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FEDERAL 
 

1. Justiça reverte decisão do Carf que adotou voto de qualidade 

 
Fonte: Valor 
Por Beatriz Olivon 
 
Uma empresa conseguiu reverter na primeira instância da Justiça uma decisão do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) por causa do voto de qualidade - quando o desempate 
é feito pelo presidente da turma, que é representante da Fazenda Nacional. A sentença leva em 
consideração dispositivo do Código Tributário Nacional (CTN). 
 
O assunto interessa a todos os contribuintes com disputas no Carf. O voto de qualidade não é 
uma exceção. Levantamento da Advocacia Lunardelli no período de janeiro a maio deste ano 
mostra que, de um total de 110 acórdãos publicados pelo conselho em que se decidiu com base 
no voto de qualidade, os contribuintes perderam em 95% dos casos. 
 
A sentença foi obtida por uma empresa do setor automotivo. Ela recorreu à Justiça, por meio de 
um mandado de segurança, após um voto de qualidade manter um auto de infração. O processo 
foi julgado pela 1ª Turma Ordinária da 2ª Câmara da 3ª Seção em setembro de 2013. 
 
No caso, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) defendeu a incidência do PIS e 
Cofins-Importação sobre remessas de royalties para o exterior, decorrentes de contratos de 
transferência de tecnologia, contrato de colaboração técnica e contrato de serviços técnicos 
feitos pela empresa. 
 
No julgamento, a turma se dividiu sobre o tema, mas o voto de qualidade do presidente manteve 
a autuação. A empresa recorreu à Câmara Superior do Carf, e o recurso não foi aceito por falta 
de paradigma - caso semelhante julgado de forma contrária -, segundo o advogado que 
representa a empresa no processo, Pedro Guilherme Accorsi Lunardelli, do mesmo escritório 
que fez o levantamento. "O voto de qualidade vem sendo usado para manter os autos de 
infração", afirma. 
 
Ao julgar o mandado de segurança, a 8ª Vara Federal de Campinas baseou-se no artigo 112 do 
Código Tributário Nacional (CTN). De acordo com o dispositivo, a lei tributária que define 
infrações deve ser interpretada da maneira mais favorável ao acusado, nos casos de dúvida 
quanto às circunstâncias materiais do fato, entre outros. A sentença aplica o artigo porque no 
caso concreto há dúvidas - a infração não foi apurada do modo mais consistente pelo Fisco, 
segundo a decisão. 
 
A discussão tem como ponto central a descaracterização ou não, do contrato definido pelo 
contribuinte como de transferência de tecnologia. Para o Fisco, seria de assistência técnica e 
prestação de serviços. A empresa efetuou transferência à companhia no exterior a título de 
royalties, porém, para a fiscalização, a operação foi de remuneração de serviços. 
 
A sentença afirma que cabia ao Fisco provar suas alegações. "Não sendo possível a prova desse 
fato negativo pelo contribuinte - de que não contratou assistência técnica e que não foi isso que 
de fato teria ocorrido - caberia à autoridade a prova cabal dessa natureza, através dos meios de 
prova disponíveis e possíveis", afirma o juiz Raul Mariano Jr. na decisão. A verificação de provas 
não foi feita no voto vencedor. 
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O desempate pelo voto do presidente no Carf tem como base o Decreto nº 70.235, de 1972. 
Segundo a decisão, porém, a norma deveria ser interpretada conforme o artigo 112 do CTN e, 
em caso de dúvida, prevalecer o entendimento mais favorável ao contribuinte. 
 
"A dúvida objetiva sobre a interpretação do fato jurídico tributário, por força da lei de normas 
gerais, não poderia ser resolvida por voto de qualidade, em desfavor do contribuinte. Ao 
verificar o empate, a turma deveria proclamar o resultado do julgamento em favor do 
contribuinte", afirma o magistrado na sentença. 
 
Um levantamento do escritório Mattos Filho Advogados do ano passado indica que, dentre 
1.050 casos julgados pela Câmara Superior do Carf, em 370 ocorreu empate - e apenas seis 
decisões foram favoráveis aos contribuintes. "Sempre que tem empate é porque há dúvida. 
Quando o Supremo decidiu o Mensalão, teve um empate e a decisão foi que, na dúvida, o réu 
não deve ser condenado", afirma o advogado Roberto Quiroga Mosquera, sócio do Mattos Filho. 
 
A decisão da 8ª Vara Federal de Campinas é um paradigma, segundo Quiroga. Os advogados 
debatem o assunto há algum tempo, mas essa é a primeira decisão judicial a tratar do assunto, 
acrescenta o advogado. Para penalidades, de acordo com ele, não há dúvida de que havendo 
impasse o voto de qualidade seria ilegal (para multa qualificada e eventualmente a multa 
propriamente dependendo da situação), mas no mérito ainda havia dúvidas a respeito. 
 
A decisão abre um precedente importante, segundo o advogado Tiago Conde, do escritório 
Sacha Calmon, Misabel Derzi Consultores e Advogados. "No Carf, há casos em que o contribuinte 
pede a perícia e o Carf não concede, mas depois questiona que faltou prova. No caso, cabe ao 
Fisco ter as provas", afirma. 
 
Procurada pelo Valor, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) em Campinas informou 
que não foi intimada até o momento e que cabe recurso de ofício da decisão judicial. 
 

2. Governo deixou de arrecadar R$ 928 bilhões com incentivos fiscais, diz 

Tesouro 

 
Fonte: Economia IG 
 
Os gastos com a área social corresponderam a mais de dois terços das despesas da União em 
2015, informou nesta sexta-feira (2) a Secretaria do Tesouro Nacional. O órgão divulgou um 
estudo em que informa que esse tipo de gasto cresceu de 59,9% das despesas totais em 2002 
para 67,3% no ano passado. 
 
A conta inclui tanto os gastos tributários (o que o governo deixou de arrecadar com renúncias 
fiscais) como os gastos diretos com transferência de renda, com benefícios trabalhistas e com a 
Previdência Social e dos servidores públicos, também considerada despesas sociais pelo estudo. 
 
Se forem levadas em conta apenas as renúncias fiscais destinadas a ações sociais, o crescimento 
foi ainda maior. A parcela que o governo deixou de arrecadar passou de 17% das despesas da 
União em 2002 para 38,6% no ano passado. Em valores corrigidos pela inflação, as renúncias 
fiscais passaram de R$ 422 bilhões – 12,6% do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas 
produzidas no país) – para R$ 928 bilhões – 15,7% do PIB – na mesma comparação. 
 



 

5 

 

O levantamento dividiu os gastos sociais em sete categorias: assistência social; educação e 
cultura; organização agrária; trabalho e emprego; saneamento básico e habitação; Previdência 
Social (dos setores público e privado) e saúde. 
 
De 2002 a 2015, os maiores saltos foram registrados nos gastos com a Previdência Social (0,97 
ponto percentual do PIB), assistência social (0,78 ponto percentual) e educação e cultura (0,74 
ponto percentual). Os gastos com saúde, no entanto, permaneceram estáveis em relação ao PIB 
por causa da Emenda à Constituição 29, de 2000, que determina a correção das despesas do 
setor pela variação do PIB nominal do ano anterior. 
 
De acordo com o documento, o atendimento nos ambulatórios, nos hospitais e nas emergências 
concentrou 44% de todos os gastos com saúde, representando o maior dispêndio na área. Os 
outros programas que se destacaram foram o aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e a atenção hospitalar e ambulatorial nesse sistema. 
 
A despesa que mais impacta os gastos sociais diretos, no entanto, é a Previdência Social, tanto 
do setor privado como dos servidores públicos. Segundo o levantamento, o setor respondeu por 
mais da metade dos gastos sociais diretos entre 2002 e 2015. O Tesouro informou que o 
crescimento desse tipo de despesa precisa ser contido por meio de uma proposta de reforma 
da Previdência do setor privado, que, de acordo com o texto, será enviada em breve ao 
Congresso Nacional. 
 
