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FEDERAL 
 

1. Novo Refis para salvar a pátria  

 

Fonte: DCI 

Por Abnor Gondim  

 
O prazo se encerra com o aumento da torcida por um novo Refis para salvar a pátria dos 
contribuintes, sem susto de sofrer mais uma goleda com os juros elevados estabelecidos pela 
Receita Federal a quem deve e quer pagar. 
 
Há expectativa de um novo Refis, porque ninguém suportará por muito tempo, mesmo com o 
prazo de 180 meses, parcelar dívidas reajustadas pela taxa Selic de 14,15% ao ano mais 1% ao 
mês. 
 
É a previsão do contador João Alfredo de Souza Ramos, do Espírito Santo, conselheiro do 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC). “O saldo devedor sofre correção de juros extorsivos a 
cada mês, o que tende a tornar a dívida impagável”, disse o especialista ao DCI. 
 
No total, 9.975 contribuintes pessoas físicas e 124.723 contribuintes pessoas jurídicas optaram 
pelos parcelamentos previdenciários do Refis da Copa (art. 2º da Lei nº 12.996, de 2014). 
 
Do total de 134.698 optantes, até as 9 horas desta manhã, na reta final do prazo de 
consolidação, apenas cerca de 66 mil haviam concluído os procedimentos para parcelamentos 
previdenciários. 
 
Cobrança ágil  
 
Caso o contribuinte tenha enfrentado dificuldades no site da Receita para consolidar a dívida, 
especialmente se estiver na Dívida Ativa da União, o conselheiro do CFC aconselha que ele deve 
tirar “print” da tela para recorrer à Justiça com o objetivo de manter os benefícios do 
parcelamento. 
 
É o melhor caminho. Do contrário, Ramos prevê que em pouco tempo a Procuradoria Nacional 
da Fazenda Nacional deverá cobrar uma dívida que já era impagável sem os descontos. 
 
“Não recomendaria que a pessoa deixe de pagar o Refis porque a Procuradoria está muito ágil 
e poderá estar na sua porta em 30 dias cobrando a dívida original sem as reduções”, avaliou. 
Crédito para o fisco 
 
Por isso, já prevendo um aumento da inadimplência em tempo de crise econômica, na semana 
passada, representantes da Assimpi (Associação Nacional dos SIMPI – Sindicatos da Micro e 
Pequena Indústria) pediram em audiência ao presidente interino, Michel Temer, a criação de 
um novo Refis e de uma inédita linha de crédito para pagar tributos (atuais ou em atraso). 
 
Tem lógica: um dos motivos da quebradeira empresarial são os altos juros para a renegociação 
de débitos fiscais. Se o governo quer receber, financie seus devedores, para evitar o avanço do 
ciclo do perde-perde. 
Luz em agosto 
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Uma luz no fim do túnel para as micro e pequenas empresas devedoras do Supersimples é a 
aprovação da proposta destinada à criação de um inédito Refis para o segmento, com prazo de 
120 meses, o dobro do sistema atual de parcelamento de débitos. 
 
O projeto estará nesta segunda-feira, na pauta da primeira reunião do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), com os líderes partidários. Se houver consenso, a matéria entra na 
pauta de votações ainda em agosto, sinalizou Maia ao DCI. 
 
Também aos governados 
 
A abertura de um novo Refis foi a reivindicação apresentada em junho pelo  presidente da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga, juntamente com representantes de 22 
associações empresariais, em reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. 
 
“Da mesma forma que o governo fez com os governadores, que deu um prazo para pagamento 
da dívida, seria a mesma coisa dar um prazo para o pagamento desses impostos atrasados, de 
tal maneira que as empresas possam entrar na legalidade”, argumentou Braga, se referindo ao 
acordo que permitiu a renegociação das dívidas dos estados com a União. 
 
Por enquanto, há pouca chance de sair um Refis das Olimpíadas. Com torcida, há esperança de 
um novo parcelamento fiscal pós-impeachment. 
 

2. Tribunal volta a julgar correção de precatórios  

 

Fonte: Valor 

Por Beatriz Olivon 

 
O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou ontem o julgamento que definirá os índices de 
correção monetária e juros de mora aplicados a condenações impostas contra a Fazenda Pública 
– desde o dano ou ajuizamento do processo até a expedição do precatório. Porém, após dois 
votos, a sessão foi novamente interrompida. Desta vez, por pedido de vista do ministro Gilmar 
Mendes. 
 
Por enquanto, oito ministros votaram, mas ainda não há maioria. A discussão, segundo a 
Advocacia-Geral da União (AGU), tem impacto bilionário: R$ 4,7 bilhões no orçamento federal 
deste ano. O tema é julgado com repercussão geral. Há mais de 26 mil processos sobrestados 
aguardando a decisão. 
 
O processo trata de pontos que não ficaram esclarecidos no julgamento que declarou 
inconstitucional a Emenda Constitucional (EC) nº 62. Na ocasião, o Supremo estabeleceu que a 
correção monetária dos precatórios deveria ser feita pelo Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo – Especial (IPCA-E) – que é divulgado no fim de cada trimestre e formado pelas taxas do 
IPCA-15 de cada mês – e não pela Taxa Referencial (TR). 
 
Desde então, tribunais se dividem sobre qual dos índices deveria ser adotado na correção 
monetária e juros de mora no intervalo anterior, que pode superar o tempo de pagamento de 
precatórios, segundo advogados. No ano passado, a Taxa Referencial acumulou 1,10 %, 
enquanto o IPCA-E alcançou 10,70%. 
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O julgamento estava suspenso desde dezembro, por pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Na 
sessão de ontem, Toffoli acompanhou o voto do ministro Teori Zavascki, pela aplicação da Taxa 
Referencial (TR) para correção monetária e juros de mora. A ministra Cármen Lúcia teve o 
mesmo entendimento. 
 
Por enquanto, há três votos pela aplicação da TR, a posição mais favorável à União. O 
posicionamento é parcialmente contrário ao do relator, ministro Luiz Fux, que defende a 
utilização do IPCA-E para correção monetária e da TR para os juros de mora. 
 
Em dezembro, o relator foi acompanhado por Edson Fachin, Luís Roberto Barroso e Rosa Weber. 
O ministro Marco Aurélio inicialmente não conhecia o recurso, mas no mérito negou a aplicação 
da TR. Os demais ministros, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, aguardam o voto- vista de 
Gilmar Mendes para se posicionar. 
 
Na sessão de ontem, o ministro Dias Toffoli destacou a importância do assunto. "As premissas e 
o resultado desse julgamento poderão ou não viabilizar ou inviabilizar o retorno da lógica 
inflacionária. É disso que se trata esse julgamento", afirmou. De acordo com o magistrado, pode-
se derrubar o que foi estabelecido pelos poderes Executivo e Legislativo para estabilizar a 
economia brasileira. 
 
"Qualquer decisão que possa levar um país à beira do abismo hiperinflacionário há de ser 
evitada", disse Toffoli. A opção estatal pela Taxa Referencial (TR) poderá ter repercussão em 
outras ações, segundo ele, como discussões referentes à correção do FGTS. "Há milhares de 
ações em andamento", afirmou o ministro, que ponderou estar decidindo apenas para o caso 
concreto. 
 
De acordo com Toffoli, embora exista direito constitucional à correção monetária de créditos, 
compete aos poderes Executivo e Legislativo fixar os índices de correção monetária. Para o 
ministro, a indexação é "uma verdadeira praga". 
 
O caso concreto em julgamento trata de uma condenação do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) em que o Tribunal Regional Federal (TRF) da 5ª Região adotou o IPCA-E, com base no 
entendimento do Supremo sobre a correção dos precatórios. 
 

3. Receita Federal atualiza norma que trata da alte ração do regime no 

reconhecimento das variações monetárias 
 

Fonte: Receita Federal do Brasil 

 
A Receita Federal publicou hoje a Instrução Normativa (IN) nº 1656, com o objetivo de atualizar 
a IN 1.079, de 2010, que disciplina as alterações promovidas pelo Decreto nº 8.541, de 2015. 
 
O Decreto alterou o critério para a mudança do regime de competência para regime de caixa no 
reconhecimento das variações monetárias em razão de elevada oscilação da taxa de câmbio. 
 
Antes, a mudança de regime dependia da edição de Portaria do Ministro da Fazenda, que 
anunciaria a ocorrência de elevada oscilação da taxa de câmbio. 
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Pela nova regra, já disposta no decreto, a alteração de regime pode ser efetuada se no período 
de um mês-calendário o valor do dólar dos Estados Unidos da América para venda apurado pelo 
Banco Central sofrer variação, positiva ou negativa, superior a dez por cento. 
 

4. RFB - IRPJ, CSLL, PIS e COFINS - Variações monet árias - Regime de caixa 

e opção pelo regime de competência - Alterações  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Por meio da Instrução Normativa RFB nº 1.656/2016 foi alterada a Instrução Normativa RFB n° 
1.079/2010, que disciplinou o tratamento tributário aplicável às variações monetárias dos 
direitos de crédito e das obrigações do contribuinte em função da taxa de câmbio.  
 
Dentre as alterações destacam-se:  
 
a) a previsão de que o direito de alteração do regime de competência para o regime de caixa, 
no reconhecimento das variações monetárias, no decorrer do ano-calendário é restrito aos 
casos em que ocorra elevada oscilação da taxa de câmbio. Referida alteração deve ser informada 
à RFB por intermédio da DCTF relativa ao mês subsequente ao qual se verificar a elevada 
oscilação;  
b) a determinação de que nos casos em que houver alteração do critério de reconhecimento das 
variações monetárias pelo regime de competência para o critério de reconhecimento das 
variações monetárias pelo regime de caixa, deverão ser retificadas as DCTF, EFD-Contribuições 
e demais obrigações, cujas informações sejam afetadas pela mudança de regime, relativas aos 
meses anteriores do próprio ano-calendário.  
 
Por fim referido ato acrescentou o art. 5°-A ao Capítulo II da Instrução Normativa RFB n° 
1.079/2010, dispondo que:  
 
a) a taxa de câmbio é considerada elevada quando, num mês-calendário, o BACEN apurar 
variação positiva ou negativa superior a 10% do valor de venda do dólar dos Estados Unidos da 
América. Esta variação será determinada mediante a comparação dos valores do dólar no 
primeiro e último dia do mês-calendário, para os quais haja cotação publicada pelo BACEN;  
b) a alteração do regime de competência para o regime de caixa para reconhecimento das 
variações monetárias, poderá ser efetivada no mês-calendário seguinte àquele em que ocorreu 
a elevada oscilação da taxa de câmbio;  
c) o regime alterado em função da elevada oscilação da taxa de câmbio valerá para todo o ano-
calendário sendo que, para os casos ocorridos entre janeiro a maio de 2015, a alteração do 
regime pode ser efetivada no mês junho de 2015.  
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5. Mais burocracia para as empresas do Simples Naci onal 
 

Fonte: Diário do Comércio 

Por Silvia Pimentel 

 
O fisco alterou a forma de envio da DeSTDA, declaração que precisa ser entregue até 20 de 
agosto. Para cumprir essa obrigação é preciso ter uma senha eletrônica. A certificação digital 
não será aceita 
 
Empresas paulistas enquadradas no regime do Simples Nacional, com exceção do 
Microempreendedor Individual (MEI), devem ficar atentas ao preenchimento e prazo de entrega 
de uma declaração que promete dar trabalho aos contadores. 
 
Trata-se da Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação 
(DeSTDA). A obrigação acessória não é nova. Mas houve mudanças na forma de envio ao fisco, 
no prazo e na quantidade de dados a serem informados em agosto. 
 
A declaração deve ser enviada no próximo dia 20 de agosto, excepcionalmente com dados 
referentes aos fatos geradores ocorridos de janeiro a junho de 2016. O acúmulo de meses ocorre 
por conta de duas prorrogações no prazo de entrega, previsto para ser mensal desde janeiro 
deste ano. 
 
A partir de agosto, a entrega será mensal, sempre no dia 20 de cada mês. Até o ano passado, a 
prestação de contas ao fisco era anual, no mês de outubro, e os contribuintes forneciam as 
informações exigidas diretamente do site da Secretaria da Fazenda. 
 
Para entregar a declaração será preciso fazer o download da sua versão mais recente no site da 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e organizar as informações exigidas nota por nota, 
manualmente, incluindo os dados de cadastro de todas as empresas que estão na lista de 
obrigatoriedade. 
 
