
 

 

 

 

M e m o r a n d o  a o s  C l i e n t e s  

 

MUDANÇAS NA FISCALIZAÇÃO DE 

TRIBUTOS FEDERAIS Data 25/11/2007 
 

Portaria nº 11.211, de 07/11/2007 – Acompanhamento 

Econômico Tributário Diferenciado das Pessoas Jurídicas 

 

Foi publicada a Portaria da Receita Federal do Brasil (RFB) nº 11.211, de 

07/11/2007, que dispõe sobre a possibilidade dos contribuintes sofrerem 

acompanhamentos econômicos tributários diferenciados por parte dos auditores 

fiscais, em função: (i) do potencial econômico-tributário das pessoas jurídicas; e (ii) 

de variáveis macroeconômicas de influência.  

 

Mencionado acompanhamento consiste em um monitoramento fiscal eletrônico 

realizado em face de alguns contribuintes específicos, que levará em consideração o 

comportamento de arrecadação dos tributos federais, utilizando-se dados 

disponíveis tanto nos sistemas informatizados da RFB, quanto em informações 

coletadas junto a fontes externas.  

 

O órgão responsável pela indicação dos contribuintes sujeito ao monitoramento será 

a Coordenação Especial de Acompanhamento dos Maiores Contribuintes (COMAC), 

que, para tanto, levará em consideração os seguintes fatores: (i) receita bruta 

constante da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 

(DIPJ), ou dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (DACON); (ii) 

débitos declarados nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais 

(DCTF); (iii) massa salarial constante das Guias de Recolhimento do FGTS e 
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Informações à Previdência Social (GFIP); (iv) débitos totais declarados nas Guias de 

Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP); (v) 

representatividade na arrecadação de tributos administrados pela RFB; (vi) fato de 

ser contribuinte pertencente a algum setor econômico relevante m termos de 

representatividade da arrecadação tributária federal; (vii) contribuintes que tenham 

efetuado indevidamente compensações de tributos, nos termos do art. 74 da Lei nº 

9.430, de 27 de dezembro de 1996; (viii) pessoas jurídicas imunes, isentas ou 

beneficiárias de incentivos fiscais; e (ix) contribuintes que tenham praticado 

infrações à legislação tributária, apuradas em procedimentos de fiscalização 

efetuados no âmbito da RFB.  

 

Visando a estabelecer parâmetros para a seleção dos contribuintes que deverão 

sofrer este monitoramento no ano de 2008, a Secretaria da Receita Federal do Brasil 

editou a Portaria RFB nº 11.213, de 08/11/2007, que determinou a obrigatoriedade 

de indicação dos seguintes contribuintes para o acompanhamento diferenciado: (i) 

sujeitos à apuração do lucro real, presumido ou arbitrado, cuja receita bruta anual 

declarada na Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica 

(DIPJ) do exercício de 2007, ano-calendário de 2006, seja superior a R$ 

60.000.000,00 (sessenta milhões de reais); (ii) cujo montante anual de receita bruta 

informada nos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (DACON), 

relativos ao ano-calendário de 2006, seja superior a R$ 60.000.000,00 (sessenta 

milhões de reais); (iii) cujo montante anual de débitos declarados nas Declarações 

de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), relativas ao ano-calendário de 

2006, seja superior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais); (iv) cujo montante 

anual de Massa Salarial informada nas Guias de Recolhimento do FGTS e 

Informações à Previdência Social (GFIP), relativas ao ano-calendário de 2006, seja 

superior a R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais); e (v) cujo total 
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anual de débitos declarados nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à 

Previdência Social (GFIP), relativas ao ano-calendário de 2006, seja superior a R$ 

2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).  

 

Ademais, a Portaria RFB nº 11.213, de 08/11/2007, ainda estabeleceu os 

contribuintes que terão um acompanhamento especial, que, além do monitoramento, 

consiste na execução de todas as ações necessárias para assegurar tratamento 

prioritário e conclusivo às demandas e pendências a eles relacionadas. Tais 

contribuintes serão os seguintes: (i) sujeitos à apuração do lucro real, presumido ou 

arbitrado, cuja receita bruta anual declarada na Declaração de Informações 

Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do exercício de 2007, ano-calendário 

de 2006, seja superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais); (ii) cujo 

montante anual de receita bruta informada nos Demonstrativos de Apuração de 

Contribuições Sociais (DACON), relativos ao ano-calendário de 2006, seja superior a 

R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais); (iii) cujo montante anual de débitos 

declarados nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), 

relativas ao ano-calendário de 2006, seja superior a R$ 30.000.000,00 (trinta 

milhões de reais); (iv) cujo montante anual de Massa Salarial informada nas Guias 

de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), relativas ao 

ano-calendário de 2006, seja superior a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e 

(v)- cujo total anual de débitos declarados nas Guias de Recolhimento do FGTS e 

Informações à Previdência Social (GFIP), relativas ao ano-calendário de 2006, seja 

superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).  

 

Ainda, é importante destacar que as pessoas jurídicas objeto do acompanhamento 

diferenciado que apresentarem incompatibilidade no cruzamento das informações 

eletrônicas, com a indicação de indícios de evasão tributária, serão encaminhadas à 
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área de Fiscalização da respectiva unidade da RFB para inclusão, em caráter 

prioritário, na programação de fiscalização estabelecida para o período, o que 

reforça a necessidade de uma maior atenção ao preenchimento destas informações, 

para que se evite fiscalizações. 

 

Estas novidades em termos de acompanhamento fiscal reforçam a idéia que desde 

a criação do Programa Nacional de Educação Tributária, implementado ainda no 

governo anterior, vem sendo desenvolvida pela Receita Federal do Brasil, no sentido 

de conferir uma maior atenção à fiscalização dos grandes contribuintes, pois são 

eles os responsáveis pela maior parcela da arrecadação tributária. Para os médios e 

pequenos contribuintes, a Receita Federal do Brasil vem simplificando a forma de 

arrecadação, o que reduz a necessidade de uma fiscalização mais específica. 

 

Por fim, é importante ressaltar que será necessária a comunicação prévia, por parte 

da RFB, dos contribuintes que serão fiscalizados por intermédio deste 

monitoramento eletrônico. 
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