Embora, na comparação com o PIB, a Previdência tenha registrado o maior crescimento nos 
gastos sociais, a assistência social teve o maior crescimento percentual. As despesas do setor 
passaram de R$ 15,5 bilhões em 2002 para R$ 73,5 bilhões em 2015, alta de 375% em valores 
corrigidos pela inflação. A criação e o fortalecimento do Programa Bolsa Família, destacou o 
documento, foi determinante para o aumento dos gastos com assistência. 
 
“Esse movimento de expansão teve início com o maior alcance do Benefício de Prestação 
Continuada da Assistência Social [para idosos e pessoas com deficiência], seguido do surgimento 
de políticas de transferência de renda com condicionalidades e, mais importante, alargamento 
e focalização do programa Bolsa Família”, informou o Tesouro. Além do Bolsa Família e do 
Benefício de Prestação Continuada, o Tesouro considera como assistência social a renda mensal 
vitalícia para inválidos e idosos. 
 
A política de valorização do salário mínimo, que corrige boa parte das aposentadorias e dos 
benefícios sociais e trabalhistas, custou R$ 179 bilhões entre 2008 e 2014. Desse total, R$ 47,5 
bilhões foram registrados somente em 2014. Desde 2008, o salário mínimo é reajustado pela 
inflação do ano anterior pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor mais a variação do PIB 
de dois anos antes. 
 
Em relação aos benefícios trabalhistas, o estudo destacou que os gastos com o seguro-
desemprego aumentaram de 0,4% do PIB em 2002 para 0,65% em 2015. Em termos reais 
(corrigidas pela inflação), as despesas avançaram 183% no período. Segundo o Tesouro, a alta 
reflete dois fatores: o aumento do desemprego provocado pela crise econômica de 2008 e pela 
atual recessão e a política de valorização do salário mínimo, que corrige os benefícios dos 
trabalhadores dispensados. 
 
Em uma comparação internacional, o estudo situou o Brasil em uma categoria intermediária, 
maiores que o dos países da Ásia e da América Latina, mas abaixo dos países europeus. O 
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levantamento foi divulgado horas depois da confirmação de Ana Paula Vescovi para assumir a 
Secretaria do Tesouro Nacional. 
 

3. Receita esclarece base de cálculo do IRPJ e da CSL devidos no regime do 

lucro presumido 

 
Fonte: Jornal Contabil 
 
A Receita Federal, através da Solução de Consulta COSIT n° 75/2016 publicada no DOU de 
03/06/2016, esclarece sobre a aplicação da legislação tributária federal, no que tange aos 
percentuais aplicados para a determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos no 
regime do lucro presumido: 
 
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍ;DICA – IRPJ 
EMENTA: LUCRO PRESUMIDO. EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. 
Para a determinação da base de cálculo do imposto de renda devido, no regime do lucro 
presumido, aplica-se o percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta mensal auferida 
nas atividades de construção de redes de instalações elétricas, instalações hidráulicas e de 
sistemas de prevenção contra incêndio, somente no caso de contrato de empreitada na 
modalidade total, ou seja, quando o empreiteiro fornece todos os materiais indispensáveis à sua 
execução, sendo tais materiais incorporados à obra. 
Aplica-se o percentual de 32% (trinta e dois por cento) quando a empreitada for parcial, com 
fornecimento de parte do material, ou exclusivamente de mão-de-obra (empreitada de lavor). 
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 9.249, de 1995; Lei nº 10.406, de 2002, (Código Civil); IN SRF nº 480, 
de 2004; IN SRF Nº 539, de 2005; IN RFB nº 1.234, de 2012, ADN º 6, de 1997 e ADN Nº 30, de 
1999.” 
 
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL 
EMENTA: LUCRO PRESUMIDO. EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. 
Para a determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, aplica-se o 
percentual de 12% (doze por cento) sobre a receita bruta mensal auferida nas atividades de 
construção de redes de instalações elétricas, instalações hidráulicas e de sistemas de prevenção 
contra incêndio, somente no caso de contrato de empreitada na modalidade total, ou seja, 
quando o empreiteiro fornece todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais 
materiais incorporados à obra. 
Aplica-se o percentual de 32% (trinta e dois por cento) quando a empreitada for parcial, com 
fornecimento de parte do material, ou exclusivamente de mão-de-obra (empreitada de lavor). 
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 9.249, de 1995; Lei nº 10.406, de 2002, (Código Civil); IN SRF nº 480, 
de 2004; IN SRF Nº 539, de 2005; IN RFB nº 1.234, de 2012, ADN º 6, de 1997 e ADN Nº 30, de 
1999.” 
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4. MP 713, que reduz imposto para remessas no exterior, é aprovada pela 

comissão mista 

 
Fonte: Portal de Notícias do Senado Federal 
 
Foi aprovado nesta terça-feira (7) o relatório do senador Dalírio Beber (PSDB-SC) para a medida 
provisória que reduz o Imposto de Renda sobre remessas de dinheiro para o exterior. O relator 
acolheu apenas duas das 70 emendas apresentadas na comissão mista responsável por 
examinar e emitir parecer sobre a MP 713/2016. Ele excluiu outras três emendas inicialmente 
acatadas, mas que tratavam de assuntos diferentes do texto original. 
 
A MP 713 reduz de 25% para 6% o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre a remessa de 
valores ao exterior para pagar gastos pessoais em viagens de turismo e negócios, desde que a 
serviço, e para treinamento ou missões oficiais, até o limite de R$ 20 mil ao mês. A alíquota 
reduzida vale até o fim de 2019, caso a MP seja aprovada pelo Congresso. 
 
A norma beneficia principalmente agências de turismo que enviam dinheiro para o exterior para 
pagar hotéis, transporte e hospedagem dos pacotes de viagem comprados pelos clientes. Para 
ter acesso à redução da alíquota, as empresas deverão ser cadastradas no Ministério do Turismo 
e a remessa das divisas terá de ser realizada por instituição financeira baseada no Brasil. 
 
A MP garante ainda a isenção do imposto para as remessas ao exterior destinadas ao pagamento 
de gastos com tratamento de saúde e educação. 
 
Turismo 
 
Uma das emendas acolhida foi apresentada pelo deputado Otavio Leite (PSDB-RJ). Ela esclarece 
dúvidas quanto ao alcance do benefício fiscal vigente (alíquota zero do IRRF) sobre as remessas 
ao exterior para o pagamento de despesas com pesquisas de mercado, promoção e propaganda 
de produtos e serviços brasileiros e com promoção de destinos turísticos brasileiros. 
 
“Propomos alterar a redação para deixar claro que o benefício alcança as despesas com 
inscrição, aquisição de espaços para estandes, infraestrutura e funcionamento de exposições, 
feiras e conclaves semelhantes no exterior, bem como a veiculação de publicidades no exterior”, 
diz o relatório. 
 
— A meu ver a medida vai estimular demais o turismo receptivo brasileiro para que possamos 
atrair mais eventos em geral que aqui se realizam e aqui geram emprego e renda — avalia o 
autor da emenda. 
 
Previdência 
 
A outra emenda acatada é do deputado Eduardo Barbosa (PSDB-MG), que altera a legislação do 
Imposto de Renda para pensões e aposentadorias recebidas no exterior. O texto prevê que, 
sobre esses rendimentos, pagos ao beneficiário (pessoa física ou jurídica) pela Previdência Social 
no seu local de residência ou domicílio, incidem as mesmas alíquotas aplicadas aos benefícios 
da mesma natureza pagos no território nacional. 
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Na avaliação do relator, com isso será alcançado tratamento isonômico em relação à cobrança 
do imposto. Dalírio Beber ressalta que a incidência da alíquota única de 25% sobre os benefícios 
previdenciários pagos no exterior é questionada há muito tempo. 
 
— A sistemática usada leva em conta tão somente o lugar residência do aposentado ou 
pensionista, como se o fato de residir no exterior, por si só, já caracterizasse riqueza, o que vai 
de encontro aos princípios da pessoalidade e da capacidade contributiva, inerentes ao Imposto 
sobre a Renda — destacou. 
 