Isso porque o sistema do fisco não permite a importação de dados.  Após a instalação do 
programa, basta clicar no botão “Cadastro de Contribuintes” e “Novo contribuinte”, sendo 
necessário registrar os dados cadastrais para os estabelecimentos. 
 
O trabalho, portanto, será redobrado, sem contar que, na mesma data, os contadores devem 
preparar outras declarações, também com prazos apertados. 
 
No caso da DeSTDA, o Estado de Pernambuco desenvolveu o aplicativo Sedif-SN para que as 
declarações fossem preenchidas pelos optantes do Estado que passaram a exigir a obrigação. 
 
Como alguns ainda não tinham desenvolvido o webservice para a recepção do aplicativo, como 
São Paulo, foram publicadas duas prorrogações de prazo de entrega. 
 
De acordo com a Sefaz-SP, não há perspectiva de nova prorrogação da data. E já existem 
empresas antecipando o envio. No dia 20 de julho, por exemplo, o volume de entrega aumentou 
30% em dois dias, superando 600 mil declarações recebidas. 
 
Quem deixar para a última hora, pode ter problemas de instabilidade no site pelo acúmulo de 
usuários. 
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QUEM DEVE ENTREGAR A DECLARAÇÃO 
 
De acordo com a advogada tributarista Renata Soares Leal Ferrarezi, no Estado de São Paulo 
essa declaração foi regulada pela Portaria CAT 23/2016. Todas as empresas optantes pelo 
Simples, com Inscrição Estadual em São Paulo, estão obrigadas a enviar a declaração pelo Sedif-
SN. 
 
A DeSTDA também será exigida quando o contribuinte, optante pelo Simples Nacional, 
localizado em outro Estado, possuir Inscrição Estadual como substituto em São Paulo e realizar 
operações ou prestações que destinem bens ou serviços a não contribuinte do imposto, 
localizado em São Paulo. 
 
“Essa declaração é composta de informações em meio digital dos resultados da apuração do 
ICMS, de interesse das administrações tributárias das unidades federadas e inclui a repartição 
do diferencial de alíquota entre os Estados de origem e destino, quando há venda para não 
contribuinte do ICMS (pessoa física)”, explica a advogada. 
 
Ela alerta, ainda, que a obrigação é exigida inclusive dos contribuintes que não efetuem 
operações que envolvam pagamento de substituição tributária, diferencial de alíquota e 
antecipação. Neste caso, os valores informados são zerados na declaração. 
 
SENHA ELETRÔNICA 
 
O diretor tributário da Confirp, Welinton Motta, chama a atenção das empresas que ainda não 
possuem senha eletrônica para prestar contas ao fisco. 
 
No caso da entrega da DeSTDA, o envio dos dados só é possível com o uso de senha, não 
aceitando a certificação digital. “As empresas mais novas podem não ter providenciado a senha 
ainda. Além disso, há o caso de contribuintes que já usam a certificação digital e, portanto, nem 
se preocuparam em obtê-la”, explica. 
 
Para conseguir a senha é preciso se dirigir pessoalmente a um dos postos fiscais da Sefaz. Para 
complicar, nem todos estão funcionando integralmente por conta de uma greve de servidores 
iniciada em julho. 
 
Em muitos deles, o atendimento é feito de forma parcial, com distribuição de senhas limitadas 
para atendimento, obrigando os contribuintes a chegarem bem cedo. 
 
A consultora tributária da King Contabilidade, Elvira de Carvalho, informa que será preciso 
convocar funcionários de outras áreas para preencher as declarações dos clientes do escritório, 
a maioria optantes do Simples. 
Na sua opinião, sem a prorrogação do prazo, será difícil a todas as empresas cumprirem a 
exigência. De acordo com ela, nove Estados adiaram a data. 
 
Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão e Tocantins, por exemplo, 
prorrogaram o envio para janeiro de 2017. Outros dispensaram os contribuintes da obrigação, 
como o Pará. 
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“A data escolhida para a entrega mensal, ou seja, no dia 20, é praticamente inviável. É a mesma 
data de entrega do Sped Fiscal, sem contar as demais obrigações, como a GIA, que ainda é 
exigida, mesmo com a criação do Sped”, disse. 
 

6. Créditos de ação judicial cedidos a terceiros de vem ser oferecidos à 

tributação pelo cedente 
 
Fonte: Tributário nos bastidores 

Por Amal Nasrallah         

 
No caso analisado, o cedente alienou os direitos decorrentes de ação judicial, assumindo o 
compromisso de repassar os valores do êxito a terceiro, cessionário, reconhecendo que não era 
mais titular do direito creditório. Contudo, o cedente continuou a constar na ação judicial como 
parte. O negócio foi reconhecido contábil e fiscalmente na época da cessão. 
 
A consulente pretendia que a Cosit reconhecesse que  todos os pagamentos relativos aos 
créditos decorrentes da ação judicial não deveriam sofrer a tributação do IRPJ, da CSLL, da Cofins 
e do PIS, visto que os valores foram recebidos “por conta e ordem dos adquirentes dos Créditos” 
. Segundo a consulente “tanto do ponto de vista jurídico quanto econômico, não pertencem 
mais à Consulente, a qual tem a obrigação contratual de repassá-los imediatamente aos 
adquirentes”. 
 
Na resposta a consulta se consignou que “o sujeito passivo das obrigações tributárias surgidas 
em razão da aquisição de disponibilidade econômica, consubstanciada pelo recebimento dos 
valores depositados em sua conta corrente bancária, é a Consulente  (cedente), em nome da 
qual foi impetrada a ação judicial que resultou procedente, sendo, desta forma, a real 
beneficiária dos valores pagos”. 
 
Ainda de acordo com a resposta, “não pode a Consulente apresentar um instrumento particular 
celebrado com terceiros, constituindo obrigação de repasse desses valores, a fim de se eximir 
de suas responsabilidades perante o fisco”. 
 
Na resposta a consulta, a Cosit invocou o artigo 123 do CTN segundo o qual “as convenções 
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à 
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias 
correspondentes”. 
 
Em vista disso, a Cosit concluiu que os valores recebidos em decorrência da ação devem ser 
oferecidos à tributação. Segue ementa da solução de consulta Cosit: 
 
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO: VALORES RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. 
SUJEITO PASSIVO. Sujeito passivo não pode opor ao Fisco instrumento particular, a fim de 
afastar sua responsabilidade tributária. O valor recebido em razão de ação judicial impetrada 
pelo contribuinte deve ser por ele oferecido à tributação. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 5.172, de 
1966” (Solução de Consulta nº 89 – Cosit Data 14 de junho de 2016). 
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7. Receita facilita alteração de regime tributário com oscilação cambial 
 

Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio 

 

A Receita Federal passou a permitir que as empresas mudem do regime de apuração tributária 
de competência para o de caixa quando a variação cambial oscilar mais de 10% no mês. Na 
prática, a medida beneficia empresas com contratos atrelados ao câmbio – de exportação, 
importação ou empréstimo, por exemplo. 
 
Pelo regime de caixa, as empresas pagam o Imposto de Renda (IR), CSLL, PIS e Cofins conforme 
o efetivo pagamento ou recebimento. Pelo de competência, é feita uma apuração mensal dos 
tributos a pagar com base na operação realizada. 
 
A mudança de regime tributário no decorrer do ano em razão de oscilações significativas da taxa 
de câmbio já era permitida. Isso foi regulamentado pela Receita por meio da Instrução 
Normativa nº 1.079, de 2010. Porém, a medida só poderia ser aplicada após a publicação de 
uma portaria do ministro da Fazenda dizendo que a oscilação no mês foi “elevada”. 
 
Publicada no Diário Oficial da União de ontem, a Instrução Normativa nº 1.656 tornou concreta 
e ágil a possibilidade de alteração de regime, ao estabelecer um critério objetivo, que é o 
percentual. 
 
“Se a empresa tem obrigação vinculada à moeda estrangeira e acha que vai ter uma grande 
perda, opta pelo regime de competência para deduzir as despesas da tributação. Mas se houver 
oscilação de mais de 10% no mês – como já aconteceu este ano – e a empresa passar a ter mais 
receita tributável por causa disso, pode mudar para o regime de caixa”, afirma o advogado 
Márcio Calvet Neves, sócio da área tributária do Veirano Advogados. 
Contudo, para promover a alteração, além de fazer a retificação da DCTF, a Receita exige 
também a retificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita 
(EFDContribuições) e demais obrigações, cujas informações sejam afetadas pela mudança de 
regime. “A IN é importante porque deixa claro como a Receita analisará essas informações. As 
empresas ganham segurança jurídica se eventualmente precisarem mudar de regime”, diz 
Douglas Rogério Campanini, da Athros Auditoria e Consultoria. 
 
Segundo a nova IN, a variação cambial, positiva ou negativa, será determinada mediante a 
comparação entre os valores do dólar americano no primeiro e no último dia do mês com 
cotação publicada pelo Banco Central do Brasil. A alteração do regime poderá ser feita no mês 
seguinte ao qual se verificar a elevada oscilação da taxa de câmbio. 
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8. Receita não pode cobrar IPI de mercadoria roubad a, decide 1ª Turma do 

STJ 
 

Fonte: Jota 

Por Bárbara Pombo 

 
A 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) abriu, nesta terça-feira (2/8), o primeiro 
precedente sobre a cobrança de IPI sobre mercadorias furtadas ou roubadas. Por unanimidade, 
os ministros entenderam que a Receita Federal não pode exigir o imposto de cargas que foram 
alvo de ilícito no trajeto entre o depósito da empresa e o carregamento para a exportação. 
 
Com o entendimento, o STJ começa a consolidar a tese a favor dos contribuintes. Isso porque, 
com a decisão, a 1ª Turma segue o mesmo entendimento fixado pela 2ª Turma em pelo menos 
duas oportunidades. 
 
Em 2012, a Corte cancelou um auto de infração contra a Souza Cruz Trading no valor de R$ 115 
mil. A empresa teve a carga roubada no caminho entre Uberlândia e o porto de Santos (REsp 
1203236/RS). Um ano depois, o mesmo colegiado impediu o Fisco de exigir o imposto da Philip 
Morris (REsp 1184354/RS). 
 
O fundamento adotado em ambos os casos foi o de que a mera saída de mercadoria do 
estabelecimento comercial ou a ele equiparado não caracteriza, por si só, a ocorrência do fato 
gerador do IPI. Para os ministros, é necessária a efetivação de operação mercantil. 
 
O mesmo argumento foi adotado pelo relator no recurso da Souza Cruz na 1 Turma, ministro 
Sérgio Kukina (REsp 1190231/RJ). No caso, os produtos da empresa foram roubados no caminho 
entre o depósito da empresa e o local onde seriam carregados para a exportação. 
 
“Se não consumada a exportação não há incidência do imposto”, afirmou a ministra Regina 
Helena Costa, que pediu destaque do processo para pedir ao relator que deixasse mais clara a 
hipótese de não exigência do imposto. 
 
“Para determinar a não incidência do IPI quero saber em que momento esse ilícito ocorreu. 
Antes da operação, não há IPI. Se o roubo ocorreu depois da saída mas antes da entrega ao 
comprador podemos discutir porque não houve tradição”, disse. 
 
De acordo com o ministro Gurgel de Faria, a Fazenda Nacional quer que o imposto seja exigível 
saída da mercadoria do depósito da empresa. “A tese não pode subsistir. Além disso, furto ou 
roubo da mercadoria no percurso não caracteriza operação tributável”, reforçou. 
 
Durante o julgamento, a Fazenda Nacional pediu a conversão do agravo interno em recurso 
especial para que fosse aberta a possibilidade de sustentações orais. “O julgamento tem grande 
impacto e há outras hipóteses a considerar. Imaginem uma situação em que o navio [que 
transporta a carga] afunda”, disse o procurador. O pedido, porém, foi negado. 
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9. Não incidem PIS e Cofins em bonificações pagas p or notas de crédito, diz 

Carf 
 

Fonte: Conjur 

Por Felipe Luchete 

 
Quando uma empresa recebe recursos financeiros do exterior a título de bonificação, por meio 
de notas de crédito, esses valores não podem ser classificados como receita e, portanto, não 
compõem a base de cálculo do PIS e da Cofins. 
 
Assim entendeu o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) ao derrubar auto de 
infração do Fisco contra uma empresa brasileira que recebeu R$ 168 milhões da matriz na 
Finlândia para ajustar preços de transferência nas compras de programas de computador e de 
produtos. 
 
A Receita Federal queria receber cerca de R$ 33 milhões, aplicando PIS e Cofins nos valores 
recebidos, por entender que não se tratava de redução de custos, e sim de um acréscimo no 
patrimônio da contribuinte. 
 
