número
de processos e 22,84% em termos de valores pendentes de julgamento pelos
órgãos de julgamento administrativo.
Em relação aos anos mais recentes, como 2016 e 2017, que
apresentam um volume maior de processos pendentes de julgamento ou em
fases intermediárias de cobrança, respectivamente, 91,95% e 97,21% dos
valores totais lançados, não há, por ora, uma amostra suficiente de processos
definitivamente julgados na esfera administrativa que permitam uma avaliação
conclusiva sobre o grau de aderência. Logo, a avaliação do grau de aderência é
mais fidedigna em relação a anos mais antigos, nos quais o estoque de processos
pendentes é menor.
O aperfeiçoamento do grau de aderência é alcançado primordialmente
pela qualidade crescente dos lançamentos efetuados pelos Auditores-Fiscais da
Receita Federal, que se comprometem com o crédito tributário até a fase final do
contencioso. Isso inclui o fornecimento de subsídios para atuação da PGFN junto
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) e o acompanhamento
dos julgados efetuado pela Subsecretaria de Tributação e Contencioso (Sutri).
4 RESULTADO FINANCEIRO DAS AUTUAÇÕES EM 2017
O resultado financeiro indireto da Fiscalização, que em 2017 foi de
R$ 1,342 trilhões, é a própria arrecadação espontânea (ou induzida) decorrente
da percepção do risco sobre o não cumprimento da norma tributária.
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Em razão da lei reguladora do processo administrativo-fiscal25, da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do lançamento
tributário, após a apresentação tempestiva da impugnação pelo contribuinte,26 e
da inafastabilidade de o Poder Judiciário processar e julgar novamente o que foi
objeto de decisão em processo administrativo3, há, nesse modelo adotado pelo
Brasil, uma considerável demora para o crédito tributário ser liquidado pelo
pagamento. No modelo vigente, a decisão final sobre o lançamento depende
da conclusão do processo administrativo, mediante decisão definitiva a ser
proferida pelo Carf e, na expressiva maioria dos casos, da sua rediscussão
perante o Poder Judiciário, o que retarda o recolhimento das autuações fiscais.
Do total de autuações em 2017, 14,06% dos lançamentos efetuados
foram pagos ou parcelados, representando 0,47% do montante de crédito
tributário lançado.
Um mecanismo que tem o potencial de aumentar a arrecadação dos
tributos lançados pela Fiscalização é a possibilidade de a Fazenda Nacional
averbar a Certidão de Dívida Ativa da União diretamente junto aos órgãos de
registro de bens e direitos passíveis de penhora, instituído pelo art. 25 da Lei nº
13.606, de 9 de janeiro de 2018.

Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, lei em sentido formal que rege o processo
administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União.
26
Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, art. 151, III, que define que
as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo,
suspendem a exigibilidade do crédito tributário. 3 Constituição Federal, art. 5º, XXXV.
25
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5 CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR SEGMENTO OU OCUPAÇÃO PROFISSIONAL
Nas pessoas jurídicas, as autuações concentraram-se no segmento
industrial, com lançamento de R$ 107,45 bilhões. Todos os segmentos, com
exceção da construção civil, apresentaram variações positivas em relação ao
montante de crédito tributário lançado se comparados com o ano anterior.

Em relação à fiscalização envolvendo pessoas físicas, as autuações
se concentraram nos contribuintes cuja principal ocupação declarada foi
proprietário e dirigente de empresa (R$ 6,8 bilhões). A principal infração
cometida foi a ausência de tributação no ganho de capital oriundo de venda e
de permuta de ações.

6 LANÇAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO POR
TRIBUTO EM 2017
Considerados apenas os procedimentos de fiscalização externa (sem
incluir revisões de declarações), cinco tributos (IRPJ, CSLL, Cofins, IRRF
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e Contribuição Previdenciária Patronal) responderam, em 2017, por 83% do
crédito lançado. Em 2016 esse percentual correspondia a 84,44%.

7 EVOLUÇÃO DA QUALIDADE DE SELEÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

8 FISCALIZAÇÃO COM FOCO NOS CONTRIBUINTES DE MAIOR CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA
Em decorrência da revisão do processo de trabalho de seleção de
contribuintes com maior capacidade contributiva, ocorrida em 2010, houve
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maior especialização tanto dos auditores-fiscais responsáveis por determinar
os sujeitos passivos a serem fiscalizados, como daqueles que executam os
procedimentos de auditoria externa. Nesse caso, foi possível identificar e autuar
com maior grau de precisão grandes esquemas de evasão consubstanciados em
planejamentos tributários abusivos.

8.1 FISCALIZAÇÃO DOS GRANDES CONTRIBUINTES É A PRINCIPAL PRIORIDADE
DA RECEITA FEDERAL
Resultado de uma atuação focada em recuperar os créditos tributários
de maior relevância, de um consistente processo de capacitação e do
desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, os resultados a partir de 2010
demonstram uma participação relevante da atuação da Fiscalização da Receita
Federal no segmento dos grandes contribuintes.
Embora os 8.885 maiores contribuintes tenham respondido, em
2017, por 61% da arrecadação, os resultados obtidos pela Fiscalização
da Receita Federal nesse grupo representaram 79,36% das autuações,
demonstrando de forma transparente o foco no combate às infrações
tributárias de maior relevância.
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8.2 AS UNIDADES ESPECIALIZADAS RESPONDEM POR 58,7% DAS AUTUAÇÕES
Para implementar a mudança na forma de atuação da Fiscalização da
Receita Federal, foram criadas unidades especializadas em seleção e fiscalização
dos grandes contribuintes, as quais, juntamente com a Delegacia Especial de
Instituições Financeiras, localizada em São Paulo/SP, foram responsáveis,
apenas em 2017, pelo lançamento de R$ 116,9 bilhões em créditos tributários,
que representa quase 58,71% do total recuperado pelo Fisco.
9 VALOR MÉDIO DAS AUTUAÇÕES E VALOR MÉDIO RECUPERADO POR
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL
O valor médio de crédito tributário lançado por procedimento de
fiscalização, dos últimos anos, apresenta crescimento significativo ano a ano
(exceto para 2014). O valor mais quase triplicou se comparado 2012 a 2017.
O quadro abaixo mostra essa evolução:

No gráfico seguinte é demonstrada a evolução, nos últimos anos, do
valor médio de crédito tributário lançado por Auditor-Fiscal da Receita Federal
que atua nas atividades de fiscalização externa:
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O crescimento nos valores médios de crédito tributário reflete, entre
outros, os seguintes fatores:
 melhoria na qualidade da seleção de contribuintes e na detecção
de novas modalidades de infrações tributárias;
 investimento em tecnologia da informação que permite análise
de um grande volume de informações;
 efetivo combate aos planejamentos tributários abusivos,
normalmente executados por contribuintes com maior capacidade
contributiva; e
 especialização das equipes de auditoria e de seleção dos sujeitos
passivos contribuintes que serão fiscalizados.
10 MONITORAMENTO DE MAIORES CONTRIBUINTES DA RECEITA FEDERAL
Além de focar no combate aos grandes mecanismos de evasão, a
Subsecretaria de Fiscalização da Receita Federal é responsável por monitorar
o comportamento dos maiores contribuintes, aqueles que possuem maior
capacidade contributiva e, dado o elevado potencial econômico, exercem
grande influência nos níveis de arrecadação federal.
Dessa forma, com fundamento no princípio da eficiência da
administração pública, tais contribuintes são submetidos a monitoramento
constante, por meio de ações baseadas em informações internas e externas
com o fim de induzi-los a pagar efetivamente seus tributos, de acordo com o
determinado na legislação tributária nacional.
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Para assegurar o objetivo de prover o Estado de recursos, a atividade
de acompanhamento dos contribuintes diferenciados está estruturada nos
seguintes focos de atuação: monitoramento da arrecadação, análise de distorções
potenciais, análise de setores e análise de grupos econômicos.
10.1 PARTICIPAÇÃO DOS MAIORES CONTRIBUINTES NO CADASTRO E
NA ARRECADAÇÃO
Em 2017, a Receita Federal definiu 8.885 pessoas jurídicas como
de acompanhamento diferenciado27. Embora esses grandes contribuintes
representem menos de 0,01% do total de empresas no Brasil, essas companhias
foram responsáveis, em 2017, por 61% da arrecadação total.

10.2. RESULTADOS COM O MONITORAMENTO DOS MAIORES CONTRIBUINTES
O monitoramento da arrecadação consiste na análise do comportamento
dos recolhimentos mensais, bem como na busca da arrecadação potencial dos
contribuintes diferenciados.
Em 2017, com o intuito de identificar indícios de evasão tributária,
foram investigadas 3.151 distorções de arrecadação por meio da avaliação
das informações prestadas pelos contribuintes, confrontando-as entre si e com
informações externas.
O esforço relacionado a essa ação gerou um resultado de R$ 24,38
bilhões. Nesse resultado, estão incluídas diversas formas de recuperação
de créditos tributários, tais como: os valores pagos ou parcelados, créditos
tributários constituídos, não homologação de compensações, reativação
de créditos e encaminhamentos para ações prioritárias.
A Portaria Receita Federal nº 1.714, de 22 de dezembro de 2016, definiu para o ano de 2017 os
parâmetros de definição das pessoas jurídicas diferenciadas, entre outros: (i) receita bruta acima
de R$ 180 milhões; ou (ii) massa salarial acima de R$ 50 milhões; ou (iii) débito declarado em
DCTF acima de R$ 18 milhões; ou (iv) débito declarado em GFIP acima de R$ 18 milhões.
27
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O valor de R$ 24,38 bilhões representa o maior resultado obtido pela
área de acompanhamento dos maiores contribuintes da Receita Federal.