5. Tarifas aeroportuárias não possuem natureza de tributo, decide TRF-2 

 
Fonte: Conjur 
Por Tadeu Rover 
 
As tarifas aeroportuárias têm a natureza de preços públicos, dada a sua natureza de 
contrapartida pelos serviços prestados ou utilização dos espaços civis em aeroportos. Com esse 
entendimento, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região garantiu à Infraero o direito de 
continuar cobrando as tarifas, em uma causa bilionária. Somente referente ao ano de 2001, 
quando a ação foi proposta, o valor era de R$ 1,6 bilhão. 
 
A ação foi movida por diversas companhias aéreas, entre elas algumas inativas, pedindo a 
exoneração do pagamento de tarifas como as de comunicação, de pouso e de permanência, 
assim como a devolução dos valores pagos nos últimos cinco anos a contar a propositura da 
ação.  
 
As empresas alegaram que há monopólio pelo Estado e que seriam obrigadas a pagar as tarifas. 
Portanto, alegam que, na verdade, têm natureza tributária, e, por isso, devem ser instituídas por 
lei. Como não há lei prevendo essas cobranças, as companhias aéreas alegam que são tarifas 
inconstitucionais, que só poderiam ser consideradas preço público caso houvesse livre 
concorrência. 
 
Representada pela banca Sacha Calmon – Misabel Derzi Consultores e Advogados, a Infraero 
defendeu a legalidade das cobranças. De acordo com a Infraero, as tarifas não têm natureza 
tributária, tratando-se de preço público cobrado somente daqueles que utilizam os serviços 
prestados pela administração do aeroporto. 
 
Em primeira instância, o juiz julgou parcialmente procedente o pedido das empresas, 
considerando o argumento de que, onde há monopólio do Estado, trata-se de taxa, e não de 
preço público. Assim, analisando cada tarifa cobrada, o juiz considerou que as empresas não 
deveriam pagar as tarifas de uso das comunicações e dos auxílios à navegação aérea em rota, e 
do uso das comunicações e dos usos auxílios rádio e visuais em área terminal de tráfego aéreo. 
Em segunda instância, entretanto, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região reformou 
parcialmente a decisão, dando razão à Infraero e considerando legal a cobrança de todas as 
tarifas. Em sustentação oral, o advogado Igor Mauler Santiago alegou que a premissa de 
monopólio não é verdadeira. Segundo o advogado, a legislação autoriza a construção e 
administração de aeroportos por particulares, conforme artigos 21, XII, c, da Constituição e 36, 
IV, do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86). 
 
Além disso, o advogado ressaltou que, ainda que fosse verdadeira a premissa de que há 
monopólio, seria possível a cobrança de preço. Nesse ponto, Santiago registrou que o Supremo 
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Tribunal Federal já reconheceu que há monopólio postal dos Correios e que as tarifas por ele 
cobradas trata-se de preço, e não de taxas. 
 
Por unanimidade, a 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região concluiu 
pela legalidade das cobranças, citando jurisprudência dos Superior Tribunal de Justiça e do 
Supremo Tribunal Federal. Conforme registrado no acórdão do TRF-2, "as tarifas aeroportuárias 
possuem natureza jurídica de contrapartida por serviços prestados, afastando-se alegações de 
natureza de imposto". 
 

6. Receita Federal terá acesso a dados no exterior a partir de 1º de outubro 

 
Fonte: Valor 
Por Joice Bacelo 
 
Começa a valer no dia 1º de outubro o acordo internacional assinado pelo Brasil que permitirá 
à Receita Federal ter acesso aos dados financeiros de pessoas físicas e jurídicas em mais de 90 
países. A data foi definida a partir do depósito do instrumento de ratificação na Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) - documento que confirma a 
participação do país na Convenção Multilateral sobre Assistência Mútua Administrativa em 
Matéria Tributária. 
 
Essa convenção, da qual os mais de 90 países são signatários, é considerada como o instrumento 
mais abrangente de cooperação tributária internacional. Por meio dela, os países trocarão 
informações como contas correntes e seus titulares, investimentos, previdência privada, ações, 
rendimentos de fundos, aluguéis e juros. 
 
Para especialistas na área, o acordo pode incentivar a adesão de contribuintes ao programa de 
regularização de ativos do exterior - permitida por meio da Lei de Repatriação. "Quem não fizer 
estará sujeito a ser rastreado depois. Então, uma coisa vai ao encontro de outra. Não há mais 
como esconder. A Receita Federal terá acesso a tudo", observa o advogado Douglas Mota, do 
escritório Demarest. 
 
Até maio, segundo levantamento do Valor, um total de 180 contribuintes havia aderido ao 
regime. Pela lei, pessoas físicas e jurídicas com recursos ou patrimônio lícito não declarados 
poderão regularizá-los mediante pagamento de 15% de Imposto de Renda e 15% de multa. O 
prazo para a adesão vai até 30 de outubro. 
 
O advogado Luis Gustavo Bichara considera a repatriação como "inevitável". "Não tem plano B", 
diz. Ele chama a atenção para o artigo 11 da convenção multilateral, que prevê a cobrança de 
créditos fiscais de um país por outro. Ou seja, se um contribuinte que não aderiu à repatriação 
deixa o Brasil para morar na França e a fiscalização brasileira descobre que há recursos não 
declarados em um terceiro país, por exemplo, o governo francês poderá, a pedido do Brasil, 
cobrar os créditos fiscais. 
 
"Então o sujeito, agora, pode ter uma dívida tributária no Brasil e amanhecer com uma penhora 
na França, Portugal ou qualquer outro país signatário da Convenção", destaca Bichara. 
 
A convenção foi firmada pelo Brasil em 2011, durante reunião da cúpula do G-20 em Cannes 
(França), e aprovado pelo Plenário do Senado em janeiro. Em abril deste ano, com a publicação 
do Decreto Legislativo 105 - divulgando aval do Senado ao texto - no Diário Oficial da União, 
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mais um passo foi dado. Para a entrada em vigor, porém, ainda era necessário o depósito de 
instrumento de ratificação. 
Pelas regras da convenção, o acordo entraria em vigor no primeiro dia do mês seguinte a um 
período de três meses após o depósito. Como foi feito em junho, chegou-se à data 1º de 
outubro. Isso significa que, na prática, o Brasil estará apto a trocar informações com os demais 
países signatários da convenção a partir deste dia. 
 
Essa troca de informações, no entanto, poderá ser feita por meio de solicitação ao país onde 
estão os ativos dos contribuintes brasileiros. O intercâmbio automático - principal mecanismo 
previsto na convenção - começará a ser feito somente em 2018, com os dados referentes ao 
exercício de 2017. 
 
"A troca automática é uma nova era", diz o coordenador-geral de Relações Internacionais da 
Receita Federal, Flávio Araújo. "Ter dinheiro no exterior será como ter dinheiro aqui no Brasil. 
Receberemos as informações dos outros países da mesma forma como hoje recebemos as 
informações dos bancos brasileiros. Não haverá mais espaço para a ocultação de ativos 
financeiros e rendimentos no exterior", completa. 
 
Existem ainda outros dois formatos de troca automática de informações previstos na convenção. 
E, segundo Araújo, começarão antes no Brasil: em 2017, com os dados referentes a 2016. Um 
desses formatos se chama CBC (do inglês Country-by-Country Reporting). Trata-se de um 
relatório das operações do país por grupos multinacionais. "O objetivo é combater a erosão da 
base tributária e o deslocamento do lucro", observa o coordenador da Receita. 
 
Isso porque as multinacionais têm a possibilidade de distribuir as operações e o lucro entre os 
países em que atua - o que poderia ser usado como forma de economizar impostos. A estimativa 
é que dois terços das transações de comércio exterior no mundo sejam intragrupo (subsidiária 
se relacionando com a matriz, uma terceira empresa do mesmo grupo prestando serviço ou 
emprestando tecnologia). 
 