A empresa foi autuada, mas recorreu ao Carf sob o argumento de que as notas de crédito tinham 
o objetivo de ajustar o preço que havia repassado nas importações — como matriz e filial 
chegam a preços de aquisição diferentes, seguindo a legislação de cada país, a saída foi chegar 
ao chamado “preço parâmetro”, mais justo para as duas partes. 
 
A 2ª Turma da 4ª Câmara do Carf avaliou que ambos os lados concordaram em contrato que a 
diferença seria devolvida por meio de notas de crédito. O conselheiro Carlos Augusto Daniel 
Neto, relator do caso, declarou que esse repasse não pode ser visto nem como venda de bens 
ou prestação de serviços nem como receitas da atividade ou objeto principal da empresa, mas 
simples meios financeiros de tornar concretos os ajustes de preços. “O regime de preços de 
transferência é decorrência de lei, e não da vontade dos contratantes”, afirmou. 
 
Segundo ele, bonificações com vinculação comprovada “têm  sempre  natureza jurídica de 
desconto, e como tal devem ser tratadas pelo Direito, seja Privado seja Tributário”. O 
entendimento venceu por maioria de votos. 
 
Para o tributarista Fábio Calcini, sócio do escritório Brasil Salomão e Matthes e ex-integrante do 
Carf, “trata-se de relevante decisão ao reconhecer que pagamentos realizados para ajustes no 
preço (custo de aquisição) a fim de cumprir regras de preço de transferência, não configuram 
receita”. “Mais do que isso, reconhece a decisão que este ajuste seria uma bonificação, 
caracterizada com um redutor de custo de aquisição, da mesma forma que um desconto 
incondicional”, afirma o advogado. 
 
Processo 16561.720170/201311 
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10. JURISPRUDÊNCIA DO CARF - Debêntures adquiridos por sócios configura 

distribuição disfarçada de lucros 
 

Fonte: Conjur 

Por Fernando Martines 

 
Um caso no qual uma empresa emite debêntures que são adquiridos exclusivamente por sócios 
da companhia configura um modo de distribuir lucros de forma disfarçada e, 
consequentemente, pagar menos impostos. O entendimento é do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (Carf), que negou recurso de um hospital e confirmou decisão que condenou a 
instituição a pagar impostos e multa de 75% do valor devido. 
 
No dia 15 de abril de 1998, os sócios do hospital aprovaram a emissão privada de 21 mil 
debêntures não conversíveis em ações, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, o que 
correspondeu ao valor total de emissão de R$ 21 milhões, sendo que não havia prazo de 
vencimento.  
 
Para o Carf, a operação é formalmente regular, mas foi inteiramente montada com o objetivo 
de reduzir o lucro tributável. Para o conselho, um fato que mostra isso é que a despesa com os 
debêntures só aumentou com o tempo, já que a remuneração pelos títulos era de 50% 
inicialmente, passando depois para 65% e 85%. “A medida que o tempo passava, a despesa com 
as debêntures aumentava, sem qualquer contrapartida”, observou o Carf. 
 
Outro ponto é que a empresa não repassou aos proprietários dos debêntures o valor integral do 
montante devido, “fato este que causa estranheza, pois, se a debênture é uma espécie de 
empréstimo, não é razoável/normal/usual que o credor abra mão de grande parte desse 
montante”, ponderou o conselho. 
 
Por fim, a entidade ressaltou que “a emissão das debêntures não teve, como está previsto na 
legislação, o objetivo principal de captação de recursos, mas sim a distribuição de lucros através 
da criação de despesa, diminuindo a base de cálculo do IRPJ e da CSLL eternamente, posto que 
não há prazo de vencimento”. 
 
Desse modo, por unanimidade de votos, foi negado provimento ao recurso, por meio de uma 
tese: a distribuição disfarçada de lucros caracteriza-se como presumida quando a pessoa jurídica 
faz, com pessoa ligada, qualquer negócio em condições de favorecimento, enquadrando-se 
nessa situação a emissão de debêntures feita exclusivamente em favor dos acionistas de 
companhia fechada quando a remuneração é composta unicamente de participação nos lucros, 
em percentuais arbitrariamente definidos e que absorvem sua quase totalidade, sem data de 
vencimento fixada. 
 
Livre escolha impedida 
 
O advogado especializado em Direito Tributário Fábio Pallaretti Calcini discorda da decisão do 
Carf. Para ele, a emissão de debêntures se deu de forma lícita, já que a lei permite a operação, 
sendo que a aquisição pelos próprios acionistas não configura indício de qualquer 
irregularidade, sobretudo se todos os procedimentos legais para a operação foram devidamente 
respeitados, além de ter existido o pagamento por elas. 
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“Mais do que isso, a forma de remuneração aprovada para as debêntures pelos acionistas tinha 
previsão em lei, de tal modo que sustentar ser possível a desconsideração deste negócio jurídico, 
sob alegação de que houve redução da carga fiscal, efetivamente, é impedir a livre escolha, 
dentro da lei, do contribuinte, sobretudo neste caso, que mais me parece uma opção fiscal, já 
que fizeram simplesmente o que estava descrito e orientado pela lei”, afirmou Calcini. 
 

11. Subvenção de investimento não integra base de c álculo de PIS/Cofins 
 

Fonte: Conjur 

Por Sérgio Rodas 

 
Recursos de subvenção de investimento — concedidos como estímulo à implantação ou 
expansão de empreendimento econômicos — não devem necessariamente ser incorporados ao 
ativo permanente da empresa, por isso esses valores não se qualificam como receita. Assim, 
essas quantias não integram a base de cálculo do PIS e da Cofins. Esse foi o entendimento 
firmado pela 2ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da 3ª Seção de Julgamentos do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais ao dar provimento a Recurso Voluntário de uma empresa 
farmacêutica. 
 
No caso, a companhia recebeu incentivo fiscal do estado de Goiás para se instalar nessa região. 
Contudo, a Receita Federal concluiu que a empresa agiu de forma ilegal ao excluir esses valores 
da base de cálculo do PIS/Cofins, e lançou crédito tributário. 
 
A farmacêutica então recorreu ao Carf alegando que os incentivos fiscais concedidos pelo estado 
de Goiás consistem em subvenções de investimentos, e não precisam ser registrados em conta 
de reserva de lucros, nos termos do artigo 21 da Lei 11.941/2009. Dessa maneira, a sua inclusão 
na base de cálculo do PIS/Cofins corresponderia à ofensa ao pacto federativo e à imunidade 
recíproca, destacou a empresa, além de bis in idem, uma vez que se tributa tanto no momento 
da composição do preço como quando de sua recuperação. 
 
Ao julgar o caso, o relator, Carlos Augusto Daniel Neto, afirmou que o benefício concedido por 
Goiás tem natureza de subvenção de investimento. Com isso, essas quantias devem ser 
excluídas do lucro real e creditadas como reserva de capital, na forma do artigo 38, parágrafo 
2º e alíneas do Decreto-¬Lei 1.598/1977. 
 
De acordo com Daniel Neto, isso vale mesmo que os valores não tenham ainda sido aplicados 
em empreendimentos — basta que tenham sido concedidos como estímulo à implantação ou 
expansão de empreendimentos econômicos, como também estabelece o artigo 38, parágrafo 
2º, do Decreto-¬Lei 1.598/77. 
 
“Qualquer interpretação que discrepe disto parece ofender não apenas o artigo 62 do 
Regimento Interno do Carf, mas também o artigo 111 do Código Tributário Nacional, haja vista 
que, ainda que o gasto tributário não seja necessariamente uma isenção, o seu regime jurídico 
deve ser próximo ao desta, pela similaridade de efeitos ¬incluindo aí os dispositivos acerca de 
sua aplicação”, destacou o julgador. 
 
Segundo o conselheiro, subvenções de investimento registradas na conta de reserva de capital 
— como a farmacêutica fez — não se qualificam como receita. Portanto, estão fora do âmbito 
do PIS/Cofins. 
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E como se trata de benefício estadual, não cabe à União interferir no assunto, ressaltou Daniel 
Neto. “Entendo que permitir à União tributar um crédito presumido de ICMS recebido por um 
contribuinte, como se receita fosse, implica em aceitar que um ente federado por interferir na 
política fiscal¬-econômica de outro entes, isto é, restringir a utilização de técnicas fiscais com 
finalidades indutoras.” 
 
Além disso, o relator concluiu que as indenizações recebidas pela farmacêutica são 
recomposição patrimonial, uma vez que se tratam de mera reparação do patrimônio que fora 
desfalcado por um terceiro, não culminando, consequentemente, em acréscimo de receitas. 
 
Com isso, ele votou por excluir as subvenções de investimentos e as indenizações da base de 
cálculo do PIS/Cofins. A maioria dos demais integrantes da turma acompanhou o seu 
entendimento e deu provimento ao recurso. 
 
Decisão impactante 
 
Para o ex-conselheiro do Carf Fabio Calcini, tributarista do Brasil Salomão e Matthes 
Advocacia, essa decisão é relevante, pois tem repercussão de diversos setores produtivos. Ele 
também disse que a questão das subvenções de investimentos será decidida em breve pelo 
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 835.818, com repercussão 
geral. 
 
Calcini ainda opinou que o Carf acertou ao determinar que não existe previsão legal para que 
somente se considere investimento aqueles decorrentes do ativo permanente como forma de 
configurar subvenção de investimento. 
 
Acórdão 3402¬002.904 
 

12. Debênture adquirido por sócios é distribuição d isfarçada de lucros 
 

Fonte: Conjur 

Por Fernando Martines 

 
Um caso no qual uma empresa emite debêntures que são adquiridos exclusivamente por sócios 
da companhia configura um modo de distribuir lucros de forma disfarçada e, 
consequentemente, pagar menos impostos. O entendimento é do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (Carf), que negou recurso de um hospital e confirmou decisão que condenou a 
instituição a pagar impostos e multa de 75% do valor devido. 
 
No dia 15 de abril de 1998, os sócios do hospital aprovaram a emissão privada de 21 mil 
debêntures não conversíveis em ações, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, o que 
correspondeu ao valor total de emissão de R$ 21 milhões, sendo que não havia prazo de 
vencimento. 
 
Para o Carf, a operação é formalmente regular, mas foi inteiramente montada com o objetivo 
de reduzir o lucro tributável. Para o conselho, um fato que mostra isso é que a despesa com os 
debêntures só aumentou com o tempo, já que a remuneração pelos títulos era de 50% 
inicialmente, passando depois para 65% e 85%. “A medida que o tempo passava, a despesa com 
as debêntures aumentava, sem qualquer contrapartida”, observou o Carf. 
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Outro ponto é que a empresa não repassou aos proprietários dos debêntures o valor integral do 
montante devido, “fato este que causa estranheza, pois, se a debênture é uma espécie de 
empréstimo, não é razoável/normal/usual que o credor abra mão de grande parte desse 
montante”, ponderou o conselho. 
 
Por fim, a entidade ressaltou que “a emissão das debêntures não teve, como está previsto na 
legislação, o objetivo principal de captação de recursos, mas sim a distribuição de lucros através 
da criação de despesa, diminuindo a base de cálculo do IRPJ e da CSLL eternamente, posto que 
não há prazo de vencimento”. 
 
Desse modo, por unanimidade de votos, foi negado provimento ao recurso, por meio de uma 
tese: a distribuição disfarçada de lucros caracteriza-se como presumida quando a pessoa jurídica 
faz, com pessoa ligada, qualquer negócio em condições de favorecimento, enquadrando-se 
nessa situação a emissão de debêntures feita exclusivamente em favor dos acionistas de 
companhia fechada quando a remuneração é composta unicamente de participação nos lucros, 
em percentuais arbitrariamente definidos e que absorvem sua quase totalidade, sem data de 
vencimento fixada. 
 
Livre escolha impedida 
 
O advogado especializado em Direito Tributário Fábio Pallaretti Calcini discorda da decisão do 
Carf. Para ele, a emissão de debêntures se deu de forma lícita, já que a lei permite a operação, 
sendo que a aquisição pelos próprios acionistas não configura indício de qualquer 
irregularidade, sobretudo se todos os procedimentos legais para a operação foram devidamente 
respeitados, além de ter existido o pagamento por elas. 
 
“Mais do que isso, a forma de remuneração aprovada para as debêntures pelos acionistas tinha 
previsão em lei, de tal modo que sustentar ser possível a desconsideração deste negócio jurídico, 
sob alegação de que houve redução da carga fiscal, efetivamente, é impedir a livre escolha, 
dentro da lei, do contribuinte, sobretudo neste caso, que mais me parece uma opção fiscal, já 
que fizeram simplesmente o que estava descrito e orientado pela lei”, afirmou Calcini. 
 