Esse resultado decorre da reformulação estratégica que estabeleceu
uma nova visão para a área e que vem apresentando crescimento constante
desde 2014.
O monitoramento dos maiores contribuintes manteve suas premissas
de ter uma atuação próxima ao fato gerador e de ter conhecimento do
comportamento do contribuinte e suas correlações com setores econômicos e
mercado de atuação.
A Receita Federal tem reforçado a necessidade de que esse
monitoramento seja percebido pelo contribuinte diferenciado com o intuito de
modificar seu comportamento arrecadatório, de forma preventiva ao início do
procedimento de auditoria pela Fiscalização.
Essa atuação, na busca de atribuir elevado compliance a esse segmento
de contribuintes, tem como objetivo não apenas manter os níveis de arrecadação
esperados, mas evitar a formação de passivos tributários elevados. Assim,
sempre que os elementos disponíveis aos auditores-fiscais responsáveis pelo
monitoramento permitam, a Receita Federal devolve mecanismos de alerta para
que esses contribuintes possam adotar medidas de correção, evitando sanções
aplicáveis pelo descumprimento da norma tributária.
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11 CONFORMIDADE TRIBUTÁRIA
Promover a conformidade tributária (ou elevar o grau de compliance)
é um dos processos de trabalho da cadeia de valor da Receita Federal que tem
como objetivo incentivar e facilitar o cumprimento da obrigação tributária, seja
ela principal ou acessória.
A Fiscalização, como destinatária das informações prestadas pelos
contribuintes e por terceiros vinculados ao fato gerador da obrigação tributária,
tem cada vez mais buscado, dentro de uma gestão de risco que priorize as
ações com foco nos contribuintes que atuam de forma intencional para sonegar,
“alertar” acerca de indícios de erros no cumprimento da obrigação tributária.
Duas ações são complementares para aumentar o grau de compliance:
autorregularização e simplificação das obrigações acessórias.
11.1 AUTORREGULARIZAÇÃO E CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Em 2017, o segmento das denominadas “malhas finas” para pessoas
físicas e jurídicas permaneceu em posição de destaque, dentre as ações
executadas pela Fiscalização com o objetivo de incentivar a autorregularização
e o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias.
Para as pessoas físicas, o ano que passou foi marcado pelo início
efetivo de um amplo projeto de reestruturação que teve como principais
resultados o início do refinamento da seleção de declarações e a execução
centralizada do Projeto Cartas, ação institucional destinada a disseminar a
autorregularização entre contribuintes com perfil de pouco ou nenhum acesso à
internet para consultar o extrato da declaração apresentada e, por consequência,
adotar providências de autorregularização.
Para as pessoas jurídicas, a novidade foi o início das operações do
Projeto Fiscalizações de Alta Performance (Fape/Malha PJ), caracterizado por
ações céleres de âmbito nacional, destinadas à fiscalização de fatos geradores
com menor nível de complexidade e grande abrangência entre os contribuintes.
Em relação aos maiores contribuintes, a autorregularização é condição
básica e está diretamente relacionada à missão da área que mira o cumprimento
espontâneo. Dessa forma, proporcionar ao contribuinte a oportunidade de
estar em conformidade é a primeira etapa do trabalho. Nessa linha, os alertas
de inconformidade dos maiores contribuintes possuem papel relevante nas
regularizações das obrigações acessórias.
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11.1.1 PESSOAS FÍSICAS
A malha fina da pessoa física é pioneira na adoção de ações para
estimular o cumprimento das obrigações tributárias de forma espontânea.
A Receita Federal é pioneira na relação de transparência e de assistência aos
contribuintes para que estes regularizem sua situação tributária e, com isso, não
sejam penalizados pela Fiscalização.
Em 2017, a Receita Federal recebeu, ao todo, 30.687.574 Declarações
de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF 2017, ano-base
2016). Dessas, 28.134.297 DIRPF foram originais e 2.553.277, retificadoras.
Parte das retificadoras – 865.618 declarações – resultou na liberação de malha
da DIRPF anterior enviada.

Há mais de dez anos a Receita Federal vem aperfeiçoando, de forma
continuada, os serviços oferecidos na página da Instituição na internet, para
possibilitar aos contribuintes identificar se a declaração está retida em malha,
o motivo da retenção e se há algo a ser feito, pelo próprio contribuinte, para
resolver a situação.
O referido serviço é o “Extrato do Processamento da Declaração
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física”, disponível a partir do serviço
“Processamento da Declaração do IR” presente no sítio da Receita Federal na
internet, podendo ser acessado com os seguintes passos: Serviços (na barra
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superior, azul, da tela de entrada), Serviços Para o Cidadão, Processamento da
Declaração do IR. O serviço é acessado por meio de código de acesso ou de
certificação digital.
A autorregularização ocorre quando o próprio contribuinte constata
erro nas informações declaradas e as corrige por meio de declaração retificadora.
A autorregularização só é permitida se feita antes de o contribuinte ser intimado
ou notificado pela Receita Federal. A vantagem para o contribuinte é evitar
o início de procedimento fiscal e o pagamento de multa de, no mínimo, 75%
sobre o valor do imposto não pago que vier a ser apurado pelo Auditor-Fiscal.
Isso significa que, a partir de um esforço continuado de transparência
na relação com os contribuintes, a Receita Federal possibilitou-lhes corrigir sua
situação tributária antes do início do procedimento de fiscalização e, com isso,
evitar a autuação com aplicação de multas em percentuais mínimos de 75%.
O canal para autorregularização fica ativo até o início do procedimento
fiscal, o que significa que o contribuinte pode regularizar a situação de sua
declaração em anos posteriores ao de sua apresentação.
Nos últimos anos, essa oportunidade de se autorregularizar tem
sido crescente.

Um fator indutor da autorregularização é a certeza de que o Fisco
adotará mecanismos de sanção para aqueles que não cumpriram a norma
tributária. O gráfico abaixo mostra que os resultados da malha ainda são
proporcionalmente mais altos que os objeto de autorregularização, o que indica
que a Fiscalização tem priorizado seus esforços em procedimentos de revisão
mais relevantes.
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Se é uma boa oportunidade para o contribuinte, a autorregularização
também é positiva para o Fisco. Em 2017, a autorregularização das pessoas
físicas foi responsável pela recuperação de um total estimado de R$ 1,122
bilhão, dos quais R$ 786 milhões correspondem à redução no valor total de
restituições de IR pleiteadas pelos contribuintes e um aumento de R$ 336
milhões no valor do IR a pagar, apurado também pelos próprios contribuintes.

A redução nas restituições de IR e o aumento do IR a pagar declarado
decorrem de dois fatores principais: aumento no valor declarado dos rendimentos
recebidos no ano e redução dos valores de deduções pleiteadas.
Em 2017, o aumento estimado no valor declarado dos rendimentos
recebidos foi de cerca de R$ 6,17 bilhões e a redução estimada no total
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das deduções declaradas, de R$ 2 bilhões. A dedução campeã na correção pela
autorregularização permanece a despesa médica, com uma redução estimada de
R$ 1,36 bilhão no valor pleiteado originalmente pelos contribuintes.
Parte do resultado decorre do Projeto Cartas 2017. Executado de
forma centralizada pela primeira vez, possibilitou a emissão sincronizada de
341.584 cartas, entre os dias 24 e 26 de outubro, para contribuintes em todo o
País. A emissão das cartas foi acompanhada de divulgação na imprensa e no
sítio da Receita Federal na internet.
Levantamentos realizados no início do mês de dezembro revelaram
que, dos 341.587 contribuintes contatados, 166.162 retificaram a declaração,
com um resultado positivo estimado de R$ 303,2 milhões, correspondendo a
uma redução de R$ 173,2 milhões no valor de imposto a restituir inicialmente
declarado e um aumento de R$130 milhões no imposto a pagar apurado nas
declarações originalmente apresentadas.
O Projeto Cartas é uma ação continuada da Subsecretaria de
Fiscalização, destinada a disseminar, entre os contribuintes, o hábito de consulta
ao extrato da Declaração do IRPF na internet, de conferência das informações
declaradas e de adoção de providências de autorregularização em caso de erro
no que foi originalmente declarado ao Fisco. Foi criado em 2014 pela 6ª Região
Fiscal (Minas Gerais) e, desde então, vem sendo ampliado e aperfeiçoado, com
participação positiva nos resultados oriundos da autorregularização.
11.1.2 FISCALIZAÇÕES DE ALTA PERFORMANCE (FAPE)
O ano de 2017 destacou-se pelo início efetivo do projeto desenvolvido
para ações céleres de abrangência nacional, aplicáveis a fatos geradores com
menor nível de complexidade e grande abrangência entre os contribuintes.
Os primeiros fatos selecionados referem-se à fiscalização de contribuições
previdenciárias, com as operações GILRAT (Contribuição do Grau de Incidência
de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho)
e a ação denominada Falso Simples (contribuintes que alegavam ser optantes
do Simples Nacional, mas cuja condição não foi confirmada nos sistemas da
Receita Federal como optante regular).
Em ambas as operações, as pessoas jurídicas foram contatadas
previamente por meio de cartas informando a detecção de divergências
e orientando para promover a autorregularização, antes do início do
procedimento fiscal.
209

CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA E AUTORREGULARIZAÇÃO EMPRESARIAL: A FUNDAMENTALIDADE DO COMPLIANCE NO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Em dezembro, teve início a Operação Autônomos, destinada a
regularizar o recolhimento de contribuições previdenciárias de pessoas físicas,
profissionais liberais e autônomos.
Na Operação GILRAT, no primeiro trimestre do ano, foram emitidas
7.271 cartas para contribuintes de todo o País. Levantamento executado em
dezembro passado indicou um percentual de regularização na ordem de 77% das
pessoas jurídicas contatadas (5.600 PJs), num resultado positivo, estima-se, na
ordem de R$ 385 milhões em valores retificados em declarações e R$ 77 milhões
recolhidos aos cofres públicos. O último levantamento realizado indicou ainda
um total de 1.882 pessoas jurídicas autuadas, no valor de R$ 246 milhões.
A Operação Falso Simples chegou a 14.115 pessoas jurídicas em
todo o País. O regime do Simples implica considerável desoneração, com forte
impacto na contribuição previdenciária, em razão da eliminação da contribuição
patronal de 20% sobre a folha de pagamento por percentuais incidentes nas
tabelas de incidência do regime de tributação unificada, que correspondem a
uma alíquota máxima de 7,83%.
Esses contribuintes foram alertados, mediante carta, das possíveis
irregularidades e, até o último levantamento realizado, em dezembro do ano
passado, a operação Falso Simples havia alcançado um percentual de 10% de
autorregularização.
A indicação incorreta de que a pessoa jurídica é optante implicou
uma sonegação de contribuição previdenciária de aproximadamente R$ 510
milhões, que serão objeto de autuação em 2018.
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A Operação Autônomos, executada a partir da 8ª Região Fiscal
(São Paulo), foi responsável pelo envio de cartas a 74.442 profissionais
liberais e autônomos, com informações sobre a falta de recolhimento de
contribuições previdenciárias e a orientações para regularização. O prazo para
autorregularização termina no dia 2 de março de 2018. A primeira apuração do
resultado dessa operação será feita no final de março próximo.
11.1.3 ALERTAS DE INCONFORMIDADE DOS MAIORES CONTRIBUINTES
Os alertas de inconformidade dos maiores contribuintes possuem
os propósitos de valorizar a autorregularização, de incentivar a conformidade
tributária, de buscar o cumprimento espontâneo e de promover a mudança
de comportamento. Tais propósitos têm sido buscados com as premissas de
aumento da percepção de risco e da atuação próxima ao fato gerador.
Os alertas atuam principalmente nas obrigações acessórias dos
contribuintes e, em 2017, foram centrados nas escriturações mais importantes:
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e Escrituração Fiscal Digital das
Contribuições (EFD-C), que correspondem às as apurações dos tributos federais
mais relevantes (IRPJ, CSLL, COFINS e PIS).
O trabalho consiste basicamente na identificação de contribuintes
omissos, de contribuintes com preenchimento incompleto (basicamente as
informações de receita bruta “zerada”) e de contribuintes com divergências
entre os valores apurados (escrituração) e os valores declarados (DCTF).
Durante o ano de 2017, foram enviados 3.543 alertas de
inconformidade, com um total de 1.788 regularizações de 1.788, gerando um
resultado de 50% nas regularizações. Esses alertas promoveram retificações de
declarações (DCTF) em montante de R$ 1,68 bilhão e promoveram resultados
de pagamentos e de parcelamentos na casa de R$ 157 milhões.
12 SPED 2.0 – MAIS UM PASSO NA DIREÇÃO DA SIMPLIFICAÇÃO

Em 2017 o Sistema Público de Escrituração Digital (Sped)
completou 10 anos do seu marco legal – Decreto 6.022, de 22 de janeiro
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de 2007 – e consolidou-se como vetor de simplificação e de melhorias no
ambiente de negócios.
Em primeira abordagem, o Sped consiste na modernização da
sistemática do cumprimento das obrigações acessórias, transmitidas pelos
contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores, com
a utilização de certificação digital para fins de assinatura dos documentos
eletrônicos, garantindo sua validade jurídica apenas na forma digital.
O Sped tem como missão, por meio de suas premissas, propiciar
melhor ambiente de negócios para as empresas no País; eliminar a concorrência
desleal com o aumento da competitividade entre as empresas; promover
o compartilhamento de informações; reduzir os custos de conformidade e a
interferência na esfera dos contribuintes.
Esses objetivos têm sido alcançados paulatinamente nesses 10 anos
com o que se pode chamar de Sped 1.0: um esforço para a criação de diferentes
módulos harmônicos para a substituição de obrigações antigas. Nessa seara, a
simplificação de obrigações acessórias tem se materializado pela substituição
gradativa dos programas e das declarações pelas escriturações e pelos
documentos fiscais eletrônicos, harmonicamente integrados no Sped.
O que se convenciona chamar de Sped 2.0 é a consequência natural da
primeira onda de simplificação. Busca-se simplificar ainda mais os processos
existentes, aperfeiçoar as escriturações e documentos e integrá-los cada vez mais
a outros processos de trabalho. Ademais, objetiva-se reduzir outras obrigações
em nível estadual e municipal e induzir mudanças legislativas que gerem ainda
mais facilidade e simplificação ao contribuinte.
O Sped 2.0 iniciou em 2017 e teve como evento marcante a realização
do Fórum de Simplificação e Integração Tributária28, ação conjunta da dos
Fiscos federal, estaduais e municipais para, a partir do Sped, adotarem agendas
específicas e objetivas de simplificação, com objetivo de, sem prejudicar as
informações para o vital exercício da missão das administrações tributárias,
melhorar o ambiente de negócios do País.
12.1 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-E)
Em 2017 teve início mais um grande projeto de simplificação dos
documentos fiscais eletrônicos, a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e).
http://www.enat.receita.fazenda.gov.br/pt-br/area_nacional/eventos/i-forum-nacional-desimplificacao-e-integracaotributaria
28
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A partir de um piloto que envolve capitais e municípios
de menor porte, foi lançada a primeira versão do emissor
público que facilitará todo o processo atualmente baseado
em soluções tecnológicas bastante diferentes.
O software compreende a geração do arquivo da
NFS-e, meios para realizar a assinatura com o certificado
digital (optativo) que o contribuinte possuir e a sua transmissão. Também
permite o gerenciamento das NFS-e e o seu cancelamento, a impressão do
Recibo Provisório de Serviço Eletrônico (RPS-e) e outras funcionalidades
acessórias, tais como os cadastros de clientes e de serviços.
12.2 ESCRITURAÇÃO ELETRÔNICA: ELIMINAÇÃO DE DECLARAÇÕES E ERROS DE
PREENCHIMENTO
A marca de 25 milhões de escriturações anuais recepcionadas no Sped
foi ultrapassada em 2017.
A Escrituração Contábil Fiscal (ECF), no referido ano, foi entregue
por mais de 1,3 milhão de contribuintes. Por meio dela, o IRPJ e a CSLL são
apurados em consonância com a Escrituração Contábil Digital (ECD), com
eliminação de erros de transcrição de dados.
Cabe ressaltar também que todas as escriturações mostraram
incremento em número e consolidaram a utilização do sistema.

Fonte: Dados extraídos do sistema “estatísticas” em 15/1/2017.
12.3 A EFD ICMS IPI E A SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA
A simplificação tributária tem, nessa escrituração, talvez o seu maior
caso de sucesso. Isso foi exposto no projeto de eliminação de obrigações
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acessórias estaduais durante o I Fórum de Simplificação Tributária e Integração,
ocorrido em setembro na sede da CNI em Brasília.
A EFD possui a grande maioria das informações das declarações
estaduais e pode absorvê-las em definitivo. Em 2017, esse projeto desenvolveuse com os seguintes destaques:
a) eliminação de declarações no Rio Grande do Norte (RN), Amapá
(AP), Alagoas (AL), entre outros;
b) estudos de migração do Distrito Federal (DF) e de Pernambuco
(PE) para o ambiente da EFD, com o início das tratativas para a
migração definitiva; e
c) fomento à criação de grupos de apoio à simplificação de obrigações
nos estados, seguindo o exemplo do Paraná (PR).
Por outro lado, o ambiente de recepção da escrituração recebeu investimentos
e passou por diversas melhorias com vistas a melhorar sua efetividade e
estabilidade.
12.4 SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS,
PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS (ESOCIAL) – MÓDULO SIMPLES
DOMÉSTICO
A Emenda Constitucional nº 72, de 2013, alterou a redação do
parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal para estender aos trabalhadores
domésticos direitos trabalhistas antes afetos apenas aos trabalhadores urbanos
e rurais. Isso trouxe enormes conquistas, tais como: indenização em caso de
despedida sem justa causa; seguro-desemprego; Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS); adicional noturno; salário-família. Essas conquistas foram
materializadas na Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015, a qual
determinou a implantação do Simples Doméstico, um regime unificado para
pagamento de todos os tributos e demais encargos, inclusive FGTS. Foi prevista
também a criação de um sistema eletrônico, mediante o qual o empregador
doméstico deverá informar as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais,
de apuração de tributos e do FGTS. O sistema foi disponibilizado no dia 1º de
outubro de 2015 dentro do portal do eSocial na internet, que possui um módulo
específico para os empregadores domésticos.
O módulo do Simples Doméstico do eSocial opera estável, materializa
esses direitos e facilita a prestação de informações pelo empregador. Possibilita
a emissão mensal de 1,1 milhão de guias de pagamento (DAE, Documento
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de Arrecadação do eSocial) e fornece os insumos para os sistemas dos entes
partícipes: INSS, MTB, CEF, Sprev e Receita Federal.
Ademais, o sistema passou por inovações para adaptar-se à reforma
trabalhista – Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017 – e para incorporar-se ao
banco de dados único do eSocial, além da consolidação de um sítio moderno e
interativo que organiza toda a comunicação com o contribuinte.