Com a troca de informações ficará claro aos governos quanto, de fato, está sendo pago de 
imposto. A previsão é de que três mil grupos no mundo, com faturamento acima de 750 milhões 
de euros, sejam abrangidos. 
 
O outro formato que prevê a troca de informações já em 2017 trata dos benefícios que são 
oferecidos pelos governos para que determinada empresa atue no seu país - sem que haja 
mudanças em lei. Essas decisões administrativas terão de ser informadas na troca entre os 
países. O impacto para o Brasil, neste caso, segundo especialistas, não será tão expressivo, já 
que aqui tudo o que envolve o fato gerador do tributo (data, alíquota e base de cálculo) tem que 
estar previsto em lei. 
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7. 2ª Turma do STJ julga tributação de capatazia 

 
Fonte: Valor 
Por Beatriz Olivon 
 
Falta um voto para a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidir se é possível a 
tributação de serviços de capatazia - descarga, manuseio e conferência de mercadorias em 
portos e aeroportos. O julgamento está empatado. Caso os ministros decidam contra a inclusão 
desses gastos no cálculo do Imposto de Importação, os contribuintes passarão a ter precedentes 
nas duas turmas que julgam matérias de direito público. 
 
A Receita Federal exige a tributação com base na Instrução Normativa nº 327, de 2003. Segundo 
a norma, compõem o valor aduaneiro "os gastos relativos a carga, descarga e manuseio, 
associados ao transporte das mercadorias importadas". O valor aduaneiro é a base de cálculo 
do Imposto de Importação. 
 
O caso em julgamento pela 2ª Turma envolve a Oesa Comércio e Representações. Essa não é a 
primeira vez que o colegiado julga o assunto. Porém, é o primeiro caso em que há debate entre 
os ministros, segundo o relator, ministro Humberto Martins. Na outra decisão, os ministros 
apenas acompanharam um voto monocrático que citava precedente da 1ª Turma, sem debates. 
 
O precedente da 1ª Turma é recente, de setembro de 2014. Por apenas um voto de diferença, 
os ministros decidiram que as despesas devem ser excluídas da base de cálculo do Imposto de 
Importação. 
Justamente por ter sido um julgamento resolvido no desempate, a ministra Assusete Magalhães 
resolveu na sessão de ontem, diante de quatro votos e um novo empate, pedir vista para analisar 
melhor o assunto. "É uma questão relevante", disse a ministra lembrando que o precedente da 
1ª Turma foi definido por "maioria apertadíssima". 
 
O julgamento foi retomado ontem com o voto-vista do próprio relator, ministro Humberto 
Martins. O magistrado havia pedido vista regimental apenas para analisar uma alegação 
preliminar (anterior ao mérito) feita pelo ministro Mauro Campbell. 
 
O ministro havia negado o recurso sem a análise do mérito, aplicando a súmula 126 do STJ. De 
acordo com a súmula, é inadmissível recurso especial quando o acórdão questionado tem base 
em fundamentos constitucional e infraconstitucionais e a parte vencida não apresenta recurso 
extraordinário. 
 
Martins analisou a preliminar e manteve seu voto, contrário ao pedido da Fazenda Nacional para 
inclusão da capatazia na base de cálculo. Já os ministros Og Fernandes e Herman Benjamin 
consideravam a tributação possível. Como o ministro Campbell havia ponderado em seu voto 
que, se a preliminar fosse negada, ele acompanharia o relator quanto ao mérito, após a 
reiteração de voto de ontem, o julgamento ficou empatado. 
 
A ministra Assusete Magalhães, a quem cabe o desempate, também desconsiderou a preliminar 
apresentada mas, no mérito, preferiu pedir vista. Não há previsão de quando o processo voltará 
a julgamento. 
No caso julgado pela 1ª Turma em 2014, que envolve a Nutron Alimentos, do grupo Cargill, o 
relator, ministro Benedito Gonçalves, considerou que a instrução normativa "ampliou por via 
oblíqua a base de cálculo do imposto". 
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No voto-vista, por sua vez, o ministro Sérgio Kukina considerou que o Acordo de Valoração 
Aduaneira (AVA-GATT), tratado internacional assinado pelo Brasil, permite que os Estados-
membros optem pela tributação de atividades como a descarga de mercadorias. 
 
O desempate foi da ministra Regina Helena Costa, sem muito detalhamento dos argumentos no 
caso, conforme afirmaram os ministros da 2ª Turma na sessão de ontem. Caso o colegiado tenha 
posicionamento contrário ao da 1ª Turma, caberá à 1ª Seção do STJ definir a questão. 
 

8. Prazo para sacar PIS/PASEP termina no dia 30 de junho 

 
Fonte: A Tribuna 
 
O abono salarial é um benefício dado a quem trabalhou por pelo menos 30 dias no ano-base, 
recebendo por mês até dois salários mínimos. Para estar apto a sacar o abono, também é preciso 
contabilizar cinco anos de cadastro no Programa de Integração Social (PIS) e possuir dados 
informados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) . 
 
O abono salarial é uma espécie de 14º salário para uma faixa específica de trabalhadores. p 
benefício equivale ao valor de um salário mínimo, vigente na data de pagamento (R$ 880) e 
pode ser retirado nas agências da Caixa e Banco do Brasil. Os benefícios que ainda não foram 
sacados somam R$ 1,7 bilhão. 
 
Em todo o Brasil, 23,6 milhões de trabalhadores têm direito a receber o abono. Desse total, 21,5 
milhões já fizeram os saques, segundo o governo. Os dois milhões que ainda não acessaram o 
recurso representam 8,7% dos trabalhadores beneficiados. 
 
O estado com o maior número de trabalhadores que não sacaram o abono é São Paulo, onde 
684.937 pessoas ainda não resgataram o benefício, seguido de Minas Gerais (197.428) e Rio de 
Janeiro (180.639). 
 
O Ministério do Trabalho informou que está enviando correspondências no endereço de 
domicílio dos trabalhadores que podem sacar o benefício. 
 
Como sacar o PIS/Pasep 
 
O PIS destinado aos funcionários de empresas privadas regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) e o PASEP é destinado aos servidores públicos. Os recursos que não são sacados 
retornam para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 
 
Antes de sacar o PIS, o trabalhador deverá verificar se o benefício não foi depositado 
diretamente na conta. Caso contrário, deve comparecer com o Cartão do Cidadão e senha 
cadastrada nos terminais de autoatendimento da Caixa ou em uma Casa Lotérica. Se não tiver o 
Cartão do Cidadão, o beneficiado pode receber o abono em qualquer agência da Caixa mediante 
apresentação de um documento de identificação. 
 
Já os participantes do Pasep (Banco do Brasil), após verificar se houve depósito na conta, devem 
procurar uma agência e apresentar um documento de identificação. 
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As informações sobre o direito ao saque também podem ser obtidas pela Central de 
Atendimento Alô Trabalho – 158; pelo 0800-7260207, da Caixa; e pelo 0800-7290001, do Banco 
do Brasil. 
 

9. Fazenda tem cinco anos para revisar tributação do IR sobre ganho de 

capital 

 
Fonte: Conjur 
Por Marcelo Galli 
 
A Fazenda Pública tem cinco anos para exercer o direito de revisar ou constituir crédito da 
tributação do Imposto de Renda sobre ganho de capital se houve pagamento, mesmo que 
parcial, sendo que o início do prazo é a data da ocorrência do fato gerador. 
 
Por esses motivos, os membros da 2ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do 
Ministério da Fazenda acataram, por unanimidade, argumento de uma contribuinte que 
defendia a decadência de um lançamento feito em 2001 referente a um negócio de 1996. 
 
Ganho de capital é a diferença entre o valor de compra e o de venda de um bem. O caso envolve 
alienação de cotas em empresa que tinha participação do pai falecido da contribuinte. A Receita 
alegava classificação indevida de rendimentos na declaração do IR de pessoa física auferidos na 
venda das cotas. 
 