13. Receita Federal torna obrigatória a inclusão do  nome do auditor na ECD 
 

Fonte: CFC 

 
A Receita Federal do Brasil (RFB) tornou obrigatório o preenchimento do campo referente ao 
nome do auditor independente, no caso de empresas de grande porte, quando da entrega da 
Escrituração Contábil Digital (ECD). A alteração foi um pedido do Conselho Federal de 
Contabilidade à Receita e passou a constar a partir da Versão 3.3.7 do Sped Contábil. 
 
"A ECD já possuía um campo prevendo essa informação, porém, caso não fosse incluído o nome 
do auditor quando da entrega da ECD, o sistema não apontava erro. Com essa alteração 
promovida pela RFB, a informação se tornou obrigatória", explica o vice-presidente Técnico do 
Conselho Federal de Contabilidade, Zulmir Ivânio Breda. 
 
A inclusão do nome do auditor independente das organizações consideradas de grande porte 
na ECD contribui para melhorar a fiscalização dessas empresas, segundo Zulmir Breda, que 
acrescenta, ainda, que essa exigência está contida no art. 3º da Lei nº 11.638/2007. A alteração 
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havia sido solicitada pelo CFC ao subsecretário de Fiscalização da Receita, Iágaro Jung Martins, 
durante reunião, realizada no dia 6 de abril, na sede da RFB. 
 
A Lei nº 11.638/2007, além de definir o que são empresas de grande porte, determina que elas 
contratem auditoria independente com registro na CVM. "Com a alteração na ECD, essas 
empresas passaram a ser obrigadas a informar quem as audita e, assim, podemos ter a certeza 
de que estão sendo realmente auditadas, o que é uma proteção para a sociedade", afirmou 
Breda. 
 
O que diz a Lei 
 
A Lei nº 11.638/2007, no art. 3º, diz que "Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que 
não constituídas sob a forma de sociedades por ações, as disposições da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras e a 
obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado na Comissão de Valores 
Mobiliários". 
 
A definição de organização de grande porte consta do Parágrafo único: "Considera-se de grande 
porte, para os fins exclusivos desta Lei, a sociedade ou conjunto de sociedades sob controle 
comum que tiver, no exercício social anterior, ativo total superior a R$ 240.000.000,00 (duzentos 
e quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos 
milhões de reais)". 
 

14. Guia de julho do eSocial pode ser pago até a se xta (5) 
 

Fonte: Portal Brasil 

 
O prazo para o empregador doméstico pagar o Documento de Arrecadação do eSocial (DAE), 
referente a julho, termina nesta sexta-feira (5). Como o dia 7, tradicionalmente usado como 
data-limite para o pagamento da guia, cai no domingo, o prazo foi antecipado em dois dias. 
 
No Rio de Janeiro, nesta quinta (4) e sexta-feira (5), por causa dos Jogos Olímpicos, os 
empregadores que moram na cidade só poderão fazer o pagamento pelo caixa eletrônico ou 
pela internet. O pagamento em agências bancárias do município só pôde ser feito até as 16h 
desta terça (3). 
 
O Simples Doméstico reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias que devem ser recolhidas. Para emissão da guia unificada, o empregador deve 
acessar a página do eSocial na internet. Se não for recolhido no prazo, o empregador paga multa 
de 0,33% ao dia, limitada a 20% do total. 
 
Desde a adoção do programa, em novembro do ano passado, foram cadastrados mais de 1,25 
milhão de trabalhadores domésticos para mais de 1,18 milhão de empregadores – alguns 
empregadores contratam mais de um empregado. 
 
Documento único 
 
No eSocial, o empregador recolhe, em documento único, a contribuição previdenciária, que 
varia de 8% a 11% da remuneração do trabalhador, e paga 8% de contribuição patronal para a 
Previdência. 
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A guia inclui 8% de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 0,8% de seguro contra 
acidentes de trabalho, 3,2% de indenização compensatória (multa do FGTS) e Imposto de Renda 
para quem recebe acima da faixa de isenção (R$ 1.903,98). 
 

15. PGFN tenta reverter derrota sobre tributação de  royalties 
 

Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio  

 
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) colocou em prática uma estratégia para 
tentar reverter no Judiciário a derrota que sofreu na discussão sobre a tributação de remessas 
ao exterior. Após duas decisões desfavoráveis no Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
procuradores do órgão na 3ª Região (São Paulo e Mato Grosso do Sul) têm batido à porta de 
magistrados para apresentar uma nova tese sobre a cobrança de Imposto de Renda Retido na 
Fonte (IRRF) – em geral de 15% – nos pagamentos por serviços e assistência técnica prestados 
por empresa localizada em país com o qual o Brasil tem tratado para evitar a bitributação. 
 
A nova defesa da PGFN tem como foco os anexos dos acordos internacionais. Na maior parte 
dos tratados, os royalties fazem parte do universo da propriedade intelectual ou industrial. 
Contudo, nos protocolos, os royalties abrangem também serviços técnicos ou de assistência 
técnica. 
 
Pela tese, se uma multinacional brasileira contrata, por exemplo, serviço de tecnologia da 
informação de uma prestadora da Noruega, sem sede no Brasil, terá que reter na fonte o 
Imposto de Renda sobre o pagamento que remeter ao exterior. Isso porque o protocolo do 
tratado entre os países equipara royalties a serviços técnicos. E royalties são tributados no Brasil. 
 
Dos 32 tratados assinados pelo Brasil, 27 têm protocolo e todos expandem o conceito de 
royalties. Só não há protocolo nos acordos firmados com a Áustria, França, Finlândia, Japão e 
Suécia. 
 
"Nosso objetivo agora é sensibilizar o Judiciário. Vamos fazer um trabalho maciço para que os 
processos em andamento sejam arejados pela tese nova, com a qual poderemos ser vitoriosos", 
afirma James Siqueira, procurador da Divisão de Acompanhamento Especial da Fazenda. 
 
A PGFN está realizando uma triagem de processos sobre o tema. "Ainda não sabemos 
exatamente quanto está em jogo, mas são valores altos porque interessa a todas as 
multinacionais", diz Siqueira. 
 
Depois que o STJ julgou o tema a favor das companhias, em 2012, e da publicação do Parecer 
da PGFN nº 2.363, de 2013, advogados passaram a interpretar que a Fazenda havia desistido da 
tributação e os juízes de primeira instância a proferir decisões favoráveis às empresas. "Estamos 
bem longe de desistir da tributação, só mudamos a argumentação", diz Siqueira. 
 
A Fazenda Nacional não recorreu do acórdão do STJ por entender que estava bem 
fundamentado. "Quanto ao parecer, de fato dissemos que não vamos mais discutir o conceito 
de lucro, base da nossa tese antiga. Mas também citamos nele as exceções nas quais 
defendemos que incide o IRRF, como nos tratados ou protocolos que caracterizarem valores 
pagos por serviços como royalties", afirma. 
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Até 2014, a Fazenda alegava que as remessas para prestadores de serviços estrangeiros seriam 
tributadas por ser equivalente a "rendimentos não expressamente mencionados no acordo 
internacional". O artigo 22 dos tratados estabelece que esses valores podem ser tributados na 
origem. 
 
Agora, a Fazenda argumenta que tratado internacional deve ser interpretado na sua 
integralidade. A PGFN baseia-se no princípio da especialidade para alegar que, primeiro, deve 
ser analisado se o protocolo expande o conceito de royalties. E defende que o protocolo é 
especial por estar ligado ao motivo do pagamento (direito material). Somente posteriormente 
seria aplicado o artigo 7º, sobre lucro. 
 
Já as empresas sempre usaram o artigo 7º dos tratados para argumentar que royalties não 
entram no conceito de lucro. Portanto, não incidiria Imposto de Renda sobre as remessas ao 
exterior por serviço ou assistência técnicos. A PGFN afirma já ter conseguido ao menos duas 
vitórias na primeira instância, após o julgamento do "leading case" sobre o assunto pelo STJ. 
 
No fim de 2014, a 10ª Vara da Justiça Federal de São Paulo julgou improcedente pedido da 
Novartis para que a Receita não exigisse IRRF sobre pagamentos ao exterior. "Nos casos em que 
haja protocolo em tratado internacional para evitar bitributação que equipare os serviços 
técnicos e de assistência técnica a royalties, julgo improcedente a lide", disse o juiz na decisão. 
A outra sentença foi proferida na mesma época, também pela 10ª Vara. No caso, a Alstom teve 
negada tutela para suspender a cobrança. 
 

16. 7 pontos da proposta do governo para reforma da  Previdência 
 

Fonte: Reuters 

 
O governo do presidente interino Michel Temer aposta na reforma da Previdência como um dos 
seus principais legados, e estuda mexer em temas espinhosos, como a implementação de uma 
idade mínima para aposentadoria. 
 
O formato vem sendo negociado com centrais sindicais e representantes de empresários há três 
meses, mas só deve ser enviado ao Congresso depois das eleições municipais, em outubro. 
 
A proposta do Palácio do Planalto, no entanto, está praticamente pronta. Veja abaixo os 
principais pontos que estão sendo previstos: 
 
Idade mínima 
 
É a principal mudança a ser proposta. O governo trabalha com a determinação de uma idade 
mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, um limite que deve ser ampliado ao 
longo dos anos, podendo chegar a 70 anos. 
 
As idades também serão aproximadas entre homens e mulheres até ficarem iguais. 
 
Compensação 
 
O governo permitirá que um trabalhador que contribua mais do que o tempo determinado de 
aposentadoria, ou vá além da idade mínima a ser definida, receba valor maior do que o previsto 
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para sua faixa, uma maneira de beneficiar quem ficou mais tempo ou entrou mais cedo no 
mercado de trabalho. 
 
Transição 
 
Nos planos do governo, serão incluídos nas novas regras da Previdência para todos os 
trabalhadores com menos de 50 anos. 
 
A partir dessa idade, o trabalhador terá uma espécie de pedágio de 40 ou 50 por cento do 
período que ainda falta para sua aposentadoria. Se faltar um ano, terá que trabalhar mais seis 
meses. Com isso, a conta é que a transição para o novo sistema se daria em 15 anos. 
 
Setor público 
 
As regras de aposentadoria serão unificadas com o setor público, com a mesma idade mínima e 
o mesmo teto de pagamento que já existe para quem entrou a partir de 2013 e o pedágio no 
tempo de contribuição. 
No entanto, o governo ainda estuda se será possível limitar a aposentadoria integral dos 
servidores anteriores a 2013, já que estes contribuem com 11 por cento do salários integral e 
teriam que ser recompensados de alguma forma, gerando mais um custo para o governo. 
 
Aposentadoria rural 
 
O governo quer criar um plano específico para o produtor rural, para que haja uma contribuição, 
mesmo que de forma diferente do trabalhador urbano, assalariado ou autônomo. O modelo, no 
entanto, ainda não foi definido. 
 
Aposentadorias especiais 
 
Não há ainda definição, mas a tendência é rever todas as chamadas aposentadorias especiais, 
incluindo a de professores, policiais e militares, para que se verifique se é possível adotar, nestes 
casos, as mesmas regras dos trabalhadores do regime geral. 
 
Isenções fiscais 
 
O governo analisa todas as isenções que afetam diretamente à Previdência, entre elas a de 
instituições filantrópicas, que alcançam 10,7 bilhões de reais, das empresas exportadoras de 
commodities, que tiveram 5,3 bilhões de desoneração em 2015, e a de programas como o 
Simples. As isenções poderão ou não ser mantidas, a partir de uma avaliação se trazem retorno 
econômico ou não para o país. 
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ESTADUAL 
 

17. ICMS-ST – SP altera IVA-ST dos produtos eletrôn icos, eletroeletrônicos e 

eletrodomésticos 
 
Por Josefina do Nascimento 

Fonte: Siga o Fisco 

 
A alteração do IVA ocorreu com a publicação da Portaria CAT 85/2016 (DOE-SP 30/07) e o novo 
Índice deve ser aplicado para calcular o ICMS devido a título de substituição tributária a partir 
de 1º de agosto de 2016. 
 
A Portaria CAT 85/2016, estabelece base de cálculo do ICMS devido a título de substituição 
tributária sobre as operações com produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, 
referidos no item 2-A do § 1º do artigo 313-S, no item 7 do § 1º do artigo 313-Z11 e no § 1º do 
artigo 313-Z19 do Regulamento do ICMS.   
  