12.5 SPED EM OUTRAS ÁREAS
A camada de serviços que nasce do Sped permite que ele subsidie
ações em outras áreas de interface com a Fiscalização.
Na interface com a Aduana, consolidou-se em 2017 o Regime
Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado do
Sistema Público de Escrituração Digital (Recof-Sped)29 e entrou em operação
a Declaração Única de Exportação (DU-E)7. A primeira, viabilizada pela
utilização da EFD ICMS IPI, e a segunda, pela utilização da NF-e.
29

IN RFB nº 1.692, de 26 de janeiro de 2016. 7 IN RFB nº 1.702, de 21 de março de 2017.
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Ambas, EFD ICMS IPI e NF-e, por sua vez, permitiram a instituição
do Repetro-Sped, com a edição da Instrução Normativa RFB nº 1.781, de 29 de
dezembro de 2017.
A Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica (NFC-e), documento
digital para o varejo, atingiu a marca de 12,4 bilhões de documentos emitidos
desde seu início até dezembro de 2017 e integrou-se definitivamente às
escriturações do Sped.
A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), outro grande projeto do Sped,
chegou à marca de 18,2 bilhões de documentos emitidos até dezembro de 2017.
O Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) também é
projeto desenvolvido, de forma integrada, pelas Secretarias de Fazenda dos
estados e Receita Federal. O número de documentos autorizados alcançou
2 bilhões em 2017.
12.6 OUTRAS AÇÕES DE DESBUROCRATIZAÇÃO
Ainda que concentradas no Sped, as ações de desburocratização não
estão restritas a ele.
Anteriormente, as informações relativas à inatividade ou à falta de
débitos a declarar de uma pessoa jurídica podiam ser obtidas na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) ou na Declaração Simplificada
das Pessoas Jurídicas Inativas (DSPJ-Inativas). Essa situação obrigava os
contribuintes e os contadores responsáveis por pessoas jurídicas, exceto as
optantes pelo Simples Nacional, a acompanharem as normas de duas declarações
para o cumprimento adequado de suas obrigações acessórias.
Caso uma pessoa jurídica se tornasse inativa no curso do anocalendário, ela estaria obrigada à entrega de DCTF durante o ano corrente e,
somente no segundo ano subsequente ao fato, teria oportunidade de informar
a situação de inatividade à Receita Federal por meio da DSPJ-Inativas,
cujas regras exigiam condição de inatividade por um ano inteiro. A grande
distância entre os fatos e a declaração trazia dúvidas sobre qual declaração
entregar e ocasionava multas indevidas ou, até mesmo, o esquecimento da
apresentação da declaração.
Para evitar tais situações, as informações relacionadas à inatividade
de pessoas jurídicas passaram a ser declaradas unicamente na DCTF, nos
mesmos moldes da informação sobre a inexistência de débitos a declarar. Com
isso, a DSPJ-Inativas está extinta a partir do ano de 2017, com economia para a
216

CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA E AUTORREGULARIZAÇÃO EMPRESARIAL: A FUNDAMENTALIDADE DO COMPLIANCE NO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Receita Federal e simplificação das normas e obrigações para os contribuintes.
13 COMBATE À FRAUDE E À SONEGAÇÃO – REPRESENTAÇÕES FISCAIS
PARA FINS PENAIS
Em diversas ações fiscais, encerradas em 2017, foram identificadas
provas de ocorrência, em tese, de crime contra a ordem tributária8.
Nessas situações, a Fiscalização da Receita Federal promove uma
Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), que é encaminhada ao Ministério
Público Federal (titular da ação penal) quando o lançamento tributário for
considerado definitivo na esfera administrativa.
Em 2017 foram elaboradas 2.877 RFFP, relativamente a 25,42% dos
procedimentos de fiscalização encerrados.
Lei nº 8.137, de 1990. Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir
ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as
seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer
outro documento relativo à operação tributável;
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva
saber falso ou inexato;
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento
equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço,
efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Pena reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
8
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14 RESULTADOS DO COMBATE À EVASÃO NOS SETORES DE BEBIDAS, DE
CIGARROS E DE PAPEL IMUNE
14.1 AÇÕES NO SETOR DE BEBIDAS
14.1.1 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO SETOR DE BEBIDAS
O Plano de Ação para Acompanhamento do Setor de Bebidas surgiu
da necessidade de monitoramento mais efetivo dos fabricantes de bebidas, haja
vista a suspensão do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe),
a partir de 13 de dezembro de 2016, com a publicação do Ato Declaratório
Executivo Cofis nº 75, de 2016.
Nesse sentido, o monitoramento é efetuado em relação aos
fabricantes de bebidas cadastrados no antigo Sicobe (257 CNPJs ativos que
apresentaram produção de bebidas nos últimos quatro anos de existência
do antigo sistema), com vistas à apuração de eventuais distorções no
cumprimento da obrigação tributária.
As análises mensais abrangem os períodos de apuração a partir de
dezembro de 2016 e se referem aos tributos incidentes sobre o faturamento (IPI,
PIS e Cofins). Para fins comparativos, são considerados os mesmos parâmetros
do mês/ano anterior, quando o Sicobe estava funcionando normalmente.
Frise-se que a existência de variações positivas dos débitos declarados,
principalmente de IPI, é um indicativo importante de que a produção do setor de
bebidas aumentou levemente em 2017, se comparado ao ano anterior, quando
ainda se encontrava em funcionamento o antigo Sicobe.
14.1.2 DESENVOLVIMENTO DE NOVA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA
CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS
Encontra-se em fase de desenvolvimento, pela Casa da Moeda do
Brasil, sob supervisão da Receita Federal, a nova solução tecnológica para
controle de produção de bebidas, que substituirá o antigo Sicobe. Inclusive com
acompanhamento da realização dos testes para sua devida homologação, bem
como estabelecimento de cronograma de implantação.
14.1.3 OPERAÇÃO EM FABRICANTES DE REFRIGERANTES E DE REFRESCOS
Entre agosto de 2016 e janeiro de 2018, período em que o assunto
foi acompanhado pela Equipe Especial, foram lavrados 45 autos de infração
com valor total de R$ 4.213.172.885,57. Desses trabalhos, tem-se que aqueles
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que já foram submetidos a julgamento pelo Carf tiveram a confirmação da
ilegitimidade dos créditos incentivados aproveitados pelas empresas.
No momento, estão em andamento 26 procedimentos de fiscalização
do IPI em engarrafadores de bebidas que adquirem os insumos em Manaus.
Nesse tema foram encerradas 45 diligências e outras 14 estão
em andamento.
14.1.4 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO NO SETOR DE BEBIDAS
O planejamento tributário abusivo consiste na majoração artificial do preço
dos concentrados de bebidas, contabilizados pelos fabricantes como “vendas
de produtos”, com vistas a dissimular dois outros importantes componentes do
preço do concentrado fornecido aos engarrafadores, quais sejam:
a) os royalties decorrentes da permissão concedida aos fabricantes
para uso e exploração da marca;
b) contribuições financeiras da fabricante do concentrado para supostos
programas de marketing dos fabricantes (receitas contabilizadas pelo
fabricante de concentrados e posteriormente restituídas/creditadas
aos fabricantes).
O planejamento tributário abusivo utiliza o artifício de sobrevalorizar
absurdamente o preço do concentrado, uma vez que o fabricante é beneficiário de
incentivos aplicáveis à Zona Franca de Manaus. Assim, a majoração artificial do
preço dos concentrados só traz “bônus” fiscais, sem resultar em qualquer “ônus”.
As vantagens fiscais acarretam não só prejuízos ao erário, mas
também delas decorre uma concorrência desleal no mercado de refrigerantes e
de bebidas não alcoólicas. Somente em 2017 foram efetuados lançamentos da
ordem de R$ 2,36 bilhões.
14.2 AÇÕES NO SETOR DE CIGARROS
A Equipe Especial de Acompanhamento Integral do Setor dos
Cigarros (EEAI-Cigarros) vem acompanhando de perto o mercado fumageiro
no Brasil. Esse trabalho tem resultado em várias ações de fiscalização, de
ajustes legislativos ou procedimentais, sempre com vistas a coibir as ações
fraudulentas que ocorrem no mercado. Em decorrência dos trabalhos da EEAICigarros, durante o ano de 2017, foram abertos 23 procedimentos fiscais.
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A Operação Fumo Papel tem como objetivos principais identificar
todas as empresas criadas artificialmente – empresas “noteiras” – e reunir
elementos que comprovem que elas foram criadas e existem unicamente para
gerar créditos de PIS e de Cofins visando reduzir o resultado tributável para
as empresas exportadoras de tabaco. As empresas também alimentam com
insumos a cadeia ilegal do tabaco.
14.3 AÇÕES NO SETOR DE PAPEL IMUNE
A Fiscalização vem monitorando contribuintes que operam com
papel imune, com vistas a identificar a ocorrência do desvio de finalidade em
operações de revenda inidôneas.
Ademais, foram enviadas 2.410 intimações para contribuintes
portadores de Registro Especial de Papel Imune, de que trata a Instrução
Normativa RFB nº 976, de 7 de dezembro de 2009, com indícios de
irregularidades fiscais e cadastrais. A ação teve também como objetivo a
autorregularização, com o alerta de pena de cancelamento do Registro Especial
e demais penalidades cabíveis.
Do total de intimações, 1.717 contribuintes promoveram a
autorregularização e os que deixaram de apresentar a DIF-Papel Imune
deverão ser autuados com multa mínima de atraso na entrega da declaração
correspondente a R$ 2.500,00, em decorrência do art. 1º, § 3º, da Lei nº 11.945,
de 2009, e do art. 12 da Instrução Normativa RFB nº 976, de 2009.
15 RESULTADOS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS
15.1 OPERAÇÃO LAVA JATO: AUTUAÇÕES ATINGEM R$ 17,1 BILHÕES
A partir da investigação de uma rede de combustíveis e lava a jato
de automóveis, utilizada para lavar dinheiro de uma organização criminosa, a
Operação Lava Jato avançou para outras organizações criminosas e se transformou
na maior investigação de corrupção e de lavagem de dinheiro que o Brasil já teve.
No primeiro momento da investigação, desenvolvido a partir de março
de 2014 perante a Justiça Federal em Curitiba, foram investigadas e processadas
quatro organizações criminosas lideradas por doleiros, que são operadores do
mercado paralelo de câmbio.
A Receita Federal vem participando das investigações, em conjunto
com o Ministério Público Federal (MPF) e com a Polícia Federal, desde antes
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de sua deflagração ostensiva, por meio de cruzamentos e de análise de dados
internos realizados pelo setor de investigação.
Com o acesso às ações penais, a quantidade de informações a serem
analisadas aumentou exponencialmente. Uma parceria entre o Laboratório de
Lavagem de Dinheiro da Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação (Copei)
da Receita Federal e a Equipe Especial de Programação permitiu extrair dos
processos judiciais informações de 7.516 CNPJs e de 6.072 CPFs.
O trabalho foi segregado em núcleos, conforme a participação do
sujeito passivo no esquema.
Principais infrações detectadas na Operação Lava Jato:
a) núcleo de empreiteiras (contratantes de serviços fictícios):
pagamento sem causa, glosa de
custos ou despesas inexistentes.
b)núcleo de “noteiras” (prestadoras de serviços fictícios):
b1) empresas de passagem: fluxo do dinheiro, baixa de ofício,
descaracterização dos serviços
prestados às contratantes;
b2) empresas semi-operacionais (“meias noteiras”): fluxo do
dinheiro, movimentação financeira incompatível, pagamento sem
causa a outras “noteiras”/empresas de passagem, descaracterização
dos serviços prestados às contratantes.
c) núcleo de ex-diretores ou de políticos: variação patrimonial a
descoberto, movimentação financeira incompatível:
c1) empresas de passagem (consultorias): fluxo do dinheiro,
distribuição dos lucros,
descaracterização dos serviços prestados às contratantes;
c2) empresas patrimoniais: origem dos recursos, alocação do bens
(possíveis casos de lavagem de dinheiro), arrolamento dos bens.
núcleo de operadoras de câmbio fraudulento: pagamento sem causa,
IOF, responsabilização solidária da corretora.
Resultado parcial:
Foram instaurados, no escopo da Operação Lava Jato, 2.413
procedimentos fiscais (de diligência e de fiscalização), 728 em contribuinte
pessoa física e 1.685 em contribuinte pessoa jurídica. Das empresas fiscalizadas,
64 são contribuintes diferenciados.