O relator do recurso, conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, disse que os pagamentos dos 
impostos referentes ao ganho de capital têm comprovantes. “Logo, as parcelas de imposto 
pagas fazem com que a contagem do prazo decadencial referente a essa alienação seja 
realmente a partir da ocorrência do fato gerador: 26/10/1996, em conformidade com o 
parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Por isso, estão decaídos os créditos lançados com base na 
alienação dessas cotas.” 
 
Para o advogado tributarista Fabio Calcini, do escritório Brasil Salomão e Matthes Advocacia, a 
decisão é importante pelo fato de a Câmara Superior ter aplicado o entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 973.733/SC, sob a sistemática dos recursos 
repetitivos. Na ocasião, os ministros do tribunal reconheceram que o prazo de cinco anos se 
conta do fato gerador, mesmo quando se trata de tributação definitiva de IR, desde que exista 
pagamento. 
 
O regimento interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais determina que as decisões 
definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e o STJ em matéria 
infraconstitucional, em sede de repercussão geral e repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos 
conselheiros do conselho no julgamento dos recursos que chegam ao colegiado. 
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10. Receita Federal esclarece novas dúvidas sobre repatriação de recursos no 

exterior 

 
Fonte: RFB 
 
A Receita Federal (RFB) acrescentou três novas questões ao “Perguntas e respostas” sobre 
repatriação de recursos no exterior na página do órgão na Internet. 
 
Os novos esclarecimentos se referem à forma de regularização de bens adquiridos no exterior 
por contribuintes que estavam na condição de não residente, à dispensa do pagamento de 
multas pela não apresentação ou pela apresentação em atraso da DAA (declaração de ajuste 
anual) referente ao ano-calendário 2014 do optante pelo RERCT (Regime Especial de 
Regularização Cambial e Tributária), e à incidência de IRPF sobre a variação cambial dos valores 
repatriados oriundos de depósitos em instituições financeiras no exterior. 
 
Foram também incluídas notas informativas às perguntas 36 e 39. 
 
A RFB acompanha permanentemente as demandas da sociedade para prestar tempestivamente 
as orientações essenciais para que o contribuinte possa exercer a opção pelo RERCT. 
 

11. STJ começa a julgar ICMS no cálculo do PIS e Cofins  

 
Fonte: Valor 
Por Beatriz Olivon 
 
A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) começou a julgar ontem, por meio de um recurso 
repetitivo, uma questão de grande impacto para a União: a possibilidade de exclusão do ICMS 
da base de cálculo do PIS e da Cofins. Por ora, só o relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 
votou, e de forma favorável ao contribuinte. O tema também está na pauta do Supremo Tribunal 
Federal (STF). 
 
A discussão alcança R$ 250 bilhões. É o valor que, em caso de derrota, a União teria que devolver 
aos contribuintes referente aos últimos dez anos. Perderia-se ainda uma arrecadação anual de 
R$ 27 bilhões, segundo afirmou em defesa oral o procurador Clóvis Monteiro da Silva Neto, da 
Fazenda Nacional. 
 
Nos tribunais superiores, a questão é antiga. Havia posição consolidada no STJ - inclusive com 
duas súmulas editadas há mais de 20 anos - contra os contribuintes até manifestação divergente 
do Supremo Tribunal Federal em 2014. 
 
Na ocasião, os ministros do STF ponderaram que a decisão se limitava ao caso concreto, uma 
vez que permaneciam sem julgamento uma ação declaratória de constitucionalidade (ADC), 
proposta pela Advocacia-Geral da União (AGU), e uma repercussão geral sobre o assunto. 
 
Mesmo assim, a decisão foi o suficiente para lançar uma esperança aos contribuintes - e deixar 
a dúvida sobre o STJ, que voltou a analisar a questão. O caso envolve a Hubner Componentes 
Automotivos. 
 
No julgamento, há dois pedidos: um da empresa, pela exclusão do ICMS do cálculo das 
contribuições sociais, e outro da Fazenda Nacional, referente à possibilidade de retirada de 
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valores transferidos a terceiros durante a vigência de dispositivo da Lei nº 9.718 - um assunto 
menos polêmico, reconhecido como repetitivo em 2009. 
 
Para a Fazenda Nacional, a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins só desonera o 
contribuinte no curto prazo, segundo o procurador. "Novas formas de financiamento serão 
buscadas. Querer reduzir a base de cálculo da Cofins é demandar aumento de alíquota", 
afirmou. O debate só se aproveita aos "fabricantes de teses tributárias", segundo o procurador. 
O sistema da Cofins poderá se tornar mais complexo e custoso. 
 
A defesa da advogada da Hubner, Anete Mair Maciel Medeiros, do Gaia, Silva, Gaede e 
Associados, dirigiu-se, principalmente, aos ministros que têm votado contra os contribuintes. 
Para ela, o ponto central da discussão é qual o conceito de faturamento e receita bruta. "O ICMS 
não é o produto, ele compõe o preço do produto", defendeu no julgamento. 
 
Para o relator da ação, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, as transferências a terceiros 
integram a base de cálculo do PIS e da Cofins porque não são predestinados a credores. Eles 
ingressam no arrecadador que as repassa posteriormente. 
 
Já no caso do ICMS, segundo o ministro, a situação é diferente. Os valores do imposto são 
predestinados, "carimbados" ao Fisco estadual, de forma que não pertencem ao contribuinte e 
não integram sua receita. Tratar ingresso como receita sobreporia ao contribuinte um encargo 
indevido, acrescentou Napoleão. 
 
Os valores de ICMS apurados e depois recolhidos ao Estado assumem caráter temporário, são 
"meros ingressos" ou "dotações alheias" que não se integram na receita própria da empresa, de 
acordo com o ministro. 
 
Em seu voto, além de determinar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, 
Napoleão permitiu a compensação dos valores recolhidos nos dez anos anteriores. "Nem tudo 
que reluz é ouro. Nem tudo que o comerciante recebe é receita dele. Tem coisa que não é. O 
ICMS, por exemplo", disse o relator. Após o voto, o ministro Mauro Campbell Marques pediu 
vista e se comprometeu a apresentar seu posicionamento na próxima sessão, marcada para o 
dia 22. 
 
O entendimento do relator já era conhecido, por meio de julgamentos na 1ª Turma, segundo o 
advogado José Arnaldo da Fonseca Filho, do Levy e Salomão Advogados. Para ele, os 
julgamentos em repetitivo servem para os ministros discutirem e consolidarem teses e não 
necessariamente se limitarem a repetir o que já estava estabelecido. Fonseca Filho acredita que 
dificilmente o processo será julgado ainda no primeiro semestre. 
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12. RFB - IOF - Alíquota - Aquisição de moeda estrangeira e fundos e clubes 

de investimento - Alterações  

 
Fonte: Checkpoint 
 
A Instrução Normativa RFB nº 1.649/2016 alterou a Instrução Normativa RFB nº 907/2009, que 
dispõe sobre o IOF, para determinar que: a) a expressão "aquisição de moeda estrangeira, em 
espécie" se refere à operação cambial na qual a entrega da moeda estrangeira pela instituição 
autorizada a operar no mercado de câmbio ao seu cliente é realizada em espécie, relativamente 
ao dispositivo que trata da alíquota do IOF nas liquidações de operações de câmbio, liquidadas 
desde 3.5.2016; b) nas liquidações de operações de câmbio para aquisição de moeda estrangeira 
em espécie realizadas entre instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio 
permanecem tributadas &agra ve; alíquota zero; c) nas operações realizadas pelas carteiras dos 
fundos de investimento e dos clubes de investimento com debêntures emitidas por instituições 
integrantes do mesmo grupo econômico estão sujeitas alíquota de 1% ao dia, prevista no caput 
do art. 32 do Decreto nº 6.306/2007, não se lhes aplicando a alíquota zero.  
 

