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PARA INÍCIO  
DE CONVERSA 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei 13.080/2015), no anexo V - 
Riscos Fiscais¹,  informou que o total de impostos devidos e já 
inscritos em Dívida Ativa da União era de R$ 1,273 trilhão em 
2013. Naquele mesmo ano, menos de 2% da dívida foi recuperada 
(R$ 23,4 bilhões). Comparativamente, a arrecadação total de 
tributos federais do mesmo ano foi de R$1,130 bilhão. 
 
Os R$1,273 trilhão citados acima referem-se somente aos tributos 
federais já em fase de execução fiscal. Se considerados o total dos 
tributos devidos no âmbito federal e somarmos os totais devidos nos 
âmbitos estadual e municipal, o montante é muito maior. 
 
Levando em conta a relevância econômica desses valores, não é de 
se surpreender que as autoridades fiscais brasileiras – sejam elas 
federais, estaduais ou municipais – estão buscando formas mais 
eficientes para fiscalizar e cobrar os tributos dos contribuintes. 
 
Atualmente, esse controle conta com o uso de tecnologias 
inovadoras,  como o supercomputador T-Rex, software Harpia, 
SPED, Nota Fiscal Paulista, bem como treinamento e especialização 
dos auditores fiscais. A cobrança dos tributos devidos, por sua vez, 
tem sido realizada de forma mais agressiva, buscando 
responsabilizar terceiros (sócios-administradores, administradores, 
bancos, gestores de fundo etc.) no recolhimento do débito fiscal e 
da recorrente abertura pela fiscalização de representação fiscal 
para fins penais, com a consequente instauração de inquérito 
policial para apuração de crimes contra a ordem tributária. 
 
Neste e-book analisamos as tendências e os riscos a que os 
gestores estão expostos e como o seguro de D&O pode ser uma 
importante ferramenta de transferência deste risco. 
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CONTEXTO 
ECONÔMICO 
BRASILEIRO 

A tributação é a fonte primária de receitas dos diversos 
entes do governo e está diretamente ligada ao 
desempenho econômico do país, estados e municípios.  
 
Um estudo do BNDES, publicado em abril de 2018²,  
mostra que, além da queda do PIB durante os anos de 
2015-2016, o Brasil sofreu também uma retração dos 
investimentos com uma redução acumulada de 27% no 
período de 4 anos (2014-2017). 
 
Desde 2014, as contas públicas estão em déficit 
primário, e desde então os indicadores econômicos de 
dívida voltaram a piorar. A dívida bruta do governo 
geral foi de 51,5% do PIB em 2013 para 74% do PIB 
em 2017 (essa piora também decorre da queda do 
PIB). 

Dívida bruta do 
governo  

2013 2017 

51,5% 
PIB 

74% 
PIB 

Retração de 
investimentos 

2014 2017 

27% 

Despesa total 
comparada ao PIB 

 
 
 

1997 2016 

14% 
PIB 

20% 
PIB 
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A despesa primária do governo brasileiro apresentou, desde 1997, 
um crescimento real médio de 5,6% ao ano até 2016, uma taxa 
percentual relevantemente acima da taxa do crescimento do nosso 
PIB. A despesa total, comparada ao PIB foi de 14% em 1997 para 
20% do PIB em 2016. 
 
O cenário econômico atual do Brasil tem como decorrência um 
cenário fiscal desafiador e incentiva os governos a encontrarem 
novas formas de cobrar tributos devidos e não pagos. 

OS DESAFIOS  
DO SISTEMA 
TRIBUTÁRIO 
NACIONAL 

A complexidade do nosso sistema é facilmente reconhecida por 
qualquer administrador, empreendedor ou profissional liberal, de tal 
forma que um dos assuntos mais tratados neste ano eleitoral é a 
chamada ‘Reforma Tributária’ para fins de equalização da receita 
pública com os gastos públicos, e simplificação da estrutura tributária 
brasileira. 
 
Colocando em números, o Banco Mundial, em conjunto com a PwC, 
publica anualmente o relatório “Paying Taxes”³, no qual reporta a 
situação tributária de mais de 180 economias diferentes. 
 