221

CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA E AUTORREGULARIZAÇÃO EMPRESARIAL: A FUNDAMENTALIDADE DO COMPLIANCE NO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Como resultado parcial das fiscalizações até 31/12/2017, tem-se cerca
de R$ 12,3 bilhões de crédito tributário constituído (inclusos principal, multa
e juros). Os valores referem-se aos encerramentos realizados após as fases
ostensivas da operação.
Apenas em 2017, foram encerrados mais de mil procedimentos fiscais
da operação e constituídos R$ 5,5 bilhões de crédito tributário.
Adicionalmente, a Receita Federal já havia autuado cerca de R$ 4,7
bilhões em esquema que utilizava offshores para receber valores superfaturados
de contratos de fornecimento e de operação de navio-sonda (fase zero da
Operação Lava Jato).
Também foram comunicadas à Força Tarefa, do MPF, 287
representações fiscais para fins penais nos casos em que foram identificados fatos
que, em tese, configuraram crime contra a ordem tributária. As representações
fiscais lavradas são comunicadas à Força Tarefa do MPF, que, a partir delas,
pode denunciar novo crime ou confrontar os fatos apurados pela Fiscalização
com as informações prestadas pelos delatores.

(*) Dados apurados em 10/1/2018 para encerramentos até 31/12/2017.
Obs: Não estão inclusos R$ 4,7 bilhões autuados na fase zero da Operação
Lava Jato.
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(*) Dados apurados em 10/1/2018 para encerramentos até 31/12/2017.
15.2 OPERAÇÃO FRAUDES DE TÍTULOS PÚBLICOS SOBRE AS FRAUDES
Organizações criminosas, constituídas por diversas pessoas jurídicas
e físicas, vendem créditos “podres”, normalmente atrelados a títulos públicos
antigos, prescritos ou falsos, e imprestáveis para pagamento ou compensação
com tributos federais.
O esquema fraudulento processa-se por meio de diversos intermediários
espalhados nos estados da federação e por vezes conta com a participação de
contabilistas e de causídicos locais com o intuito de dar credibilidade à operação.
Para atingir seu objetivo, os grupos fraudadores se utilizam de várias
informações inverídicas, dentre elas a de que a Secretaria do Tesouro Nacional
(STN) valida a utilização de tais créditos para fins de “quitação” de tributos.
Oferece a seus clientes uma permanente assessoria jurídica e concede um
deságio na venda, em média de 30% do valor devido do tributo.
Assim, para supostamente quitar um débito de R$ 100 mil, as
empresas adquirentes do crédito podre pagam diretamente ao fraudador a
quantia de R$ 70 mil.
Os intermediários, em conjunto com os mentores da fraude, forjam
uma comprovação da quitação para seus clientes, que inclui informações
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inexatas nos sistemas da Receita Federal. Na maioria dos casos, a autorização
para acesso aos sistemas é fornecida pelos próprios contribuintes aos
fraudadores, por procuração ou pela entrega do certificado digital. Outras vezes,
os próprios contribuintes ou seus contabilistas são orientados pelos fraudadores
a promoverem as alterações de sistemas.
Os usuários desses créditos imaginam obter vantagem ao pagar aos
fraudadores menos que o tributo devido, porém, continuam com a dívida
perante o Fisco.
Em outra forma da fraude, para conseguir seu objetivo, os grupos
fraudadores se utilizam de artifícios inverídicos, dentre eles a falsificação de
Letras do Tesouro Nacional (LTN), de despachos decisórios emitidos pela
Receita Federal e de ofícios emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. Com
esses artifícios, inclusive com a majoração dos valores dos “títulos podres” com
base em premissas falsas, conseguem convencer seus clientes de que o crédito
está homologado pela Receita Federal.
A Receita Federal já identificou diversas outras organizações
criminosas que praticam a fraude com a utilização de diferentes “créditos”, tais
como: NTN-A, Fies, Gleba de Apertados, indenização decorrente de controle de
preços pelo IAA, desapropriação pelo INCRA, processos judiciais, etc., os quais
também são comprovadamente forjados e imprestáveis para quitação de tributos.
O Poder Judiciário tem, reiteradamente, decidido pela prescrição dos
referidos títulos públicos, que não se prestam ao pagamento de dívida fiscal,
tampouco à compensação tributária.
A Receita Federal realiza rigoroso levantamento das empresas que
estão indevidamente retificando as declarações para suprimir ou para reduzir os
débitos informados ou, ainda, que não estão informando tais débitos. Também,
orienta os contribuintes a regularizar imediatamente todos os débitos, a fim de
evitar autuação com multas que podem chegar a 225% e Representação Fiscal
para Fins Penais ao Ministério Público por crime contra a ordem tributária e
lesão aos cofres públicos.
Em trabalho conjunto, a Receita Federal, a Secretaria do Tesouro
Nacional, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Ministério Público
da União desenvolveram uma cartilha (disponível no endereço http://www.
tesouro.fazenda.gov.br/-/cartilhas) com o objetivo de alertar os contribuintes
sobre o perigo de serem vítimas de armadilhas com fraudes tributárias. A cartilha
apresenta um breve histórico sobre os títulos públicos federais, a validade e a
forma de aquisição e resgate desses títulos; trata da fraude tributária e de suas
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consequências; explica aos contribuintes como identificar e proceder diante de
propostas que consistem na utilização de práticas irregulares para extinção de
débitos junto à Fazenda Nacional; e apresenta referências eletrônicas e legais.
Até dezembro de 2017, foram instaurados 147 procedimentos fiscais
e lançados aproximadamente R$ 104 milhões.