13. Comércio Exterior - Operações de Comércio Exterior - Produtos sujeitos a 

procedimentos especiais na importação - Automóveis - ACE nº 55 - 

Redistribuição de cota  

 
Fonte: Checkpoint 
 
Por meio da Portaria Secex nº 27/2016 foi realizada a redistribuição de cota para importação de 
automóveis, instituída pelo Acordo de Complementação Econômica nº 55 (ACE nº 55), que 
dispõe sobre o Comércio no Setor Automotivo entre Brasil e México, internalizado pelo Decreto 
nº 8.419/2015.  
 
O presente ato alterou o inciso VII (Automóveis) do adendo IV (Produtos sujeitos a 
procedimentos especiais na importação) para redistribuir a cota para importação de automóveis 
da seguinte forma:  
a) a parcela de US$ 482.040.000,00, correspondente a 30% da cota de importação de US$ 
1.606.800.000,00, referente ao período de 19.3.2016 a 18.3.2017, será distribuída da seguinte 
maneira:  
a.1) a parcela de US$ 433.836.000,00, correspondente a 90% da cota de importação de US$ 
482.040.000,00, será distribuída às empresas com código de enquadramento 2910 (Fabricação 
de automóveis, camionetas e utilitários) e 2920 (Fabricação de caminhões e ônibus) na 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) e que tenham realizado, entre 2010 e 
2015, pelo menos uma importação de veículos originários do México objeto das cotas 
estabelecidas no 5º Protocolo Adicional ao Apêndice II do ACE 55, respeitados os critérios abaixo 
descritos:  
a.1.1) 35%, equivalentes a US$ 168.714.000,00, distribuídos na proporção das importações, 
entre 2010 e 2015, dos veículos objeto das cotas estabelecidas no 5º Protocolo Adicional ao 
Apêndice II do ACE 55, em termos do valor no local de embarque, em relação ao total das 
importações desses veículos originários daquele país realizadas pelas empresas que atenderem 
aos critérios mencionados no item "a";  
a.1.2) 35%, equivalentes a US$ 168.714.000,00, distribuídos na proporção dos licenciamentos 
concedidos pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), no ano de 2015, aos veículos 
objeto das cotas estabelecidas no 5º Protocolo Adicional ao Apêndice II do ACE 55, em relação 
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ao total de licenciamentos para esses veículos das empresas que atenderem aos critérios 
mencionados no item "a";  
a.1.3) 20%, equivalentes a US$ 96.408.000,00, distribuídos em parcelas iguais para as empresas 
que atenderem aos critérios mencionados no item "a";  
b) a parcela de US$ 48.204.000,00, equivalentes a 10% da cota de que trata o item "a", 
constituirá reserva técnica para atender a situações não previstas, podendo ser destinada, 
ainda, para amparar importações de empresas não contempladas no item "a.1", observados os 
critérios indicados.  
Referido ato determinou ainda que:  
a) as empresas contempladas com a cota descrita no item "a.1" deverão informar ao 
Departamento de Operações de Comércio Exterior (DECEX), por meio de ofício ou correio 
eletrônico da Coordenação Geral de Importação (decex.cgim@mdic.gov.br), até os dias 
23.9.2016 e 30.12.2016, a intenção da utilização, total ou parcial (Valor US$), da cota individual 
indicada no ato;  
b) serão redistribuídos para a reserva técnica, nos dias 3.10.2016 e 9.1.2017, os saldos de cota 
para os quais não houver intenção de utilização por parte das empresas contempladas, bem 
como os saldos de cota das empresas que não se manifestarem na forma prevista do item "a";  
c) os resultados da redistribuição para a reserva técnica serão publicados na página eletrônica 
do MDIC (www.mdic.gov.br).  
 

14. PGFN/RFB - Parcelamento de débitos previdenciários (Refis da Copa) - 

Prorrogação do prazo para consolidação  

 
Fonte: Checkpoint 
 
Foi alterada a Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 550/2016 que estabelece as regras para a 
consolidação do parcelamento ou homologação do pagamento à vista de débitos 
previdenciários vencidos até 31.12.2013 junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 
e à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).  
 
Podem optar pelo parcelamento ou pagamento à vista os sujeitos passivos que aderiram a 
quaisquer das modalidades de parcelamento previstas no § 1º do art. 1º da Portaria Conjunta 
PGFN/RFB nº 13/2014, que trata de débitos previdenciários vencidos até 31.12.2013, e que têm 
débitos a consolidar em relação às contribuições sociais: a) das empresas, incidentes sobre a 
remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço; b) dos empregadores domésticos; 
c) dos trabalhadores, incidentes sobre o salário de contribuição; d) das instituídas a título de 
substituição; e) das devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos.  
As indicações necessárias à consolidação do parcelamento, mencionadas a seguir, deverão ser 
realizadas exclusivamente no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ou da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) na Internet, do dia 12 de julho até às 
23h59min59s, horário de Brasília, do dia 29 de julho de 2016: a) débitos a serem parcelados; b) 
número de prestações pretendidas; c) débitos pagos à vista; d) montantes de prejuízo fiscal e 
de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a serem 
utilizados para liquidação de valores correspondentes a multas, de mora ou de ofício, e a juros 
moratórios.  
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15. Receita altera interpretação sobre créditos de PIS e Cofins 

 
Fonte: Valor 
Por Adriana Aguiar 
 
A Receita Federal indicou que as empresas que possuem produtos tributados no regime 
monofásico (onde o imposto é cobrado do primeiro elo da cadeia produtiva) podem usar 
créditos relativos à venda de itens isentos, alíquota zero, suspensos ou não incidentes de 
tributos. A previsão está no Ato Declaratório Interpretativo nº 4, publicado ontem no Diário 
Oficial da União. 
 
Entre os beneficiados estão os setores que possuem produtos tanto no regime cumulativo como 
no não cumulativo e, portanto, precisam fazer um cálculo percentual de quanto representa a 
venda de produtos que podem tomar créditos. 
 
Entre eles estão as concessionárias de veículos (onde ocorre a vendas de carros novos, peças e 
prestação de serviços), supermercados (no qual há a venda de produtos de higiene pessoal e 
demais produtos), livrarias (que se dedicam não só à venda de livros como artigos de papelaria) 
e distribuidora de produtos de informática (comercialização de equipamentos incluídos no 
"Programa de Inclusão Digital" e demais produtos). 
 
Pelo ato declaratório, os setores que fazem o chamado rateio proporcional de créditos 
permitidos de PIS e Cofins - em relação às receitas decorrentes da venda de produtos em 
incidência monofásica - poderão incluir no rateio os valores obtidos com a venda de produtos 
isentos, suspensos ou de alíquota zero para a tomada de créditos. 
 
Segundo o advogado Marcelo Bolognese, do Bolognese Advogados, a nova norma modifica 
todas as conclusões em contrário constantes em soluções de consulta ou em soluções de 
divergência. "Com base nesta nova interpretação, as empresas envolvidas [que tenham receita 
sujeita à cumulatividade e a não cumulatividade] terão possivelmente um volume maior de 
créditos, gerando um valor de desembolso menor", afirma. 
 
Como esse ato declaratório revoga todas as soluções de consulta e de divergência existentes até 
então, as empresas que têm direito a esses créditos poderão, segundo Bolognese, pleitear, por 
meio do sistema PER/DCOMP, o que não foi compensado nos últimos cinco anos. "Se a própria 
Receita deu esse novo posicionamento, há condições de recuperar o passado." 
 
Para a advogada Gabriela Miziara Jajah, do Siqueira Castro Advogados, a tendência do Judiciário 
era sempre no sentido de vetar essa tomada de créditos e a Receita Federal em geral restringia 
a possibilidade. "Até estranhamos ver um ato como este. A decisão vem como um alento, mas 
precisamos ver se a Receita vai manter esse posicionamento." 
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16. Receita estuda mudar fiscalização de bebidas 

 
Fonte: O Estado de S. Paulo 
Por Adriana Fernandes 
 
Depois da operação Esfinge, da Polícia Federal, que prendeu na semana passada três suspeitos 
de fraude, a Receita Federal prepara mudanças no sistema de fiscalização da produção de 
bebidas frias, como cerveja, refrigerantes e águas minerais. O sistema, conhecido pela sigla 
Sicobe, foi alvo da operação da PF no último dia 3, que investigou contrato da Casa da Moeda 
para a instalação dos equipamentos nas linhas de produção dos fabricantes de bebidas. 
 
