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Recuperação de Créditos Tributários Federais  
-Possibilidades, fraudes e vedações legais

Experiência da Receita Federal em conjunto com o Ministério 
Público Federal no combate à Fraude Fiscal

Objetivo: Capacitar os contribuintes e os profissionais da área
contábil e jurídica na identificação de fraudes relacionadas à
recuperação de créditos tributários federais, prevenindo ilícitos
tributários e penais.

André Luis dos Reis
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
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Experiência da Receita Federal em conjunto com o
Ministério Público Federal no combate à Fraude Fiscal

SINOPSE
• Recuperação de créditos PJ – Restituição/Compensação;
• Fraudes mais comuns com “créditos podres”;
• Fraudes relacionadas às empresas optantes pelo Simples Nacional;
• Ressarcimentos PIS/COFINS produtos monofásicos;
• Modus operandi das ORCRIM e como se proteger das fraudes - conhecimento;
• Importância do bom profissional;
• Casos práticos – pequenas e médias empresas.

➢Site da Receita Federal:
• Informações, alertas, esclarecimentos, Cartilha Fraudes Títulos Púbicos, etc.
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Retificações indevidas identificadas – Simples Nacional
COFINS/PIS – Jurisdição DRF Belo Horizonte

COFINS     PIS
DRF - Belo Horizonte 39.963.193,07 8.656.652,99

ARF - Contagem 9.407.688,85 2.037.416,95

ARF - Betim 5.506.957,05 1.193.385,32

ARF - Conselheiro Lafaiete 3.352.080,13 726.038,57

ARF - Lagoa Santa 3.269.884,67 707.650,60

ARF - Formiga 2.788.327,32 603.210,76

ARF - Divinópolis 2.279.423,49 492.929,13

ARF - Diamantina 1.889.294,82 409.046,24

ARF - Itabira 1.761.902,44 381.703,12

ARF - Sete Lagoas 1.464.661,37 317.359,34

ARF - Curvelo 1.340.683,01 290.389,31

ARF - Bom Despacho 949.943,49 205.811,42

ARF - Pará de Minas 844.104,82 182.214,38

TOTAL 74.818.144,53 16.203.808,13
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Retificações indevidas identificadas – Simples Nacional
Somatório COFINS/PIS – Minas Gerais – 6ª Região Fiscal

R$

Alertar sobre as procurações passadas para terceiros - DTE

DRF Belo Horizonte 91.021.952,66
DRF Uberlândia 18.224.272,68
DRF Gov. Valadares 14.590.321,46
DRF Juiz de Fora 10.178.922,93
DRF Montes Claros 8.894.479,14
DRF Varginha 8.042.280,52
Total MG 150.952.229,39
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Recuperação de créditos de Pessoas Jurídicas
Fraudes em compensações de tributos

Fraudes mais comuns com “créditos podres” (créditos de terceiros):
▪ Títulos Públicos;

▪ Créditos Financeiros junto à Secretaria do Tesouro Nacional – STN;

▪ Títulos da Dívida Agrária (TDA);

▪ Créditos oriundos de Empréstimos Compulsórios;

▪ Crédito Controle de Preços do IAA;

▪ Créditos do FIES, Portobras, desapropriação do INCRA, etc....

Fraudes em voga atualmente:
▪ “Recuperação de créditos” de PIS/COFINS – tributação monofásica 
➢ Fraudes em GFIP, PGDAS-D, DCTF, PER/DCOMP, EFD Contribuições > 

Procuração eletrônica, Código de acesso, Certificado digital
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Fraudes com créditos “podres”
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“Operação Retificadora” - Sequência
“Consultores” abordam os 
empresários dizendo, de 
forma enganosa, que estes 
contribuintes teriam direito ao 
ressarcimento de PIS e 
COFINS, por estarem sendo 
sujeitos indevidamente à 
bitributação.

Formalizam o contrato de 
prestação de serviços de 
consultoria, no qual 
consta a cobrança de 
“honorários’ de até 35% 
sobre os valores objeto 
dos pedidos de 
restituição.

Os “consultores” então alteram INDEVIDAMENTE a natureza da 
receita bruta como sendo relativa à comercialização de produtos 
sujeitos à tributação monofásica de PIS e COFINS, informando 
alíquota zero para toda a receita (ou quase toda) inclusive para 
prestadores de serviços.
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Pagamento de honorários (exemplificar)

Propostas de recuperação de supostos créditos de tributos

Contrato de serviços de consultoria tributária para levantamento de 
tributos pagos de “forma indevida”

Fornecimento certificado digital ou código de acesso (cheque em branco)



Fraudes nas restituições/ressarcimentos

Prejuízo para as empresas e para a sociedade e lucro para as 

organizações criminosas - exemplo numérico hipotético

“Consultoria Tributária” 
(Organização criminosa)  lucro = 

R$ 30.000,00

“Honorários” =
R$ 30.000,00

Empresa =
R$ 70.000,00

Restituição forjada = 
R$ 100.000,00

Notificação Receita Federal 
Principal = R$ 100.000,00
Multa de ofício = R$   75.000,00
Juros Selic = ?
Total = Prejuízo para a empresa

Núcleo da Organização 
Criminosa (90%)

R$ 27.000,00

Intermediário (papagaio) 
(10%)

R$ 3.000,00



Estrutura das Organizações Criminosas

Núcleo da 

Organização 

Criminosa 



“Recuperação de tributos indevidos” – anúncios tentadores

• Como recuperar tributos indevidos em até 90 dias e conquistar
clientes em todo o Brasil

• Inscreva-se agora. Evento gratuito. Os maiores honorários da
Recuperação Tributária

• Recuperação administrativa: não depende do judiciário e não fica
sujeito á insegurança jurídica dos tribunais

• Teses definidas que se aplicam a empresas de todos os portes

• Honorários expressivos – mesmo quando se trabalha com
empresas pequenas

• Pequenos escritórios > grandes negócios

• Qual empresário não quer reduzir a sua carga tributária e
recuperar o que pagou a mais nos últimos cinco anos?

• Treinamento intensivo de x aulas

• etc...



Exemplos de cláusulas dos contratos das ORCRIM e suas sutilezas



Exemplos de cláusulas dos contratos das ORCRIM e suas sutilezas



Atendimento Caixa Corporativa 6ª Região Fiscal - MG

Atendimentorfb.06@rfb.gov.br

Assunto: Fraude

mailto:Atendimentorfb.06@rfb.gov.br
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Créditos de terceiros - impossibilidade

Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
.........................................................................................
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I ......................................................................................
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
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PORTARIA RFB Nº 208, DE 11 DE AGOSTO DE 2022
Regulamenta a transação de créditos tributários sob administração da 

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

CAPÍTULO VIII
DA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS E DE 
PRECATÓRIOS FEDERAIS PARA AMORTIZAÇÃO OU 
LIQUIDAÇÃO DE SALDO DEVEDOR TRANSACIONADO
Art. 69. O devedor poderá utilizar créditos líquidos e 
certos em desfavor da União, reconhecidos em decisão 
judicial transitada em julgado, ou precatórios federais, 
próprios ou de terceiros, para amortizar ou liquidar 
saldo devedor transacionado, observado o disposto 
neste Capítulo.
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Reportagem de 09/08/2021 – São Paulo

• SN palestra vídeo.mp4

SN palestra vídeo.mp4
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Solução de 
Consulta Cosit

83/2016
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Caso prático
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Caso prático