Seminário “Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos”
A Receita Federal do Brasil realizou, em 21 de junho de 2017, o
seminário “Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos”. O evento
surgiu de proposta originada em reunião da Equipe Especial de Fiscalização
“Operação Fraudes em Compensações – Títulos Públicos e Outros” com membro
do Poder Judiciário (juiz federal). O evento foi organizado pela Sufis e pela
Subsecretaria de Arrecadação e Atendimento (Suara). Além de representantes
da Receita Federal, o evento contou com a participação de autoridades e
representantes dos seguintes órgãos: Ministério Público Federal, Secretaria do
Tesouro Nacional, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Departamento da
Polícia Federal, Advocacia Geral da União, Banco Central do Brasil e membros
da Justiça Federal.
Os objetivos do seminário foram disseminar informações e
orientações acerca da prática indevida de suspensão ou de extinção de débitos
tributários e promover o alinhamento de estratégias entre os diversos órgãos
impactados pela fraude.
Demais ações de combate às fraudes
A partir da realização do Seminário, buscou-se a aproximação com
outros órgãos impactados pelos ilícitos e com outras projeções da própria
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Receita Federal, visando a atuação coordenada na busca de maior efetividade
nas ações de combate às fraudes.
Assim, diversas tratativas foram feitas, por exemplo, com a Justiça
Federal, o Ministério Público Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a
Advocacia-Geral da União, a Secretaria do Tesouro Nacional e a Polícia Federal.
Internamente, houve discussões com a Suara, nas suas respectivas projeções:
a Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança (Codac) e a Coordenação
Especial de Gestão de Crédito e de Benefícios Fiscais (Corec), com participação
da Coordenação-Geral de Programação e Estudos (Copes) da Sufis.
As ações iniciadas após o Seminário já apresentaram resultados efetivos,
como a condenação em segunda instância de “mentor intelectual” da maior
organização criminosa mapeada (crime de improbidade administrativa, em que
pessoas ligadas a uma das maiores organizações criminosas e exadministradores
públicos do município de Muribeca/SE foram condenados em 1ª instância na
Justiça Federal de Sergipe, com sentença de 1ª instância mantida em julgamento
pelo TRF da 5ª Região); o bloqueio de aproximadamente um milhão de
declarações do Simples Nacional, com fortes suspeitas de utilização da fraude
(ação da Codac/Suara); fiscalizações em contribuintes vendedores das fraudes
e em compradores, com mais de 100 milhões de reais em lançamentos de ofício
na operação; a previsão de abertura de aproximadamente 500 procedimentos de
fiscalização em compradores, não optantes do Simples Nacional.
15.3 OPERAÇÃO ZELOTES
A operação teve origem em investigação da Corregedoria do Ministério
da Fazenda, da Polícia Federal e da Receita Federal para apurar fraudes nos
julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), órgão
ligado ao Ministério da Fazenda.
A fraude envolve escritórios de advocacia, empresas de consultoria e
julgadores do Conselho, que estariam mancomunados para favorecer empresas
que litigavam no Conselho, a fim de exonerarem débitos autuados pela Receita
Federal. Foram descobertos atos de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e
passiva, formação de quadrilha e prestações de serviço fictícias.
O prejuízo aos cofres públicos pode chegar à cifra dos bilhões de
reais. Na esfera criminal já houve 9 condenações. Os resultados até 2017 são:
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Foram realizados 494 procedimentos fiscais, 42 representações fiscais
para fins penais e 2 arguições de nulidade de processos no âmbito do Carf.
15.4 OPERAÇÃO ARARATH
A Operação Ararath teve sua origem em inquéritos policiais que
tratam de crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro no estado do Mato
Grosso. Partiu de evidências sobre a existência de uma organização criminosa
que se valeu de sistema financeiro paralelo para movimentar cifras milionárias
para fins diversos, como corrupção de servidores públicos, financiamento
ilegal de campanhas eleitorais e outros crimes conexos com crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional, notadamente, operação clandestina de instituição
financeira, gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro.
Resultado parcial até dezembro de 2017:
Foram instaurados, no escopo dessa operação, 241 procedimentos fiscais (de
diligência e de fiscalização), sendo 82 em contribuinte pessoa física e 159 em
contribuinte pessoa jurídica.
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15.5 OPERAÇÃO CALICUTE
A Operação Calicute decorre de desmembramento da Operação Lava Jato
para apurar ilícitos cometidos na gestão do estado do Rio de Janeiro. A operação
conta com Equipe Especial de Fiscalização constituída por Auditores-Fiscais da 7ª
Região Fiscal e já foram instaurados mais de 100 procedimentos fiscais.

15.6 OPERAÇÃO FUNDOS DE PENSÃO
A Operação Fundos de Pensão foi iniciada em razão da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) dos fundos de previdência dos Correios (Postalis),
da Petrobrás (Petros), da Caixa Econômica Federal (Funcef) e do Banco do
Brasil (Previ). A operação tem como principal escopo apurar benefícios ilícitos
obtidos por pessoas responsáveis pela gestão e pelos investimentos dos fundos.
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15.7 OPERAÇÃO REPATRIAÇÃO
Trata-se de operação especial constituída para verificar a regularidade
de contribuintes ao aderirem ao Regime Especial de Regularização Cambial e
Tributária, que objetivou a regularização de ativos (recursos, bens ou direitos),
não declarados ou declarados incorretamente, remetidos, mantidos no exterior
ou repatriados por residentes ou domiciliados no País.
Foram identificados 45 casos encaminhados para análise pela Equipe
Especial de Fiscalização (EEF), com o objetivo de instaurar procedimentos de
diligência para exclusão do regime tributário benéfico, caso se confirmem os
indícios de irregularidades inicialmente identificados. Parte dos procedimentos
já foram iniciados e o restante está projetado para início em 2018.
III. PLANEJAMENTO PARA 2018
1 EXPECTATIVA DE LANÇAMENTO EM 2018 COM AS AUTUAÇÕES É DE
R$ 148,99 BILHÕES
Com base nos procedimentos de seleção de sujeitos passivos
executados em 2017, a expectativa da Fiscalização da Receita Federal é de
recuperação, via lançamento de ofício, de R$ 148,99 bilhões.