A alteração do IVA com aplicação imediata, poderá exigir dos contribuintes paulistas a emissão 
de diversas Notas Fiscais complementares, isto porque para alguns produtos houve aumento do 
IVA-ST e para outros, redução do Índice. 
 
Os novos Índices serão aplicados sobre as operações realizadas no período de 01-08-2016 a 30-
04-2018. 
 
A Portaria CAT 85/2016 revogou a Portaria CAT 76/2013, que estabelecia IVA-ST para cálculo do 
ICMS devido a título de substituição tributária na saída de produtos eletrônicos, 
eletroeletrônicos e eletrodomésticos, referidos no item 2-A do § 1º do artigo 313-S, no item 7 
do § 1º do artigo 313-Z11 e no § 1º do artigo 313-Z19 do Regulamento do ICMS.  
  
Para os produtos atingidos, a Portaria CAT estabeleceu apenas percentuais inteiros (Fogão IVA-
ST era de 56,25%, foi alterado para 55%). 
 

18. AL - ICMS - Operações de importação - Liquidaçã o do ICMS - Aplicação, 

documentos, retificação da EFD - Alterações  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Por meio da Instrução Normativa SEF nº 43/2016 foram regularizadas as disposições do Decreto 
nº 1.738/2003, no que se refere à sistemática a ser utilizada nas operações de importação que 
especifica, para dispor que, tendo a operação de importação sido efetuada até 30.06.2016, 
juntamente com a saída interestadual de mercadoria e sendo indicada a liquidação do ICMS 
devido, poderá ser efetuada a respectiva liquidação do ICMS importação, apenas com os 
acréscimos moratórios.  
 
O presente ato determinou também: a) sobre os contribuintes que poderão aplicar a 
regularização; b) a relação de documentos que deverão instruir o pedido de liquidação 
protocolizado no período de 1º a 31.08.2016; c) à quem deverá ser encaminhada a autorização 
para a retificação da EFD.  
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19. CE - ICMS - Substituição tributária, carga líqu ida, alíquotas - Atividades 

econômicas - Alterações  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Por meio da Lei nº 16.100/2016 foi alterada a Lei nº 14.237/2008, que dispõe sobre o regime de 
substituição tributária nas operações realizadas pelos contribuintes com as atividades 
econômicas, para determinar a alteração do Adendo III que trata sobre a carga líquida da ST 
conforme a origem da mercadoria, estabelecendo a aplicação da alíquota de 28%, aprovada pela 
Lei nº 15.892/2015. O presente ato produzirá seus efeitos desde 1º.03.2016.  
 
Dentre as atividades, citamos as que tratam sobre: a) veículos; b) autopeças; c) alimentos; d) 
produtos de higiene pessoal; e) ar condicionado; f) produtos de limpeza; g) material elétrico; h) 
materiais de construção; i) televisão por assinatura; j) artigos de papelaria; k) cosméticos e 
produtos de perfumaria.  
 

20. CE - Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF  - Contribuição - Incentivos 

fiscais - Instituição  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Por meio da Lei nº 16.097/2016, foi instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF, com 
a finalidade de viabilizar a manutenção do equilíbrio fiscal do Estado do Ceará. Citado ato 
estabeleceu sobre: a) as receitas que constituem o FEEF; b) a realização pelo contribuinte do 
pagamento no valor correspondente a 10% referente ao benefício concedido à empresa 
contribuinte do ICMS, sendo que o não pagamento implicará na perda definitiva do benefício no 
respectivo período de apuração; c) a previsão das regras para o cálculo do mencionado depósito; 
d) a destinação dos recursos auferidos pelo FEEF; e) os membros que compõem a administração 
do FEEF; f) a previsão de que os procedimentos e providências necessárias ao controle e 
utilização dos recursos do FEEF serão disciplinados pela Secretaria da Fazenda e o 
funcionamento, organização, fiscalização e controle e critérios para aplicação de seus recursos 
serão definidos mediante decreto pelo Poder Executivo.  
 
Por fim, o presente ato produzirá efeitos por 24 meses, a partir do 1º dia do mês subsequente 
ao da publicação do decreto regulamentador.  
 

21. PE - Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF  - Contribuição - 

Regulamentação  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Foi regulamentada a Lei nº 15.865/2016, que instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - 
FEEF, com a finalidade de manutenção do equilíbrio fiscal do Estado, com efeitos a partir de 
1º.8.2016.  
 
O Decreto nº 43.346/2016 determinou que o estabelecimento beneficiário dos programas de 
incentivos fiscais, a seguir relacionados, fica obrigado a realizar o depósito destinado ao FEEF: a) 
Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco - PRODEPE; b) Programa de 
Desenvolvimento do Setor Automotivo do Estado de Pernambuco - PRODEAUTO; c) Programa 
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de Estímulo à Atividade Portuária; e d) Programa de Desenvolvimento da Indústria de Calçados, 
Bolsas, Cintos e Bolas Esportivas do Estado de Pernambuco. Citado ato dispôs ainda sobre: a) o 
cálculo do valor a ser depositado; b) as hipóteses de dispensa de realização dos depósitos; c) a 
prorrogação do prazo de fruição do incentivo ou benefício fiscal do contribuinte obrigado a 
realizar o depósito ao FEEF.  
 

22. PE - ICMS - Incentivos fiscais - Programa de Es tímulo à Atividade Portuária 

- Alterações  
 
Fonte: Checkpoint 

 

Foi alterado o Decreto nº 34.560/2010, que regulamenta o Programa de Estímulo à Atividade 
Portuária, para dispor sobre: a) o crédito presumido do ICMS relativo à operação interestadual 
com equipamentos médico-hospitalares, bem como suas partes, peças e acessórios, sujeitos à 
alíquota de 4% e destinados a consumidor final, com efeitos desde 1º.7.2016; b) a carga 
tributária na operação interna com destino a contribuinte inscrito no CACEPE com código da 
CNAE relativo a comércio atacadista ou a indústria que adquira a mercadoria para revenda, 
beneficiada com a redução da base de cálculo do ICMS, no período de 1º.1.2016 a 31.12.2019 e 
a partir de 1º.1.2020; c) a possibilidade de serem utilizados os benefícios mesmo que o 
contribuinte se encontre usufruindo de incentivo ou benefício fiscal de qualquer natureza sobre 
um mesmo produto beneficiado, desde que não implique cumulação de benefícios sobre uma 
mesma operação, com efeitos desde 1º.7.2016; d) as observações a serem feitas em relação ao 
benefício fiscal na operação interestadual destinada a consumidor final não contribuinte, 
relativamente ao diferencial de alíquotas, com efeitos até 31.12.2018; e) a possibilidade de 
utilização dos seguintes incentivos, em substituição aos outros benefícios: e.1) diferimento do 
ICMS relativo à importação da mercadoria; e.2) redução da base de cálculo do imposto nas 
operações internas com mercadoria importada destinada estabelecimento atacadista; e.3) 
crédito presumido do imposto relativamente & agrave; saída de mercadoria; f) a inaplicabilidade 
dos benefícios da letra "e" às operações com combustíveis, trigo em grão, farinha de trigo e 
misturas de farinha de trigo, bem como nas operações com mercadorias que ofereçam 
concorrência àquelas fabricadas por empresa industrial deste Estado; g) os procedimentos para 
o credenciamento do contribuinte.  
 

23. SP - ICMS - Substituição tributária - Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos 

e eletrodomésticos - Base de cálculo - Disposições  
 
Fonte: Checkpoint 

 
A Portaria CAT nº 85/2016 estabeleceu sobre a base de cálculo da substituição tributária nas 
operações com produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, no período de 
1º.8.2016 a 30.4.2018.  
 
Citado ato dispôs sobre: a) a composição da base de cálculo; b) a utilização do IVA-ST ajustado; 
c) a base de cálculo a ser adotada a partir de 1º.5.2018; d) os prazos para a entidade 
representativa do setor apresentar levantamento dos preços; e) a convalidação dos 
procedimentos adotados no período de 1º.1.2016 a 31.7.2016, em relação às operações com 
câmeras fotográficas digitais e câmeras de vídeo e suas partes, monitores e projetores que não 
incorporem aparelhos receptores de televisão, policromáticos; f) a relação dos produtos sujeitos 
ao regime, dentre os quais destacamos: refrigeradores; máquinas de lavar; aparelhos 
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telefônicos; aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagem ou outros dados; aparelhos 
ou máquinas de barbear, máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar e aparelhos de depilar, e 
suas partes; máquinas e aparelhos de ar condicionado; secadores de cabelo; balança de uso 
doméstico.  
 

24. SP - ICMS - Energia elétrica - Emissão de nota fiscal - Prazo - Alterações  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Foi alterada a Portaria CAT nº 61/2010, que disciplina a emissão e a escrituração de documentos 
fiscais por ocasião da prática de operações relativas à circulação de energia elétrica, para dispor, 
dentre outros assuntos, sobre o prazo para emissão de nota fiscal, sem destaque do imposto: a) 
pelo contribuinte gerador de energia elétrica, a título de faturamento da parcela da energia 
elétrica objeto de alienação em ambiente de contratação livre, bem como para a remessa para 
industrialização da mercadoria; b) para a importação de energia elétrica; c) a título de 
faturamento da parcela da energia elétrica objeto de alienação que corresponder ao fato 
gerador ocorrido no mês imediatamente anterior; d) pa ra a industrialização correspondente ao 
processo industrial da transmissão de energia elétrica efetuada por meio da conexão.  
 
Essas disposições produzem efeitos a partir de 1º.8.2016.  
 

25. SP - ICMS - Energia elétrica - Ambiente de cont ratação livre - Obrigações 

acessórias - Prazo - Alterações  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Foi alterada a Portaria CAT nº 97/2009, que disciplina obrigações referentes às operações 
relativas à circulação de energia elétrica adquirida em ambiente de contratação livre, para 
modificar o prazo para cumprimento das obrigações acessórias, com efeitos a partir de 
1º.8.2016.  
 
As alterações serviram para modificar:  
I) o prazo para até o dia: a) 14 do mês subsequente àquele em que tiver ocorrido o consumo da 
energia elétrica, para fins de entrega da Declaração do Valor de Aquisição da Energia Elétrica 
em Ambiente de Contratação Livre - DEVEC; b) 17 do mês subsequente àquele em que tiver 
ocorrido o consumo da energia elétrica para emissão de Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, 
modelo 6 pela empresa distribuidora; c) 14 de cada mês para envio de arquivo digital, gerado 
em meio magnético; d) 14 de cada mês, para o alienante de energia elétrica emitir Nota Fiscal 
eletrônica - NF-e, modelo 55, em substituição a Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, sem destaque do 
ICMS, a título de simples faturamento da parcela de energia elétrica objeto de alienação 
correspondente ao fato gerador ocorrido no mês imediatamente anterior;  
II) para a partir do dia 15 do mês subsequente ao de ocorrência do fato gerador, o prazo inicial 
para fins de realização dos procedimentos especificados para a empresa distribuidora. 
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26. Nova regra da Lei Rouanet pode gerar prejuízos aos cofres públicos, diz 

TCU 
 

Fonte: Agência Brasil 

Por Mariana Tokarnia 

 
Medida tomada pouco antes do afastamento da presidenta Dilma Rousseff para acelerar a 
análise da prestação de contas de projetos da Lei Rouanet pode gerar prejuízos, conforme 
entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU). Pela medida, são dispensados de análise 
financeira os projetos cujo valor captado seja menor ou igual a R$ 600 mil. De acordo com o 
TCU, tais projetos correspondem a 88,39% dos beneficiados pelo programa e a 
aproximadamente R$ 2,3 bilhões, ou 41,68% do montante total dos recursos captados, 
considerando o período de 2007 a 2011. 
 
A análise financeira é a segunda etapa da análise da prestação de contas de projetos financiados 
por meio de incentivos fiscais. Nessa etapa, é analisada a regularidade das demonstrações 
financeiras, dos documentos comprobatórios das despesas e do nexo causal com o objeto 
pactuado. A primeira etapa é uma análise técnica da execução do projeto, do alcance dos 
objetivos e da finalidade, proporcionais à captação de recursos para o projeto cultural. Para o 
TCU, a dispensa da segunda etapa pode resultar em potencial risco de dano ao erário porque 
analisar apenas a execução do projeto não comprova o adequado emprego de recursos federais 
envolvidos. 
 