Na operação, o auditor fiscal e ex-chefe de fiscalização da Receita, Marcelo Fisch – que também 
foi chefe de gabinete do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega –, foi preso na operação por 
envolvimento na fraude na licitação da empresa contratada pela Casa da Moeda para o 
funcionamento do sistema, considerado caro pelos fabricantes de bebidas. 
 
Quando foi criado, em 2008, o Sicobe foi vendido como um modelo eficiente de marcação das 
bebidas, com códigos seguros para funcionar como uma espécie de assinatura digital para 
possibilitar a Receita fazer o rastreamento individual de cada bebida produzida no País em 
tempo real. A avaliação agora é que o modelo não teve o impacto esperado nas receitas e ainda 
acabou permitindo a ocorrência de fraudes. 
 
O sistema possibilita a medição das quantidades fabricadas e identificação de tipos de bebidas, 
marcas e embalagens. Ele também permite a codificação dos produtos que saem da linha de 
produção. 
 
Com base nessas informações, a Receita passou a cruzar informações com os valores pagos de 
tributos pelas empresas para identificar casos de sonegação. Esse é um dos setores considerados 
pelo Fisco como de grande evasão fiscal no País. 
 
Segundo apurou o Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado, um grupo de trabalho 
foi criado para revisar o modelo de controle. Ele poderá ser simplificado ou até mesmo 
eliminado. Não está descartada a possibilidade de substituição do sistema com o reforço das 
notas fiscais eletrônicas. “Podemos simplificar o sistema para torná-lo mais barato”, disse uma 
fonte envolvida nos estudos de revisão do sistema, que reconhece que o modelo de fiscalização 
e controle ficou caro. 
 
Hoje, os fabricantes adquirem o kit do equipamento de controle e monitoramento, mas podem 
abater o custo do PIS e Cofins devidos pela empresa. Ou seja, em última instância, quem financia 
o equipamento de fiscalização é o governo. 
 
Na operação da PF, são investigadas fraudes em contratos com a Casa da Moeda que 
movimentaram mais de R$ 6 bilhões em seis anos, A estimativa é de que o grupo tenha 
movimentado mais de R$ 150 milhões em propina. 
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17. Regularização de ativos no exterior é adiada após nova orientação do fisco 

 
Fonte: DCI 
 
A Receita Federal divulgou recentemente informações para que os contribuintes declararem 
também valores que foram gastos no passado, além do saldo em conta corrente estrangeira 
 
São Paulo – A orientação da Receita Federal de que os contribuintes devem declarar também 
recursos gastos no passado, além do saldo em contas correntes no exterior, está levando 
pessoas físicas a postergarem a adesão ao programa de regularização de divisas. 
 
Até então, especialistas vinham trabalhando com a perspectiva de que para aderir ao Regime 
Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) seria preciso declarar só o saldo da conta 
em 31 de dezembro de 2014, conforme especificam a Lei 13.254/2016 e a Instrução Normativa 
1.627/2016. 
 
“Tenho acompanhado esse tema há muito tempo, desde que era projeto, e o entendimento 
sempre foi o de que iríamos trabalhar com a fotografia [da conta corrente] no dia 31 de 
dezembro. Ninguém tinha dúvida de que era o saldo, para o bem e para o mal”, afirma o 
professor e sócio de Chediak Advogados, José Andrés Lopes da Costa. 
 
Mas por meio de uma seção de perguntas e respostas, que vem sendo atualizada nas últimas 
semanas, a Receita deixou claro que não compartilha dessa visão, conta a professora da 
Fundação Getulio Vargas (FGV), Nara Takeda Taga. Na mesma analogia, ela diz que o fisco quer 
obter “o filme todo” e não só a fotografia do final de 2014. 
 
O objetivo disso, na visão dela, seria garantir que o contribuinte pagasse os 30% de tributos e 
multa sobre o maior saldo existente nos últimos anos. Isso evitaria que a tributação ficasse 
menor para quem eventualmente tivesse utilizado os recursos pouco antes da data de 31 de 
dezembro. 
 
Na visão dos advogados, contudo, essa interpretação da Receita traz uma série de problemas 
operacionais para a adesão ao regime. O primeiro deles seria que o contribuinte precisaria 
apurar quais foram os recursos consumidos durante um intervalo bastante grande de tempo, 
em muitos casos superior a dez anos. 
 
Para fins tributários, esse prazo envolveria os últimos cinco anos. O problema, conta o sócio da 
área tributária do escritório Miguel Neto Advogados, José Maurício Abreu, é que a regularização 
de ativos possui também uma série de desdobramentos penais. Para o crime de evasão de 
divisas, por exemplo, seriam 12 anos. “Muitas vezes as pessoas não têm dados suficientes. Não 
existe histórico nem extrato para identificar essas movimentações”, afirma ele. 
 
Abreu conta que não é preciso ir muito longe para compreender esse tipo de dificuldade: se o 
contribuinte mudou de banco, ou se um falecimento resultou na mudança de titularidade da 
conta corrente, por exemplo, já pode não ser possível resgatar esse histórico. “Isso tem gerado 
sim muito desconforto para os clientes.” 
 
Para agravar o quadro, ele explica ainda que se qualquer divergência de interpretação conduzir 
o contribuinte em sentido diverso da posição da Receita, a consequência é a perda da anistia. 
Com isso, a pessoa física ficaria sujeita a todas as penalidades, inclusive as de âmbito criminal. 
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Saída 
 
Outro que critica a posição da Receita em relação à declaração de saldos já consumidos é o sócio 
do BMA (Barbosa, Müssnich, Aragão), Hermano Barbosa. Ele destaca que na última quarta-feira 
(8) a Receita Federal acrescentou notas à seção de perguntas e respostas, reiterando o 
entendimento sobre os saldos consumidos. “A Receita segue interpretando a lei com erro e 
desperdiçando a chance de trazer segurança para os contribuintes, condição indispensável para 
o sucesso do RERCT”, acrescenta ele. 
 
Lopes da Costa, do Chediak, entende que num cenário de crescente troca de informações entre 
países, no final das contas, os contribuintes não possuem alternativa senão aderir ao regime. 
Mas diante da insegurança, ele acredita que essa decisão será postergada até o último momento 
possível – o dia 31 de outubro – na esperança de que o fisco mude sua interpretação. 
 
Nara compartilha também que nos bastidores já existe notícia de projeto no Legislativo para 
modificar a redação da lei do RERCT e deixar claro que o critério é a fotografia da conta corrente 
no dia 31 de dezembro, e não como pretende a Receita. Esse tipo de alteração, explica ela, em 
muitos casos é feita por meio do que se chama de projeto de lei “ônibus”, aqueles em que vários 
temas sem qualquer ligação acabam “pegando carona”. 
 

18. Receita esclarece dúvida sobre instrução normativa 1.646 da DCTF 

 
Fonte: Jornal Contábil 
 
A Instrução Normativa RFB nº 1.646, de 30 de maio de 2016, realizou adequações na Instrução 
Normativa RFB nº 1.599, de 11 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a Declaração de Débitos 
e Créditos Tributários Federais (DCTF), e na Instrução Normativa RFB nº 1.605, de 22 de 
dezembro de 2015, que dispõe sobre a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (DSPJ) – 
Inativa 2016, com o intuito de unificar e uniformizar informações prestadas à Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB). 
 