O processo de seleção prioriza a busca de indícios de ilícitos praticados
por pessoas jurídicas de grande porte e por pessoas físicas detentoras de elevado
patrimônio ou renda, responsáveis pelos valores mais significativos a serem
cobrados. Serão também verificadas infrações cometidas pelas demais pessoas
jurídicas e físicas.
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Basicamente, a identificação dos contribuintes que serão fiscalizados
pela Receita Federal iniciase um ano antes da abertura dos procedimentos
fiscais. As atividades são desempenhadas por equipes de auditores-fiscais,
de modo a privilegiar a especialização das análises e a diminuir o retrabalho
aumentando a eficiência da fiscalização. Essa estratégia permitiu, por exemplo,
que, no final de 2017, já fossem de conhecimento do Fisco os principais indícios
de irregularidade detectados. Como o processo de monitoramento é constante, o
Plano Anual de Fiscalização prevê momentos de avaliação, quando novas ações
podem ser inseridas, ainda que não mapeadas anteriormente, desde que sejam
de maior interesse fiscal.
2 UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE FISCOS ESTRANGEIROS
O novo padrão de assistência tributária mútua apoiada pelo G20 já
apresenta resultados concretos para a Administração Tributária brasileira.
Ações iniciadas em 2017 levaram diversos contribuintes a aproveitarem a
oportunidade de repatriação de recursos dada pela Lei nº 13.254, de 2016.
Quanto aos contribuintes que não optaram por divulgar ao Fisco
seu patrimônio no exterior, já foram programados procedimentos fiscais que
apontam um valor esperado de lançamento médio da ordem de R$ 2,5 milhões.
Ao longo de 2018, a operação será expandida e as autuações iniciadas.
Até 2016, a rede de acordos internacionais para a troca de informações
com o Brasil passava de um pouco mais de 30 países. Com a entrada em vigor
da Convenção Multilateral, o número saltou para mais de uma centena de
jurisdições, com alcance de fatos a partir de 2017. Com isso, a fiscalização da
Receita Federal poderá fazer uso dessa assistência mútua tributária e solicitar
aos fiscos estrangeiros informações que permitirão caracterizar irregularidades
tributárias dos brasileiros.
3 SPED
3.1 ESOCIAL E EFD-REINF
O eSocial, que já se tornou realidade para os empregadores domésticos,
torna-se agora realidade para todas as empresas. A entrada em produção ocorre
em etapas, conforme o gráfico a seguir.
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Em 8 de janeiro de 2018, entrou em produção o módulo para as entidades
com faturamento superior a R$ 78 milhões. No período entre 8 de janeiro e
28 de fevereiro de 2018, o sistema receberá apenas as informações cadastrais
dos empregadores e as relativas às suas tabelas, tais como: estabelecimentos,
rubricas, cargos, etc. Somente a partir de março será possível o envio dos eventos
nãoperiódicos. Até lá será possível fazer os ajustes necessários na qualificação
cadastral dos funcionários, por exemplo.
Com a inclusão de todas as empresas a partir de julho, inicia-se o
processo de substituição de 15 obrigações acessórias. Também a partir de julho,
inicia-se a fase de desobrigação da GFIP para os grandes contribuintes que
iniciarem a emissão de sua folha no eSocial.
O eSocial unifica o envio de informações pelo empregador (pessoas
físicas ou jurídicas) em relação a seus empregados e traz diversas vantagens
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comparativamente à sistemática atual, tais como: atendimento a vários órgãos
do governo com uma única fonte de informações; automação na transmissão das
informações dos empregadores; padronização e integração dos cadastros das
pessoas físicas e jurídicas no âmbito dos órgãos participantes do projeto. Com
isso, simplificará e eliminará redundâncias mediante a substituição de outras
fontes de informação: GFIP, Rais, Dirf, Caged, Folha de Pagamento, Livro
de Registro do Empregado, dentre outras, com ganhos para a Administração
Pública, para os empregadores e para os empregados.
A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações
Fiscais (EFD-Reinf) também entra em ambiente de produção a partir de maio, de
maneira faseada tal qual o eSocial. Com isso, pode-se iniciar a dispensa da GFIP.
Os materiais de orientação encontram-se no Portal do eSocial ( http://
www.esocial.gov.br ) e do sítio do Sped ( www.sped.gov.br ).
3.2 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-E)
Para o ano de 2018, será trabalhado em conjunto com os municípios a
construção de um modelo nacional de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.
Atualmente, a falta de padronização de um modelo nacional de NFS-e
dificulta o ambiente de negócios do País e encarece soluções que demandam
leiautes diferentes, ainda que antigos.
Dessa forma, com uma atuação integrada da Receita Federal e dos
municípios pretende-se não apenas captar as NFS-e emitidas no País para formar
um banco de dados nacional e com menor custos para a sociedade, mas entregar
uma cesta de serviços e de aplicativos gratuitos que permitam a inclusão de
todos os contribuintes prestadores de serviço na economia formal.
3.3 SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA
Para 2018, as ações de simplificação serão intensificadas, seja
pelo avanço com mais municípios envolvidos no piloto da NFS-e, seja pelo
avanço junto aos fiscos estaduais para fomentar a eliminação de declarações
redundantes com o Sped.
Segue-se também com o trabalho de melhoria das escriturações e dos
documentos fiscais, além do aperfeiçoamento da manualização do Sped.
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4 REVISÃO DE DECLARAÇÃO
Em 2017, a Malha Fiscal da Pessoa Física deu início efetivo a um
projeto de reestruturação, com o objetivo de aperfeiçoar o processo de trabalho
de revisão de declarações do IRPF. Isso abrange desde a seleção das declarações,
com a implementação de melhorias na aplicação de trabalho, até o emprego de
informações gerenciais e o aperfeiçoamento de serviços ao contribuinte, tanto
para autorregularização como para maior transparência do processo de trabalho.
O planejamento para 2018 prevê:
a) maior aperfeiçoamento em parâmetros de malha, com ampliação do
escopo de verificações e melhoria na detecção de retenções indevidas;
b) implementação da central de intimações, para possibilitar o envio
de intimações para declarações incluídas em listas específicas de
trabalho (operações específicas, distintas da esfera de ação da malha
fiscal);
c) intimações para terceiros durante o procedimento fiscal;
d) envio de cartas para novas ações de autorregularização;
e) correção de informações gerenciais com a inclusão, na contagem
gerencial, do trabalho fiscal executado na análise de declarações em listas.
Para aperfeiçoar as ações de compliance, o projeto de reestruturação
inclui a melhoria do conteúdo do Extrato do Processamento da DIRPF, tanto
para tornar mais claro ao contribuinte o motivo da retenção da declaração em
malha, como para contemplar as orientações do que poderá ser feito por ele no
caso de autorregularização.
Para o Fape/Malha PJ, o ano de 2018 marcará a conclusão de
procedimentos fiscais e lançamentos de ofício no caso dos contribuintes
não regularizados espontaneamente nas operações GILRAT, Falso Simples
e Autônomos. Dentro da premissa de realização de fiscalizações céleres e
assertivas, estão planejadas para este ano ainda as seguintes operações:
a) GILRAT – ampliação da operação realizada em 2017, com previsão
de alcance de 150 mil empresas, anos-calendários 2013 a 2017, com
fases para autorregularização e lançamento;
b) Autônomos
–
lançamento
de
ofício para
contribuintes não
regularizados espontaneamente;
c) Insuficiência de recolhimento de IRRF – Dirf x Darf, anocalendário 2014;
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d) Falso Simples – lançamento para os contribuintes que não se
regularizaram espontaneamente;
e) Carnê-Leão – lançamento de multa por não recolhimento de CarnêLeão para contribuintes pessoas físicas obrigados ao seu recolhimento.
5 CONFORMIDADE TRIBUTÁRIA – MONITORAMENTO DOS MAIORES
CONTRIBUINTES
Para assegurar o alcance no nível da arrecadação prevista, são
adotadas abordagens de conformidade específicas e próximas à ocorrência do
fato gerador dos tributos, cujos reflexos se fazem sentir no aumento da presença
fiscal, na elevação da percepção do risco e, por consequência, no cumprimento
espontâneo das obrigações tributárias.
Para tanto, um grupo seleto e especializado de auditores-fiscais
e de analistas-tributários tratarão um conjunto de informações internas e
externas dos maiores contribuintes, com o objetivo de identificar situações de
desconformidade tributária. Essas situações são comunicadas aos contribuintes
e é fornecida a oportunidade de regularização. Se persistirem os indícios, os
auditores-fiscais que atuam nessa atividade decidirão sobre quais providências
deverão ser adotadas junto aos contribuintes, que poderão, inclusive, ser
submetidos a procedimentos de fiscalização prioritários.
Serão monitoradas, em 2018, 8.96930 pessoas jurídicas, cuja
quantidade corresponde a menos de 0,01% do total de empresas no Brasil.
Apesar do reduzido quantitativo de contribuintes, os recolhimentos dessas
pessoas jurídicas têm representado em torno de 60% da arrecadação das receitas
administradas pela Receita Federal.
É importante ressaltar que também serão estudados e monitorados
grupos e setores econômicos. Para 2018, o foco desses estudos serão o setor
financeiro, o setor de telecomunicações e o setor de metalurgia.
6 PRINCIPAIS OPERAÇÕES QUE SERÃO OBJETO DE FISCALIZAÇÃO EM 2018
6.1 EVASÃO NOS SETORES DE CIGARROS, DE BEBIDAS E DE COMBUSTÍVEIS
A partir do cotejamento de informações externas e internas, por auditores-fiscais
especialistas nesses setores e nas respectivas cadeias produtivas, identificaramA Portaria RRFB 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.
30
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se situações de contribuintes que adotam condutas para não pagar tributos e,
com isso, impor concorrência desleal a empresas que cumprem a lei tributária e
buscam concorrer de maneira ética. Seguem as principais ações planejadas pela
Fiscalização para combater tais condutas:
6.1.1 SETOR DE CIGARROS
Estão em andamento ações de fiscalização em grupos específicos de
fabricantes que praticavam evasão tributária, inclusive mediante a fabricação
de cigarros falsificados. Os Auditores-Fiscais da Receita Federal têm analisado
um volume significativo de documentos e de mídias apreendidos em operações
conjuntas com órgãos externos.
A operação de maior destaque nesse segmento é a “FUMO PAPEL”,
cujo foco é a desconstituição da personalidade jurídica de empresas fictícias
e a recuperação de créditos de PIS e de Cofins gerados com fraudes pela
interposição de pessoas jurídicas na compra de fumo. Parte dessas empresas
alimenta a cadeia clandestina do tabaco.
A fiscalização tem, em alguns casos, demonstrado a caracterização
do grupo econômico de fato do qual fazem parte alguns fabricantes de
cigarros, com o objetivo principal de cancelamento do registro especial da
empresa. Além disso, fiscalização das principais pessoas físicas e jurídicas
ligadas, inclusive as fabricantes.
Outro foco do Fisco em 2018 é a análise da situação das empresas
que possuem registro especial, mas que estão sem atividade operacional,
com o objetivo de verificar se ainda preenchem os requisitos exigidos
pela legislação. Constatado o descumprimento dos requisitos, promover o
cancelamento do registro.
6.1.2 SETOR DE BEBIDAS
Monitoramento do comportamento do setor de bebidas para
mitigar possíveis contingências na arrecadação, decorrentes da desativação
temporária do Sicobe.
Acompanhamento dos procedimentos fiscais nos fabricantes de
refrigerantes que apresentem indícios de aproveitamento indevido de créditos