O relatório informa que, considerando todos os países, o tempo 
médio gasto pelas empresas para calcular e pagar impostos é de 
240 horas anuais. O Brasil foi – novamente – o último colocado, com 
um total de 1.958 horas anuais. Para fins de comparação, o 
penúltimo colocado, a Bolívia, possui um total de 1.025 horas 
anuais. 
 

RISCOS TRIBUTÁRIOS E O SEGURO D&O 5 



Previsivelmente, o Brasil possui uma imensa quantidade de tributos. 
O Portal Tributário possui uma lista contendo os tributos vigentes no 
nosso país4, e a última versão disponível contabiliza 93 tributos - 
quase 10% desses são exclusivamente tributos do ‘Sistema S’ 5. 

O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT)6 
publicou em 2016 um estudo com uma estimativa que, 
desde a promulgação da Constituição em 1988, foram 
editados 363.779 normas tributárias. Isso totaliza 1,88 
normas tributárias por hora. O interessante desse número é 
considerarmos que pouco mudou no nosso sistema 
tributário do ponto de vista estrutural - essas alterações são 
especialmente para criar exceções, particularidades e/ou 
mais impostos. 
 

363.779 
edições em 

normas tributárias 
desde 1998 

Atualmente, especialistas de diferentes esferas parecem divergir 
quanto à legislação tributária brasileira. Um exemplo disso é o 
conceito de “insumo”, que é interpretado de formas distintas pelo 
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), pelo 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e pelas contribuições 
sociais (PIS/Cofins). A interpretação para este último, inclusive, 
ainda encontra-se em discussão no CARF (Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais) e na esfera judicial. 
 
Além dessa complexidade, as autoridades fiscais criaram sistemas 
eletrônicos de dados – por exemplo, SPED, Nota Fiscal Paulista, 
Nota Fiscal Paulistana etc. – que apontam, de forma independente, 
erros, inconsistências e divergências. Esses sistemas garantem um 
controle minucioso por parte das autoridades fiscais da 
contabilidade do contribuinte e do impacto fiscal na empresa, sem 
que elas precisem se deslocar ao contribuinte para fiscalização. 
 
O total de tributos no Brasil somado à constante alteração das 
normas, que rotineiramente se verificam na legislação tributária, e à 
sua complexidade cria uma situação onde os contribuintes irão 
cometer erros. Manter-se atualizado com todas as modificações é 
um trabalho constante. 

= 1,88 
normas 
por hora 
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A RESPONSABILIZAÇÃO  
DE ADMINISTRADORES 

As sociedades possuem personalidade própria, distinta 
de seus sócios e administradores. Apesar disso, há 
muitos anos já foi reconhecido que a personalidade da 
pessoa jurídica não é uma barreira impenetrável, que 
jamais permitiria a responsabilização individual das 
pessoas físicas que a administram. 
 
Nesse sentido, o Código Civil e outras leis,   
especialmente a lei das sociedades anônimas, tratam de 
condutas que imputam a responsabilidade dos 
administradores na pessoa física. Além da 
responsabilidade civil dos administradores (prevista no 
Código Civil), o Código Tributário Nacional (‘CTN’), 
prevê a responsabilização de pessoas físicas em duas 
principais situações. 
 
A primeira situação é a “Responsabilidade de Terceiros” 
prevista nos arts. 134 e 135 do CTN. Resumidamente, 
ela é utilizada para responsabilização do administrador 
na impossibilidade de cobrança do tributo do efetivo 
contribuinte, ou se o tributo resulta de um ato praticado 
com excesso de poderes ou se houve infração à lei ou 
estatutos. Ou seja, a responsabilização de terceiros 
deveria, em princípio, ocorrer em casos de exceção e 
não como uma regra. 
 