A medida consta na Portaria 58, de 10 de maio de 2016 do Ministério da Cultura, publicada ainda 
na gestão de Juca Ferreira. Ao assumir a pasta, o ministro Marcelo Calero enviou uma consulta 
ao TCU sobre a regularidade do normativo. A intenção era rever, se necessário, a medida e 
eliminar o “grande estoque de prestações de contas ainda pendentes desde 2011”, como consta 
no relatório do TCU. Dados de junho do Ministério da Cultura mostram que havia 12.109 
projetos no passivo da Lei Rouanet, propostas aprovadas entre 1992 e 2011, que não tiveram as 
contas examinadas. 
 
O TCU considera “louvável” a iniciativa da gestão anterior da pasta da Cultura de implementar 
procedimentos com vistas à racionalização administrativa e à economia processual, “pois é 
patente a necessidade de tomar a economicidade como um dos critérios definidores de atuação 
dos órgãos, seja qual for a matéria”. Para o TCU, porém, a medida não obedece ao princípio da 
boa e regular prestação de contas. 
 
Criada em 1991, a Lei de Incentivo à Cultura (Lei 8.313/1991), mais conhecida como Lei Rouanet, 
concede incentivos fiscais a projetos e ações culturais. Por meio da lei, cidadãos (pessoas físicas) 
e empresas (pessoas jurídicas) podem aplicar na área cultural parte do Imposto de Renda 
devido. Atualmente, mais de 3 mil projetos são apoiados a cada ano pela lei. 
 
Olimpíada 
 
O TCU também se manifestou sobre a Instrução Normativa 7, de 10 de maio de 2016, segundo 
a qual projetos da Lei Rouanet ligados ao Jogos Olímpicos e Paralímpicos deste ano podem 
captar recursos acima do atual limite de renúncia, que é de 0,05% para pessoa física e de 3% 
para pessoa jurídica. Para o Tribunal de Contas, essa medida é regular. 
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No entendimento do TCU, a exceção já existe em casos de projetos ligados à restauração ou 
recuperação de bens de valor cultural reconhecido pelo ministério, e a medida apenas a amplia 
para os Jogos, o que é regular, dada a “relevância e o ineditismo” dos eventos. 
 
Questionado sobre o impacto dos posicionamentos do TCU e as medidas que serão adotadas a 
partir de agora, o Ministério da Cultura disse que seguirá as recomendações do TCU. 
 

27. CONFAZ - ICMS - Benefícios fiscais, parcelament o e diferimento - 

Agropecuária, energia elétrica, medicamentos, veícu los, combustíveis, 

serviço de comunicação, resíduos e outros - Ratific ação  
 
Fonte: Checkpoint  

 
Foram ratificados diversos Convênios ICMS, que tratam, dentre outros assuntos, sobre:  
 
I) os benefícios fiscais para as operações relacionadas com o Projeto Integrado de Exploração 
Agropecuária e Agroindustrial do Estado de Roraima;  
II) a isenção do ICMS nas operações com: a) embalagens de agrotóxicos usadas e lavadas; b) 
energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica; c) 
medicamentos e equipamentos destinados a pesquisas que envolvam seres humanos; d) 
veículos automotores, máquinas e equipamentos para utilização exclusiva pelos Corpos de 
Bombeiros Voluntários; e) combustíveis e lubrificantes;  
III) o crédito presumido na aquisição de energia elétrica e de serviço de comunicação;  
IV) o parcelamento de débitos fiscais do ICMS;  
V) a isenção do imposto nas prestações de serviço de comunicação referente ao acesso à 
internet por conectividade em banda larga prestadas no âmbito do Programa Internet Popular;  
VI) a substituição tributária em relação às operações antecedentes (diferimento) interestaduais 
com desperdícios e resíduos de metais não ferrosos e alumínio em formas brutas quando o 
produto for destinado a estabelecimento industrial;  
VII) a redução de base de cálculo do ICMS nas operações internas com querosene de aviação - 
QAV. 
 

28. Protesto de CDA é possível em casos anteriores à alteração da legislação 

de 2012 
 

Fonte: Conjur 

 
Certidões de Dívida Ativa da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e das 
respectivas autarquias e fundações públicas podem ser protestados mesmo se os créditos 
tiverem sido incluídos no sistema antes da Lei 12.767/2012, uma vez que a inserção foi 
meramente interpretativa. Esse foi o entendimento firmado pela 2ª Turma do Superior Tribunal 
de Justiça. 
 
A alteração, que ocorreu com a promulgação da Lei 12.767/2012, incluiu o parágrafo único 
descrevendo os títulos que também poderiam ser protestados na Lei 9.492/1997, que define 
competência e regulamenta os serviços relacionados ao protesto de títulos e outros 
documentos de dívida. Porém, há casos em que os créditos foram inscritos na dívida ativa antes 
da modificação. A questão foi debatida no STJ em recurso do município de Londrina (PR) contra 
decisão favorável a um banco. 
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Intimação de protesto 
Em dezembro de 2004, o banco recebeu uma intimação de protesto caso não pagasse débitos 
tributários municipais. Além de contestar a dívida tributária em uma ação principal, o banco 
entrou com ação cautelar alegando não haver disposição legal que desse suporte a um ato 
coercitivo com fins de recolhimento de imposto. No pedido, solicitava a concessão de liminar 
para suspensão da exigibilidade do crédito inscrito. 
 
Embora tenha conseguido a liminar, a medida foi revogada, e a ação cautelar julgada 
improcedente no primeiro grau. Em 2009, o banco recorreu então ao Tribunal de Justiça do 
Paraná alegando não ser cabível o protesto de CDA, o que foi acatado pelo colegiado. 
 
A decisão foi confirmada pelo TJ-PR em novo acórdão, este de 2014, após nova apelação. 
Segundo oo tribunal paranaense, a inclusão de CDA somente é possível após a entrada em vigor 
da Lei 12.767/2012. 
 
O caso chegou então ao STJ em novo recurso do município de Londrina. Em seu voto, a 
desembargadora convocada, Diva Malerbi, afirmou que a alteração legal tem caráter 
meramente interpretativo e sua aplicação é admitida em situações anteriores à modificação 
legislativa. 
 
Com sua decisão, a relatora consolida posição estabelecida pela 2ª Turma em julgamento 
anterior. Segundo o entendimento, “a Lei 9.492/1997 não disciplina apenas o protesto de títulos 
cambiais, tampouco versa apenas sobre relações de Direito Privado”. 
 
A decisão vai além, afirmando que “constituiu a reinserção da disciplina jurídica do protesto ao 
novo contexto das relações sociais, mediante ampliação de sua área de abrangência para 
qualquer tipo de título ou documento de dívida”. Com informações da Assessoria de Imprensa 
do STJ. 
 
REsp 1.596.379 
 

29. Empresas vão devolver 10% do valor do incentivo  fiscal ao Estado 
 

Fonte: Jornal do Comércio 

 
As empresas que recebem algum incentivo fiscal do governo de Pernambuco terão que devolver, 
mensalmente, cerca de 10% do valor incentivado até 8 de setembro. O montante será calculado 
sobre o fato gerador (a venda) realizada este mês. O governador Paulo Câmara (PSB) assinou o 
decreto n°43.346 de 29 de julho de 2016 regulamentando a Lei 15.865 que criou o Fundo 
Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), o qual permite esse tipo de cobrança. O decreto foi publicado 
no Diário Oficial do Estado no último sábado. 
 
Os principais setores produtivos foram atingidos, incluindo as 1,2 mil companhias que fazem 
parte do Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (Prodepe), que concede reduções de 
até 95% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A surpresa ficou por 
conta da inclusão do Prodeauto, do setor automotivo – do qual faz parte a fábrica da Jeep de 
Goiana e os seus fornecedores –, do Programa de Estímulo à Atividade Portuária, que atinge as 
firmas que fazem a movimentação de cargas, e as do setor de calçados. 
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O co-presidente do Grupo Moura, Paulo Sales, considerou “a solução ruim” porque quebra uma 
regra estabelecida, mas “concorda que as empresas também devem fazer algo para melhorar 
as contas do Estado que está numa situação difícil”. Segundo ele, a empresa não vai mudar 
qualquer projeto por causa dessa alteração, mas é “cedo” para mensurar o impacto da mudança. 
 
O Estado de Pernambuco está perdendo receita com a crise, porque vários impostos são 
cobrados sobre a venda de produtos e serviços e as famílias estão consumindo menos com o 
desaquecimento da economia. Principal tributo na arrecadação de Pernambuco, o Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) registrou uma queda de 4,5% em janeiro e 
fevereiro deste ano, comparando com o mesmo período do ano passado. Também ocorreram 
reduções no repasse do Fundo de Participação do Estado (FPE) à administração estadual por 
causa da queda na arrecadação de tributos, como o Imposto sobre Produto Industrializado (IPI). 
 
FUNDO VAI ATÉ 2018 
 
Desde a criação do FEEF, a expectativa é de que sejam arrecadados R$ 100 milhões com a 
iniciativa que pela lei existe até 31 de julho de 2018. Ontem, a reportagem do JC contactou a 
assessoria de imprensa da Secretaria estadual da Fazenda (Sefaz-PE) que não disponibilizou 
porta-voz para atender ao JC. 
 
“O grande problema é que a crise não é exclusiva do governo e afeta toda a atividade econômica. 
Geralmente, o incentivo fiscal é repassado (pra baixo) no preço do primeiro comprador. Há um 
risco real de um pequeno aumento de preços com a redução desse incentivo”, comenta o 
especialista em tributos Alexandre Albuquerque, sócio de Ivo Barbosa & Advogados Associados. 
 
A decisão de criar um fundo para receber uma parte do incentivo fiscal foi aprovada pelo 
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), o que significa que todos os Estados estarão 
cobrando a devolução de uma parte dos incentivos fiscais. “O que pode fazer a diferença é o 
descompasso de quando a cobrança começa a ocorrer. Por exemplo, uma empresa num Estado 
que a cobrança entre depois vai passar alguns meses produzindo mais barato. Com o tempo, 
ocorrerá um reequilíbrio dessas forças e as empresas estarão com o incentivo no mesmo 
patamar”, conclui Alexandre. 
 

30. Dívidas de multas e taxas já podem ser negociad as por meio do Refis-N 
 

Fonte: Agência Brasília 

Por Fernando Martins 

 
Descontos de até 99% sobre juros de mora e multas já estão disponíveis para pessoas físicas e 
jurídicas que quiserem negociar o pagamento de multas e taxas em atraso com o governo de 
Brasília. Desta segunda-feira (1º) até 31 de agosto, os inadimplentes poderão parcelar dívidas 
não tributárias em até 120 vezes, por meio do Programa de Incentivo de Regularização de 
Débitos Não Tributários (Refis-N). 
 
Para visualizar os débitos e escolher como quitá-los, os interessados devem acessar a página do 
Refis-N, no site da Secretaria de Fazenda. De acordo com a pasta, o Executivo tem R$ R$ 1,031 
bilhão para receber de 18 mil pessoas físicas e 10 mil pessoas jurídicas, inscritas no cadastro da 
dívida ativa. Quem não está em dia com o governo não pode tomar posse em cargo público nem 
assinar contratos com o Estado, por exemplo. 
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Entre os órgãos com os quais se pode acertar as contas por meio do Refis-N estão o Instituto de 
Defesa do Consumidor do DF (Procon-DF), oInstituto Brasília Ambiental (Ibram), a Defensoria de 
Vigilância Sanitária, da Secretaria de Saúde, oTransporte Urbano do DF (DFTrans) e as 
administrações regionais. 
 
As multas com o Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) não são passíveis de negociação, 
pois são regulamentadas por legislação federal. Débitos com a Companhia Energética de Brasília 
(CEB) e com a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) também não são 
contemplados. 
 
O Refis-N oferece dez prazos (veja tabela abaixo), incluindo a opção à vista. Quanto menor o 
tempo para saldar a dívida, maior será o desconto. O valor a ser pago mensalmente não pode 
ser inferior a R$ 50, para pessoas físicas, e de R$ 200, para pessoas jurídicas. O programa foi 
instituído pela Lei nº 5.668, de 13 de julho de 2016, sancionada pelo governador de Brasília, 
Rodrigo Rollemberg. 
 

31. Comissão muda apuração do ICMS de vendas para c onsumidor de outros 

estados 
 

Fonte: Câmara dos Deputados 

 
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços aprovou, na terça-
feira (2), proposta que permite a empresas que vendem bens ou serviços a consumidor final 
localizado em outro estado recolher o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
devido com base em apuração mensal e não a cada operação, como ocorre atualmente. Foi 
aprovado o Projeto de Lei Complementar (PLP) 218/16, do deputado Mauro Pereira (PMDB-RS), 
com emenda. 
 
