
 

 

 

 

 

 

M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S 
 
 

ACOMPANHAMENTO DIFER ENCIADO E ESPECIAL  
DAS PESSOAS JURIDICAS NO ANO DE 2013 Data 21/12/2012 

 

Foi publicada, em 20 de dezembro de 2012, a Portaria da Receita Federal do Brasil 
(“Portaria RFB”) nº 2.563, que estabelece parâmetros para a indicação, pela Secretaria 
da RFB, das pessoas jurídicas a serem submetidas ao acompanhamento econômico-
tributário diferenciado e especial no ano de 2013. 

De acordo com a aludida Portaria, deverão ser indicadas para acompanhamento 
diferenciado as pessoas jurídicas: 

(i)  Sujeitas à apuração do lucro real, presumido ou arbitrado, cuja receita bruta 
anual, no ano-calendário de 2011, seja superior a R$ 120.000.000,00 (cento e 
vinte milhões de reais); 

(ii)  Cujo montante anual de débitos declarados nas Declarações de Débitos e 
Créditos Tributários Federais (“DCTF”), relativas ao ano-calendário de 2011, 
seja superior a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais); 

(iii)  Cujo montante anual da massa salarial informada nas Guias de Recolhimento 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social 
(“GFIP”), relativas ao ano-calendário de 2011, seja superior a R$ 21.000.000,00 
(vinte e um milhões de reais); ou 

(iv)  Cujo total anual de débitos declarados nas GFIP, relativas ao ano-calendário de 
2011, seja superior a R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) 

 

Em relação ao acompanhamento especial no ano de 2013, serão indicadas as pessoas 
jurídicas: 
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(i) Sujeitas à apuração do lucro real, presumido ou arbitrado, cuja receita bruta 
anual, no ano-calendário de 2011, seja superior a R$ 500.000.000,00 
(quinhentos milhões de reais); 

(ii)  Cujo montante anual de débitos declarados nas DCTF, relativas ao ano-
calendário de 2011, seja superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de 
reais); 

(iii)  Cujo montante anual da massa salarial informada nas GFIP, relativas ao ano-
calendário de 2011, seja superior a R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões 
de reais); ou 

(iv)  Cujo total anual de débitos declarados nas GFIP, relativas ao ano-calendário de 
2011, seja superior a R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) 

 

Cumpre ressaltar que, para fins de definição da relação final dos contribuintes sujeitos 
aos referidos regimes de acompanhamento, a Secretaria da RFB deverá utilizar as 
informações em seu poder à época de tal definição.  

Ainda, a Portaria RFB nº 2.563/2012 também estabelece que as pessoas jurídicas 
indicadas nos parágrafos do artigo 6º da Lei nº 2.356/2010, quais sejam, as pessoas 
jurídicas resultantes de cisão, total ou parcial, incorporação e fusão, também serão 
indicadas, pela Coordenação Especial de Acompanhamento dos Maiores Contribuintes 
(“Comac”), ao acompanhamento especial ou diferenciado no ano de 2013.  

Importa mencionar que, expirado o período do acompanhamento, e na ausência de 
novo disciplinamento normativo, as pessoas jurídicas que foram submetidas ao 
acompanhamento especial ou diferenciado permanecerão sendo acompanhadas nos 
anos subsequentes.  

Por fim, fica revogada a Portaria RFB nº 3778/2011, que tratava sobre o 
acompanhamento diferenciado e especial das pessoas jurídicas no ano de 2012. 

Sendo o que nos cumpre para o momento, nos colocamos, desde já, à disposição dos 
nossos clientes para atendê-los no que for necessário. 
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Responsáveis : 
 
 
Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7553  
 
H. Philip Schneider (philip@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7551 
 
Cassio Sztokfisz (cassio@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7554 
 
Diogo de Andrade Figueiredo (diogo@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7572 
 