Entretanto, observa-se que a responsabilização dos 
administradores, seja no processo administrativo ou em 
sede judicial, tem ocorrido corriqueiramente, muitas 
vezes independentemente da ocorrência dos requisitos 
comentados acima. 
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A segunda situação que permite a responsabilização dos administradores é 
a “Responsabilidade por Infrações”. A responsabilização ocorre caso a 
infração seja um crime ou contravenção, ou no caso de dolo específico. 
Além da responsabilização por infrações pelo CTN, há adicionalmente a 
Lei 8.137/1990 que trata “Dos Crimes Contra a Ordem Tributária”. Os 
crimes estão detalhados nos artigos 1 e 2 da referida Lei, conforme 
inscrição abaixo: 

“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. 
Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da 
autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido 
em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria 
ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza 
a infração prevista no inciso V.Art. 2° Constitui crime da mesma 
natureza: 
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens 
ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou 
parcialmente, de pagamento de tributo; 
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de 
contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de 
sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres 
públicos; 
III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte 
beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou 
deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal; 
IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, 
incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou 
entidade de desenvolvimento; 
V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que 
permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir 
informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à 
Fazenda Pública. 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
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Algumas das definições dos crimes tributários possuem um texto 
abrangente, o que concede às autoridades fiscais uma grande 
discricionariedade. Essa redação permite que as autoridades fiscais 
encaminhem a grande maioria dos lançamentos fiscais para a polícia 
para que seja instaurado um inquérito criminal para verificação da 
ocorrência ou não de crime contra a ordem tributária. 
 
Especificamente, esta responsabilização pessoal tem se tornado cada 
vez mais frequente, e tem relação direta com o seguro de D&O. 

O SEGURO DE D&O 
DIRETORES E ADMINISTRADORES 

O seguro de responsabilidade civil D&O, presente no Brasil há cerca 
de duas décadas, visa ser uma ferramenta de gestão do risco da 
profissão de administrador ao proteger o patrimônio das pessoas 
físicas que ocupam cargos com poder de gestão em determinada 
empresa, e também da empresa para atração e retenção de 
executivos. 
 
A realidade do administrador brasileiro é que a responsabilização na 
pessoa física ocorre independentemente de qualquer culpa ou de atos 
efetivamente danosos. E nesses casos, a simples citação dele num 
processo ou inquérito exige que ele ou a empresa na qual ele atua 
desembolse milhares de reais somente para defendê-lo administrativa 
ou judicialmente. Do ponto de vista do histórico do seguro de D&O, é 
percebido um grande aumento nos casos de responsabilização 
pessoal. 
 
De 2015 a 2017, o mercado de seguros de D&O no Brasil cresceu 
somente 12% em prêmios emitidos, enquanto que as indenizações 
aumentaram 62% no mesmo período7. No portfólio da AIG, os 
clientes de D&O informaram 4 vezes mais sinistros em 2017 que em 
2015. 
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QUER SABER MAIS SOBRE O SEGURO DE D&O? 
Acesse o site www.aig.com.br/seguros ou fale com o seu corretor 

Ainda mais importante que este fato, é o aumento da 
responsabilização dos gestores por questões tributárias das 
empresas. Os avisos de sinistros desse tipo na AIG aumentaram 13 
vezes de 2015 a 2017 no Brasil, e hoje representam 28% dos casos 
de responsabilização pessoal. Para fins de comparação, em 2015, 
primeiro ano de PIB negativo, questões tributárias representavam 
apenas 8% dos avisos de sinistro contra administradores. 
 
A tendência que se consolida é que os administradores têm sofrido 
com a complexidade tributária brasileira e se tornado mais 
frequentemente alvos da fiscalização agressiva e minuciosa por 
parte dos órgãos competentes. Isto é diretamente sentido pela 
principal ferramenta de proteção, o seguro de D&O, como 
indicam os dados acima.  
 
Neste sentido, nos anos recentes, o seguro de D&O se tornou uma 
importante ferramenta de proteção do administrador, não 
somente pelo aumento do risco tributário, mas também porque há 
outras exposições que o seguro protege, como responsabilidade 
pessoal dos administradores por problemas ambientais, 
regulatórios, previdenciários, trabalhistas, para citar alguns. 
 
Para empresas e administradores que já contratam tal seguro, este 
também é o momento de avaliar a qualidade da cobertura 
contratada e se está ajustada a estes novos desafios do risco que o 
administrador assume. 
 
Considerando nosso momento econômico, a forma de ação das 
autoridades fiscais e a experiência da AIG em sinistros tributários, 
podemos afirmar que o seguro de D&O é um instrumento 
relevante na gestão do risco do administrador. 
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