Pereira explica que a promulgação da Emenda Constitucional 87 passou a prever uma alíquota 
diferencial do ICMS para permitir a partilha do imposto com estados de destino em vendas 
realizadas ao consumidor final, não contribuinte do imposto, de outro estado. 
 
O problema, segundo o autor, foi que os estados, ao regulamentarem a medida, por meio do 
Convênio ICMS 152/15, estabeleceram que o imposto fosse calculado a cada operação, gerando 
inúmeras reclamações de empresários. 
 
Relator na comissão, o deputado Júlio Cesar (PSD-PI) concordou com os argumentos do autor e 
defendeu a aprovação da proposta. “Esse custo para atendimento das obrigações acessórias se 
mostra especialmente prejudicial para os pequenos empresários, cujas atividades comerciais se 
dão com estruturas bem menos sofisticadas e onde um acúmulo de funções burocráticas pode 
desviar o foco e os recursos alocados na atividade econômica em si”, disse Cesar.  
 
Origem x destino 
 
Pelo texto aprovado, a parcela do ICMS devida ao estado de origem será apurada e recolhida 
pelo empresário nos mesmos períodos de apuração e prazos previstos na legislação do estado 
de origem. 
 
Já no caso da parcela devida ao estado de destino, caberá ao Conselho Nacional de Política 
Fazendária estabelecer o período de apuração e o prazo para o seu recolhimento. O objetivo, 
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segundo o relator, é que o conselho defina uma data para o recolhimento válida em todos os 
estados. 
 
Tramitação 
 
O projeto será ainda analisado pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania. Depois seguirá para o Plenário. 
 
PLP-218/2016 
 

32. Nordeste é a primeira região a isentar ICMS par a microgeração de energia 
 

Fonte: Canal Executivo 

 
Os estados brasileiros deram um importante passo para atrair investimentos na micro e 
minigeração distribuída no País. Sergipe, Paraíba, Piauí e Rondônia anunciaram recentemente a 
adesão ao Convênio ICMS nº 16/2015, que autoriza os governos estaduais a isentarem o ICMS 
sobre a energia injetada na rede e compensada na geração distribuída. O fato torna o Nordeste 
a primeira região do País a adotar tal medida de forma integral em todos os seus estados. 
 
Para o presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), 
Dr. Rodrigo Sauaia, o poder público tem dado sinais claros de que enxerga nas energias 
renováveis uma grande oportunidade, especialmente em tempos de crise financeira. 
 
“Trata-se de uma medida estratégica para incentivar investimentos na área, movimentar a 
economia, atrair empresas e gerar novos empregos de qualidade nos estados. Agora, já são 
signatários do convênio 19 estados e o Distrito Federal, beneficiando cerca de 166 milhões de 
brasileiros, o que corresponde a mais de 81% da população do País”, comemora Sauaia. 
 
“Por outro lado, há uma tendência no Brasil de priorizar projetos sustentáveis na área de 
geração de energia, tema que foi, inclusive, alvo de um compromisso firmado pelas autoridades 
brasileiras na COP21 de Paris, em dezembro de 2015”, acrescenta. 
 
A ABSOLAR ainda articula junto aos governos estaduais a adesão dos sete estados que ainda 
estão de fora do convênio. “Ao adotarem o Convênio ICMS nº 16/2015, os estados tornam-se 
mais competitivos na atração de investimentos, empresas e empregos de qualidade para a sua 
região. Por isso, a ABSOLAR incentiva os estados restantes a não ficarem de fora desta tendência 
nacional e internacional em favor de um país mais renovável e sustentável”, esclarece Sauaia. 
 
A redução de mais de 70% no preço da energia solar fotovoltaica nos últimos 10 anos e o 
aumento de mais de 50% nas tarifas de energia elétrica em 2015 impulsionaram a micro e 
minigeração solar fotovoltaica no Brasil. O segmento registrou um crescimento superior a 300% 
no último ano, saltando de 424 sistemas instalados em 2014 para 1786 em 2015. 
 
Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o País registra atualmente 4060 
sistemas de micro e minigeração distribuída, dos quais 3981 (98,1%) são da fonte solar 
fotovoltaica, sendo 79% de uso residencial, 14% comercial e o restante utilizado nas indústrias, 
em edifícios públicos e em propriedades rurais. 
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A ANEEL projeta que a micro e minigeração distribuída terá um crescimento de cerca de 800% 
em 2016. “Os números já demonstram que hoje é mais barato gerar sua própria energia elétrica, 
com um sistema solar fotovoltaico no seu telhado, do que comprá-la de terceiros”, afirma o 
presidente executivo da ABSOLAR. 
 
Fundada em 2013, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) congrega 
empresas e profissionais de toda a cadeia produtiva do setor solar fotovoltaico com atuação no 
Brasil, tanto nas áreas de geração distribuída quanto de geração centralizada. 
 

33. Comissão aprova ampliação de Áreas de Livre Com ércio do Acre 
 

Fonte: Câmara dos Deputados 

 
A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos 
Deputados aprovou proposta que amplia os limites das áreas de livre comércio de Brasiléia e 
Cruzeiro do Sul, no Acre. O Projeto de Lei 4581/16, do deputado Leo de Brito (PT-AC), amplia o 
atual perímetro das áreas de livre comércio para abranger a área total dos municípios de 
Brasiléia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul. A intenção é beneficiar todas as indústrias da região. 
 
O texto aprovado é o substitutivo do deputado Alan Rick (PRB-AC), que pretende garantir 
isonomia entre as regras para isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) aplicadas 
às áreas de livre comércio existentes em Roraima. A intenção é uniformizar, em todas as áreas 
de livre comércio da região norte, as regras para isenção de IPI sobre perfumes e produtos de 
beleza. Assim, restrições impostas em alguns estados foram retiradas, para que todos os estados 
tenham a mesma regra. 
 
“Esses produtos são crescentemente demandados por um mercado consumidor mundial em 
regra mais sensível à importância da conservação do meio ambiente, podem ter alto valor 
agregado e favorecem, assim, um uso sustentável da biodiversidade regional”, afirmou. 
 
Tramitação  
 
A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada ainda pelas comissões de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; de Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania. 
 
Íntegra da proposta: 
 
•             PL-4581/2016 
 

34. TO: MPE quer que Energisa suspenda cobrança do ICMS 
 

Fonte: Brasil 247 

 
O Ministério Público (MP-TO) ajuizou uma Ação Civil Pública pedindo uma liminar para que a 
Energisa, empresa concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica no Tocantins, 
deixe de repassar aos consumidores a cobrança do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) lançado sobre as Tarifas de Uso dos Sistemas de Transmissão e Distribuição de 
Energia Elétrica (TUST/TUSD). 
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“O MPE constatou que a empresa tem atuado de modo prejudicial aos consumidores usuários, 
repassando a estes a cobrança do ICMS indevidamente lançado sobre as tarifas TUST e TUSD”, 
disse Promotora de Justiça Kátia Chaves Gallieta, autora da Ação Civil Pública. 
 
De acordo com a promotora, o repasse do montante referente ao ICMS lançado sobre as tarifas 
TUST/TUSD, mediante cobrança nas faturas emitidas pela Energisa ao consumidor, ofende 
claramente as disposições contidas no artigo 4° da Lei Complementar nº 87/96. 
 
A Energisa Tocantins informou ao Conexão Tocantins que a instituição da cobrança do ICMS nas 
tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição de Energia (TUST/TUSD) é de 
competência dos Estados e do Distrito Federal, conforme determina a lei. 
 
A empresa disse que no Tocantins todos os valores arrecadados na conta de energia referentes 
ao ICMS decorrente de TUSD e TUST são repassados integralmente para o Estado. 
 

35. AL - ICMS - Substituição tributária - Bebidas a lcoólicas, sorvete, 

pneumáticos e veículos - Alterações  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Foi alterado o RICMS/AL, relativamente ao regime da substituição tributária nas operações com:  
 
I) bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope, para dispor sobre: a) o substituto tributário; b) a 
relação dos produtos sujeitos ao regime, bem como o CEST; c) o responsável pelo recolhimento 
do imposto antecipado em relação às operações interestaduais, com efeitos a partir de 
1º.11.2016; d) os percentuais de MVA-ST para composição da base de cálculo; e) a aplicação do 
regime nas operações com cachaça de NCM 2207.20 e de outras bebidas alcoólicas não 
especificadas de NCM 2207, com efeitos a partir de 1º.11.2016;  
II) sorvetes e preparados para a fabricação de sorvetes em máquinas, de forma a tratar sobre: 
a) o substituto tributário; b) os percentuais de MVA-ST para efeito de cálculo do imposto, com 
efeitos desde 11.1.2016;  
III) cimento, para estabelecer sobre: a) inclusão do código CEST do produto; b) os percentuais 
de MVA-ST, com efeitos desde 11.1.2016;  
IV) pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha, em relação: a) ao substituto tributário, 
com efeitos a partir de 1º.11.2016; b) aos códigos CEST dos produtos; c) aos percentuais de 
MVA-ST, com efeitos desde 11.1.2016; d) à vigência a partir de 1º.11.2016 para os seguintes 
produtos: pneus novos de borracha dos tipos utilizados em bicicletas; pneus recauchutados; 
protetores de borracha para bicicletas; câmaras de ar de borracha dos tipos utilizados em 
bicicletas;  
V) veículos novos, para prever sobre: a) a inclusão dos códigos CEST para os produtos; b) os 
percentuais de MVA-ST, com efeitos desde 11.1.2016; c) a alíquota do imposto que deverá ser 
aplicada sobre a base de cálculo reduzida, com efeitos desde 11.1.2016; d) a dispensa de 
qualquer outro pagamento do imposto, após a aplicação da substituição tributária, exceto nas 
saídas de acessórios e nas saídas interestaduais; e) a inscrição de substituto tributário.  
 
Por fim, foram revogados os seguintes dispositivos do RICMS/AL: a) incisos I e II do caput, o § 
2º, o inciso II do § 3º e os itens 1 a 3 da alínea "a" do inciso I do § 4º, todos do art. 437, que 
dispunham sobre: a aplicação do regime aos acessórios ou componentes dos sorvetes; 
percentuais de MVA-ST original para sorvetes e acessórios; b) alínea "d" do inciso II do art. 3º 
do Adendo XXIX, que determinava sobre a inaplicabilidade do regime às operações com pneus 
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e câmara de ar de bicicletas; c) § 11 do art. 498, que tratava sobre a adoção da mesma carga 
tributária indicada nas operações interestaduais com veículos novos destinados a não 
contribuintes.  
 

36. AL - ICMS - Simples Nacional - Diferencial de a líquotas e declaração 

eletrônica - Alterações  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Foi alterado o RICMS/AL, com efeitos desde 1º.1.2016, relativamente ao contribuinte optante 
pelo Simples Nacional, para dispor sobre: a) a atribuição da responsabilidade pelo recolhimento 
do imposto nas operações e prestações interestaduais que destinem bens e serviços a 
consumidor final não contribuinte do imposto, relativo à diferença entre a alíquota interna e 
interestadual, devendo considerar para o cálculo do imposto o adicional de alíquota destinado 
ao fundo de combate à pobreza; b) a obrigatoriedade de apresentação da declaração eletrônica 
para prestação de informações relativas ao ICMS devido por substituição tributária, 
recolhimento antecipado e diferencial de alíquotas, por meio de aplicativo ún ico, gratuito e 
acessível por link disponível no Portal do Simples Nacional; c) o cálculo da diferença entre a 
alíquota interna e a interestadual por meio de utilização das alíquotas aplicáveis às pessoas 
jurídicas não optantes pelo Simples Nacional.  
 

37. SE - ICMS - Complementação de alíquota interest adual - Simples Nacional 

- Alterações  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Por meio do Decreto nº 30.283/2016 foram acrescentadas disposições ao RICMS/SE para dispor, 
com efeitos a partir de 1º.9.2016, sobre o recolhimento da complementação da alíquota 
interestadual, referente ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, exigido dos 
estabelecimentos: Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor 
Individual, enquadrado no Simples Nacional, para determinar que o pagamento será no 
percentual de 2% sobre a base de cálculo e estabelecer que o contribuinte optante pelo Simples 
Nacional, que efetuar a venda de mercadoria a contribuinte normal do imposto, o valor pago 
referente ao Fundo, poderá ser abatido do próximo recolhimento devido sob esse mesmo título.  
 