incentivados, referentes aos chamados “kits para fabricação de bebidas”.
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Acompanhamento dos procedimentos fiscais relativos ao planejamento
tributário abusivo com despesas royalties no setor de bebidas.
6.1.3 SETOR DE PAPEL IMUNE
O primeiro passo em 2018 será uma depuração do cadastro de Registro
Especial Papel Imune. Posteriormente, será o monitoramento do comportamento
do setor de papel imune, com sugestão de procedimentos fiscais para identificar
o desvio de finalidade do papel imune em operações de revendas inidôneas, que
compram papel editorial e vendem papel comercial, sem o recolhimento dos
tributos devidos.
Sem prejuízo dessas ações, a Fiscalização da Receita Federal avalia, em
conjunto com o setor, definições para o desenvolvimento de uma nova solução
tecnológica que não permite fuga de informações em operações interestaduais.
Para tanto, junto à Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, está sendo
ajustada solução tecnológica no âmbito do Programa RECOPI NACIONAL –
Sistema de Registro e Controle das Operações com Papel Imune.
6.1.4 SETOR DE BIODIESEL/ÁLCOOL
Desenvolvimento de programa de seleção e de fiscalização de
contribuintes, no tocante à fabricação e à importação do biodiesel e do álcool,
para identificar ações que possam incrementar a arrecadação espontânea e/ou
procedimentos que aumentem a percepção de risco.
6.1.5 DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEL
Elevação do nível de monitoramento para identificar alteração no
comportamento do ramo de distribuição de combustíveis, com a alteração nas
alíquotas de PIS e de Cofins sobre o etanol. As alíquotas, que antes estavam
zeradas, foram restabelecidas no final de julho de 2017 como parte do plano de
incremento de arrecadação do Ministério da Fazenda.
Equipe especial de auditores-fiscais da área de seleção da Receita
Federal, a partir de análise centralizada de notas fiscais e de outros dados da
base de informações internas, percebeu mudança significativa do volume de
vendas comparativamente ao período anterior à evolução da tributação.
A prática alcançou contribuintes na maioria das regiões do País. A
título de exemplo, identificouse um conjunto de contribuintes com variação
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superior a 500% nas vendas, o que implicou encaminhar os indícios às unidades
locais para análise complementar e proceder à verificação presencial de
possíveis práticas de irregularidades.
6.2 VENDA DIRETA
Pela análise do modelo de negócio voltado para venda direta ao
contribuinte, praticado por empresas de destaque em setores variados no País, a
Receita Federal verificou, inicialmente, irregularidades referentes à sonegação
de contribuições previdenciárias e de imposto de renda, com valores de
lançamento da ordem de R$ 1,5 bilhão.
Durante as diligências prévias, foi possível identificar mudança no
modelo de negócio de contribuinte desse setor, o que sinaliza reconhecimento
de prática anterior indevida.
6.3 OPERAÇÕES ESPECIAIS DE FISCALIZAÇÃO
A Fiscalização da Receita Federal continuará na prospecção e na
execução de operações, em conjunto com outras instituições, para combater
crimes contra a ordem tributária, corrupção e lavagem de dinheiro.
6.3.1 OPERAÇÃO LAVA JATO
O foco dos trabalhos será dar continuidade às fiscalizações em
andamento com procedimentos abertos. São cerca de 880 ações fiscais ainda
em curso, cujos encerramentos parciais constituíram R$ 3,36 bilhões de crédito
tributário total. A Supervisão Nacional trabalhará com o objetivo de encerrar a
maior quantidade possível de fiscalizações.
Em paralelo, a EEF incrementará o compartilhamento com as demais
EEF da expertise adquirida na Operação Lava Jato.
6.3.2 OPERAÇÃO FRAUDES DE TÍTULOS PÚBLICOS
Haverá foco nos trabalhos em parceria com a Secretaria do Tesouro
Nacional, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, a Advocacia Geral da União e as outras projeções da
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própria Receita Federal, com o objetivo de combater os dois maiores grupos
fraudadores de compensações já identificados.
Em paralelo, formatar-se-á plano de atuação integrada da Receita
Federal, com proposta de atuação das diversas áreas do órgão impactadas pelas
fraudes, visando evitar retrabalho e ações isoladas.
Também serão feitas propostas de alteração legislativa/normativa
interna da Receita Federal, com foco no combate aos ilícitos.
Serão conduzidos procedimentos de fiscalização nos maiores
“compradores” de títulos públicos “podres” identificados, nas respectivas
regiões fiscais e acompanhados pela Divisão de Auditorias Especiais (Diaud)
da Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis).
Será avaliada a possibilidade de novas ações fiscais em face
de contribuintes “vendedores” de compensações fraudulentas, pessoas
físicas e jurídicas.
Para 2018, num universo inicial de algumas centenas de contribuintes
já identificados, há estimativa de lançamento dos créditos tributários
indevidamente compensados ou suspensos e ainda não regularizados pelos
infratores no valor aproximado de R$ 1 bilhão, se configurada a multa
qualificada. Serão também feitas representações penais ao Ministério Público
Federal para as devidas providências decorrentes desse crime.
6.3.3 OPERAÇÃO ZELOTES
A operação está sendo direcionada para os termos finais, com
conclusão, na medida da complexidade de cada trabalho, para o ano de 2018.
Há previsão de algumas representações sobre fatos observados na operação
que, neste momento, não têm relação direta com a Zelotes, mas que também
revelam indícios de infrações tributárias que podem ser trabalhados pelas
jurisdições competentes. Deverão ser feitas cerca de 7 arguições de nulidade de
julgamentos no âmbito do Carf.
6.3.4 OPERAÇÃO ARARATH
O objetivo é encerrar os procedimentos em andamento, ainda
no primeiro trimestre de 2018, e finalizar a operação especial. Eventuais
desdobramentos residuais serão encaminhados para tratamento nas respectivas
regiões fiscais.
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6.3.5 OPERAÇÃO CALICUTE
Continuará o acompanhamento das investigações, com perspectiva
de abertura de novos procedimentos fiscais e possibilidade de identificação de
novos núcleos operacionais do esquema.
6.3.6 OPERAÇÃO FUNDOS DE PENSÃO
Há perspectiva de abertura de novos procedimentos fiscais devido a
análises complementares da Programação.
6.3.7 OPERAÇÃO REPATRIAÇÃO
As diligências e os procedimentos de análise terão prosseguimento,
inclusive, com o tratamento de informações obtidas entre as demais forças
institucionais incumbidas de combater os crimes de lavagem de dinheiro.
6.3.8 PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA
Serão realizadas diversas ações de controle com a finalidade de aumentar
a percepção de risco nas operações de importação e de exportação entre partes
relacionadas: monitorar e evitar abusos em termos de preços de transferência,
especialmente operações associadas a intangíveis de alto valor, financiamento
entre partes relacionadas, triangularizações em importações e exportações.
6.3.9 TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS
O legislador, com a edição da Lei nº 12.973, de 2014, explicitou
as regras aplicáveis ao pagamento de tributos no Brasil pelas multinacionais
brasileiras, decorrentes dos resultados obtidos pelas suas empresas vinculadas
no exterior. Trata-se da aplicação do princípio da tributação em bases universais,
adotado pelo País desde 1996.
A Receita Federal já autuou nos últimos anos irregularidades que chegaram
R$ 24,1 bilhões. Para 2018, equipe de autoridades tributárias especializadas nesta
matéria buscarão comprovar irregularidades em novos procedimentos cujos indícios
de sonegação apontam valores superiores a R$ 4,1 bilhões.
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6.3.10 REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS E ÁGIOS
Até o momento, a Fiscalização da Receita Federal constituiu crédito
tributário referente à amortização indevida de ágio no montante de R$ 42
bilhões, considerando apenas 151 procedimentos, o que corresponde a um
lançamento médio no valor de R$ 280 milhões.
Outros contribuintes já foram identificados com valor esperado de
lançamento na mesma ordem de grandeza. A sonegação fiscal pode ultrapassar
R$ 10 bilhões, caso os indícios sejam confirmados nas ações deste ano.
6.3.11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Na comercialização da produção rural do empregador pessoa jurídica
e da agroindústria foram identificados indícios de irregularidades na apuração
da contribuição previdenciária em valores superiores a R$ 600 milhões por
ano, para um conjunto de apenas 300 contribuintes. As fiscalizações serão
intensificadas após o prazo final de adesão ao parcelamento dos débitos
vencidos, instituído pela Lei nº 13.606, de 2018.
A partir da desoneração da folha de pagamento do setor de transporte
rodoviário de cargas, em janeiro de 2014, considerando a contribuição
previdenciária devida pela pessoa jurídica que foi substituída pela tributação de
1% da receita bruta, foram identificados indícios de sonegação de pagamentos
da ordem de R$ 200 milhões para os principais contribuintes do setor. Outros
ilícitos nãotributários, inclusive penais, foram objeto de discussões com outros
órgãos (por exemplo, Agência Nacional de Transportes Terrestres e Polícia
Rodoviária Federal) e operações conjuntas deverão ser realizadas.
6.3.12 INCENTIVOS FISCAIS
Atuação para identificação de contribuintes que receberam incentivos
fiscais, mas não cumpriam ou deixaram de cumprir os requisitos para manutenção
do regime de tributação diferenciado.
6.3.13 ÓRGÃOS PÚBLICOS
Em parceria com os Tribunais de Contas Estaduais, a Fiscalização
receberá dados públicos relacionados às folhas de pagamento dos municípios,
referentes aos últimos 4 anos. Serão realizados batimentos com os dados
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declarados/pagos ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), enviando
comunicação à Prefeitura e realizando reuniões de conformidade com os
principais contribuintes, visando à autorregularização.
6.3.14 AÇÕES DE COMBATE ÀS FRAUDES
Além das operações especiais mencionadas, entre outras em que se
trabalham fraudes em diversos âmbitos, a Receita Federal reforçará sua atuação
em 2018 em relação a situações que envolvem servidores públicos em prática de
crimes conta a ordem tributária, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio
e enriquecimento ilícito.
Partiu-se de um universo de cerca de 800 mil pessoas sobre as quais
foi formada uma base relevante de informações, passível de aplicar técnicas de
mineração de dados para construir um modelo de inteligência baseado em dados.
Nos trabalhos que terão repercussão neste ano, com envolvimento de
um nicho específico de servidores, foi identificado modus operandi particular
pertinente ao tipo de atividade profissional desenvolvida por eles. Caracterizouse a participação do núcleo familiar (cônjuges, filhos, irmãos, empregados), de
sócios e de empresas de propriedade de pessoas relacionadas, utilizadas como
prestadoras fictas de serviço e de distribuição indevida de lucros e dividendos.
São cerca de mil pessoas selecionadas para análise preliminar.
Outra vertente de fraude trabalhada pela Receita Federal se refere a
empresas “noteiras”, caracterizadas por existirem com finalidade de emissão de
notas fiscais sem realização da operação de vendas nelas consignada, simulando
transação comercial. Em 2018, serão suspensas e, eventualmente, baixadas
empresas “noteiras” com notas emitidas em valores que se aproximam de R$ 3
bilhões de reais num período de 5 anos. A identificação do real adquirente dos
documentos fiscais emitidos por essas empresas, com propósitos simulatórios,
será também foco dos trabalhos em 2018.
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