38. GO: Sefaz amplia parceria com Receita Federal 
 

Fonte: SEFAZ/GO 

 
Diversas parcerias entre a Secretaria da Fazenda de Goiás e a Receita Federal foram 
estabelecidas durante reunião em Brasília. As frentes de trabalho focam a troca de informações, 
a criação de um grupo para estudar ações conjuntas entre os órgãos, acesso dos auditores fiscais 
estaduais ao terminal alfandegário do aeroporto de Goiânia, e medidas para reduzir a burocracia 
aos contribuintes. 
 
Participaram do encontro realizado nesta semana,  o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, 
a secretária da Fazenda, Ana Carla Abrão Costa, o superintendente da Receita Estadual, Adonídio 
Neto Vieira Júnior, e o gerente de arrecadação e fiscalização, Paulo Aguiar. Técnicos da Receita 
Federal também acompanharam a audiência. 
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Acordos 
 
Entre os principais acordos firmados, está o repasse de informações da União para o Estado da 
Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI). Cruzando esses dados com a base de 
contribuintes com débitos tributários, a Receita Estadual identificará com maior facilidade 
aqueles que possuem imóveis que poderão ser penhorados até a quitação das dívidas. 
 
A Receita Federal também voltará a informar os contribuintes que têm débito com o Simples 
Nacional – o que não ocorria desde o final de 2013 – o que também será utilizado para cobrança 
de créditos tributários. Além disso, será criado um grupo de trabalho para identificar as 
oportunidades de ações conjuntas, em que o contribuinte tenha débitos de Imposto de Renda, 
PIS/Cofins, IPI e ICMS cuja base de cálculo seja a mesma. 
 
Por outro lado, foi discutida a simplificação das obrigações acessórias, para reduzir a burocracia 
aos contribuintes. De acordo com o superintendente Adonídio Vieira, estão sendo avaliadas 
quais medidas as receitas estadual e federal podem tomar em conjunto para facilitar ao 
contribuinte o cumprimento das obrigações tributárias. 
 
Exportação 
 
Até dezembro deste ano, já deverá estar em operação o Sistema de Exportação, que permitirá 
que os estados rastreiem e controlem o que é produzido no Estado e é, de fato, destinado ao 
mercado internacional. Uma lei federal isenta de tributos produtos para exportação e, em alguns 
casos, contribuintes simulam a operação para, em seguida, vender o produto no mercado 
interno sem que haja a incidência de impostos. 
 
Outra medida que também foi acordada na reunião é que os auditores fiscais do Estado terão 
acesso, a partir de agora, ao recinto alfandegário do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. 
Assim, fiscais poderão acompanhar as atividades do terminal e já poderão calcular o ICMS dos 
produtos importados logo após o desembaraço aduaneiro. 
 

39. Isenção com filantropia gera perda de R$ 11 bi 
 

Fonte: Jornal do Comércio - RS 

 
A isenção previdenciária para entidades filantrópicas deve representar uma perda de 
arrecadação de R$ 11 bilhões em 2016, segundo estimativas do governo, que estuda rever as 
regras desse benefício tributário. O valor representa 20% da renúncia total de receitas para o 
INSS e 7% do deficit previsto na Previdência para este ano. A revisão das regras é uma das 
condições das centrais sindicais apresentadas durante as discussões sobre a reforma das regras 
do INSS. O governo diz que vai rever as regras de concessão dos certificados de filantropia, para 
manter o benefício apenas para as que “efetivamente mereçam” a isenção, mas não fechou uma 
proposta. Há hoje, no País, 4.082 entidades filantrópicas com direito a esse benefício tributário, 
divididas em três áreas. Segundo a Receita, são 126 empresas de educação, que devem ter um 
benefício total de R$ 4 bilhões. Na saúde, há 2.606 empresas habilitadas, para uma isenção de 
R$ 6 bilhões. 
 
Cerca de R$ 1 bilhão da renúncia se refere a 1.350 entidades de assistência social. Para ter acesso 
ao benefício, é necessário receber certificação de entidade beneficente do ministério da área. 
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Na saúde, um dos principais requisitos é aplicar entre 20% e 5% da receita em atendimento 
gratuito ou direcionar 60% das consultas e internações ao SUS. Na educação, conceder 
anualmente bolsas de estudo na proporção de uma integral para cada cinco alunos pagantes. 
Para obter o benefício tributário, a Receita exige, além da certificação, que se cumpram algumas 
regras, como não distribuir lucros. Isso explica por que na educação menos de 10% das entidades 
certificadas obtêm isenção. Enquanto o governo revê as regras do setor, o Ministério da 
Educação iniciou um processo de mudança nos procedimentos de fiscalização das entidades do 
setor. Segundo o ministério, as medidas visam “assegurar que os requisitos legais que ensejam 
a concessão do certificado estão sendo efetivamente cumpridos”. Nessa área, foram abertos 66 
processos para verificar indícios de irregularidades neste ano. Foram cancelados 24 certificados. 
O percentual de empresas que tiveram o pedido ou a renovação da certificação negados passou 
de 40% em 2012 para 58% em 2015. O Ministério da Saúde informou um percentual menor de 
reprovações, em torno de 15%, e de cancelamentos (seis confirmados e 11 em curso). O 
professor de Direito Previdenciário da PUC-SP Wagner Balera diz que uma das questões que 
deveriam ser avaliadas é se as entidades aplicam em assistência social valores superiores ao 
ganho com a imunidade tributária garantida pela Constituição. 
 
Para encontrar fraudes, governo pagará bônus a peritos 
 
Com o objetivo de encontrar irregularidades e fraudes em benefícios de auxílio-doença e 
aposentadoria por invalidez da Previdência Social, o governo vai pagar um bônus especial de R$ 
60,00 por perícia para médicos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) , segundo Medida 
Provisória publicada no Diário Oficial da União do dia 8 de julho. O valor terá validade de dois 
anos e passa a valer em 1 de setembro. Estão na mira dessa revisão benefícios pagos em casos 
de incapacidade há mais de dois anos e que não foram revisados desde então. Nessa categoria, 
há 840 mil auxílios-doença, que consomem R$ 1 bilhão mensalmente dos cofres do governo, e 
três milhões de aposentadorias por invalidez, cujo gasto mensal chega a R$ 3,6 bilhões. As 
medidas têm potencial para proporcionar uma economia anual de R$ 7,1 bilhões. Também serão 
reavaliadas 4,2 milhões de inscrições no Benefício de Prestação Continuada (BPC), concedido a 
idosos ou pessoas com deficiência com limite de renda familiar. Em 2015, o gasto com o BPC 
chegou a R$ 39,6 bilhões. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, deverá ser publicada 
em até 30 dias uma instrução normativa para definir quais serão os critérios de convocação e 
como as consultas serão agendadas. 
 

40. GO - ICMS - FOMENTAR, PRODUZIR, LOGPRODUZIR e o utros - Veículo 

automotor e geração de energia elétrica, fabricante s de álcool, 

beneficiários de crédito especial para investimento  e outros - Convalidação 

de pagamentos - Disposição  
 
Fonte: Checkpoint 

 
A Instrução Normativa nº 1.287/2016 convalidou os pagamentos das primeiras parcelas do ICMS 
realizados até 08.08.2016 relativos aos programas de que tratam as seguintes Instruções 
Normativas GSF: a) 1.208/15, 1.213/15 e 1.269/16, para o estabelecimento industrial 
beneficiário dos programas FOMENTAR ou PRODUZIR; b) 1.209/15, relativamente aos 
beneficiários dos programas FOMENTAR ou PRODUZIR: fabricante de álcool beneficiário de 
crédito outorgado e beneficiário de crédito especial para investimento; c) 1.219/15 e 1.267/16, 
em relação ao estabelecimento beneficiário do subprograma LOGPRODUZIR; d) 1.220/15 e 
1.268/16, para o estabelecimento beneficiário do programa CENTROPRODUZIR ou PROGREDIR; 
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e) 1.265/16, com relação ao pagamento do ICMS devido por estabelecimentos industriai s 
fabricantes de álcool ou beneficiários de crédito especial para investimento, enquadrados nos 
programas FOMENTAR ou PRODUZIR; f) 1.266/16, referente ao ICMS devido pelos 
estabelecimentos industriais de veículo automotor, beneficiários de crédito outorgado do ICMS, 
e empresas beneficiárias do Programa de Incentivo à Implantação de Empreendimento 
Industrial para a produção de grupos geradores de energia elétrica, enquadrados nos programas 
FOMENTAR ou PRODUZIR.  
 
Por fim, fica revogada a Instrução Normativa nº 1.285/2016, que tratava do presente assunto.  
 

41. GO - ICMS - Benefícios fiscais - Industrial e c omércio atacadista - Alteração  
 
Fonte: Checkpoint 

 
A Instrução Normativa nº 1286/2016 alterou a Instrução Normativa nº 1237/2015, que disciplina 
a concessão de redução da base de cálculo e do crédito outorgado ao contribuinte industrial e 
comerciante atacadista, para dispor sobre procedimento necessário para que os benefícios da 
redução da base de cálculo ou do crédito outorgado do ICMS sejam aplicados pelo contribuinte 
industrial ou comerciante atacadista que tenha recebido mercadoria em operação: a) 
interestadual com alíquota superior a 7%; b) interna com carga tributária superior a 10%; c) 
interna com carga tributária superior a 9% cuja operação posterior seja transferência 
interestadual com utilização do crédito outorgado de 3%.  
 
Ademais, estabeleceu que nos cálculos que envolvam valores das entradas ou valores das saídas, 
deverão ser deduzidos os valores correspondentes às devoluções de entradas ou de saídas, para 
fins de cálculos dos valores do estorno.  
 
Por fim, os efeitos das referidas alterações retroagem a 1º.12.2015.  
 

42. RO - ICMS - Escrituração Fiscal Digital - EFD -  Manual de Orientações - 

Isenções, crédito presumido, diferencial de alíquot a e outros - Alterações 

e revogações  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Por meio da Instrução Normativa CRE nº 22/2016 foi alterada a Instrução Normativa CRE nº 
05/2012, que instituiu o Manual de Orientações da Escrituração Fiscal Digital - EFD para 
contribuintes do Estado de Rondônia, para dispor, com efeitos desde 1º.04.2016, dentre outros 
assuntos, sobre:  
 
a) o acréscimo de códigos de ajustes às seguintes tabelas:  
a.1) tabela 5.1.1 do Adendo I do Manual, que dispõe sobre a apuração, para tratar sobre: a.1.1) 
crédito presumido no fornecimento de alimentação e bebidas em bares e restaurante; a.1.2) 
débito para ajuste da apuração de ICMS referente ao DIFAL/EC-87, nas operações destinadas ao 
consumidor final; a.1.3) débito para ajuste da apuração de ICMS referente ao FECOEP; a.1.4) 
estorno de débito referente ao FECOEP pago fora da apuração; a.1.5) restituição de ICMS na 
situações que especifica;  
a.2) tabela 5.3 do Adendo II, para estabelecer: a.2.1) a isenção: nas operações de saídas de 
pescados criados em cativeiro; de veículo automotor novo quando adquirido por pessoas 
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portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas; de rações para 
animais e dos insumos utilizados em sua fabricação, cujos destinatários estejam domiciliados 
em municípios com situação de emergência ou de calamidade pública declarada em decreto 
governamental, em decorrência da estiagem que atinge o semiárido brasileiro; dos 
estabelecimentos revendedores autorizados de motocicletas nova;  
b) o acréscimo do item 26, que trata sobre: a) a restituição total ou parcial de ICMS; b) a 
apropriação do crédito fiscal;  
c) a alteração do cabeçalho e títulos das tabelas 5.1.1 do Adendo I e tabela 5.3 do Adendo II, que 
tratam sobre a apuração do ICMS e os códigos de ajustes da apuração, bem como sobre os 
ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal;  
d) a alteração de códigos de ajustes na Tabela 5.1.1 - Adendo II que tratam sobre: estorno de 
créditos para ajuste de apuração ICMS nas operações;  
e) a alteração da descrição de itens constante ao Adendo único que dispõem sobre: a) notas 
fiscais com ICMS pago antecipadamente; b) a forma do cálculo no estorno de débito para ajuste 
de apuração do ICMS - devolução ou transferência de mercadoria.  
 
Por fim, ficaram revogados códigos de ajustes na Tabela 5.3 do Adendo II, que dispõem sobre 
isenções, inclusive com isenções nas doações de mercadorias destinadas aos Estados de Alagoas 
e Pernambuco para prestação de socorro, atendimento e distribuição às vítimas das 
calamidades climática.  
 
 