Anteriormente, as informações relativas à inatividade ou a falta de débitos a declarar de uma 
pessoa jurídica podiam ser obtidas na DCTF ou na DSPJ – Inativa, essa situação obrigava que as 
pessoas jurídicas não sujeitas ao Simples Nacional acompanhassem as normas de duas 
declarações para o cumprimento adequado de suas obrigações acessórias. 
 
Quando a situação de inatividade ocorresse no curso do ano-calendário, a pessoa jurídica estaria 
obrigada ainda à entrega de DCTF e somente no segundo ano subsequente ao fato teria 
oportunidade de informar tal situação à RFB por meio da DSPJ – Inativa. 
 
Para se evitar estas situações, as informações relacionadas à inatividade de pessoas jurídicas 
passaram a ser declaradas unicamente na DCTF, nos moldes da informação sobre a inexistência 
de débitos a declarar. Com isso, a DSPJ – Inativa poderá ser extinta a partir do ano de 2017. 
 
De acordo com as novas regras, as pessoas jurídicas que não tenham débitos a declarar ou que 
passem se enquadrar na situação de inatividade deixam de apresentar DCTF a partir do 2º 
(segundo) mês em que permanecerem nessas condições. Excepcionalmente elas deverão 
apresentar DCTF relativas: 
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– ao mês de janeiro de cada ano-calendário; 
– ao mês de ocorrência dos seguintes eventos: extinção, incorporação, fusão e cisão parcial ou 
total; 
– ao último mês de cada trimestre do ano-calendário, quando no trimestre anterior tenha sido 
informado que o pagamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) seria efetuado em quotas; e 
– ao mês subsequente ao da publicação da Portaria Ministerial que comunicar a oscilação da 
taxa de câmbio, na hipótese de alteração da opção pelo regime de competência para o regime 
de caixa prevista no art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 1.079, de 3 de novembro de 2010. 
 
Com exceção dos casos acima informados, as pessoas jurídicas que não tenham débitos a 
declarar e as inativas voltarão a apresentar DCTF apenas a partir do mês em que possuírem 
débitos. Não haverá, então, distinção entre as obrigações acessórias a serem cumpridas pelas 
pessoas jurídicas que não tenham débitos a declarar e pelas pessoas jurídicas inativas. 
 
Para uma pessoa jurídica que permaneça sem débitos a declarar ou na situação de inatividade 
por repetidos exercícios, bastará a entrega da DCTF relativa ao mês de janeiro para manter sua 
inscrição no CNPJ na situação ativa. 
 
Excepcionalmente para o ano-calendário de 2016, como não havia previsão de apresentação da 
DCTF de janeiro por pessoas jurídicas inativas, estabeleceu-se a regra de que a DCTF de janeiro 
de 2016 deverá ser apresentada até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês de julho de 2016. 
Trata-se da prestação da informação de inatividade do ano-calendário de 2016, que somente 
seria apresentada em março de 2017, caso a DSPJ – Inativa ainda existisse. Em março de 2017, 
a pessoa jurídica que não tiver débitos a declarar ou estiver inativa irá apresentar a DCTF de 
janeiro relativa ao ano-calendário de 2017 e, então, as obrigações estarão totalmente unificadas 
nesta declaração também no que concerne aos prazos de cumprimento. 
 
Observe-se que será permitida a entrega da DCTF de janeiro de 2016 sem utilização de 
certificado digital pelas empresas inativas que tenham apresentado a DSPJ – Inativa 2016. Esta 
dispensa se justifica para que os contribuintes tenham tempo hábil para obtenção do 
documento, uma vez que o Programa Gerador da Declaração (PGD) da DCTF exige a utilização 
de certificado digital e a DSPJ – Inativa 2016 podia ser apresentada sem a utilização desse 
dispositivo. 
 
A DSPJ – Inativa 2016 também era exigida das pessoas jurídicas inativas nos casos de extinção, 
incorporação, fusão ou cisão parcial ou total ocorridos no ano-calendário de 2016, mas, tendo 
em vista que DCTF nessas situações já deve ser apresentada, foram revogados os dispositivos da 
Instrução Normativa RFB nº 1.605, de 2015, que tratam da apresentação da DSPJ – Inativa 2016 
na ocorrência desses eventos. Dessa forma, não serão mais aceitas DSPJ – Inativa 2016 referente 
a situações especiais ocorridas no ano de 2016, devendo ser entregue a DCTF correspondente à 
situação especial. 
 
Por fim, na Instrução Normativa RFB nº 1.599, de 2015, referente à DCTF, houve ainda um 
esclarecimento quanto à regra relativa à apresentação da declaração por Microempresas (ME) 
e Empresas de Pequeno Porte (EPP) enquadradas no Regime Especial Unificado de Arrecadação 
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
(Simples Nacional) e sujeitas à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). A nova 
redação deixou mais clara a necessidade de apresentação de DCTF somente pelas empresas 
optantes pelo Simples Nacional que são do ramo de construção, ao delimitar a referência aos 
incisos IV e VII do caput do art. 7º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011. Além disso, na 
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apresentação da DCTF essas empresas devem declarar os valores referentes à CPRB, bem como 
os valores dos impostos e contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, 
de que tratam os incisos I, V, VI, XI e XII do § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006. Esclarece-se, outrossim, que somente deverá haver a apresentação, por 
essas empresas, de DCTF relativa às competências em que houver valor de CPRB a informar. 
 

19. PEC permite emissão de títulos da dívida pública para pagamento de 

precatórios 

 
Fonte: Câmara Notícias 
Por Lara Haje 
 
A Câmara dos Deputados analisa a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 205/16, do 
deputado Silvio Torres (PSDB-SP), que permite que a União, estados, o Distrito Federal e 
municípios emitam, excepcionalmente, títulos da dívida pública para o pagamento de 
precatórios decorrentes de condenações judiciais. 
 
Pela proposta, os títulos da dívida pública deverão ter o exato montante dos precatórios e não 
serão computáveis para efeito do limite global de endividamento. A emissão dos títulos terá de 
ser previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, parcelas 
anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 
 
“A medida evitará eventuais abusos por parte dos interessados, o que poderia colocar em risco 
a higidez fiscal dos entes federados”, afirma Torres. Para o parlamentar, é preciso avançar na 
regulamentação do pagamento de precatórios. A PEC acrescenta dispositivos à Constituição. 
 
Regras 
 
Conforme a proposta, os precatórios da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, 
e das respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, poderão ser pagos 
mediante a utilização de recursos orçamentários próprios e, complementarmente, dos 
seguintes instrumentos: 
 
•             até 75% do montante dos depósitos judiciais e dos depósitos administrativos em 
dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos 
quais a União, os estados, o Distrito Federal ou os municípios, ou suas autarquias, fundações e 
empresas estatais dependentes, sejam parte; 
 
•             até 45% dos demais depósitos judiciais da localidade, mediante instituição de fundo 
garantidor composto pela parcela restante dos depósitos judiciais, destinando-se 100% desses 
recursos ao Distrito Federal; e, nos estados, 50% desses recursos para o próprio estado e 50% 
para os respectivos; e 
 
•             contratação de empréstimo. 
 
Tramitação 
 
A PEC será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania quanto à 
admissibilidade. Caso seja aprovada, será examinado por uma comissão especial criada 
especialmente para essa finalidade. Em seguida, será votada em dois turnos pelo Plenário. 
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ESTADUAL 
 

20. CONFAZ - ICMS - BA, MG, PR, RJ e SP - Diferimento - Desperdícios e 

resíduos de metais e alumínio - Revogação  

 
Fonte: Checkpoint 
 
Por meio do Protocolo ICMS nº 31/2016, foi revogado o Protocolo ICMS nº 44/2013, que 
estabelecia sobre a substituição tributária em relação às operações antecedentes interestaduais 
(diferimento) com desperdícios e resíduos de metais não ferrosos e alumínio em formas brutas 
quando o produto for destinado a estabelecimento industrial, relativamente às operações entre 
os Estados da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.  
 
Essa revogação produzirá efeito a partir de 1º.8.2016. 
 

21. Sinapro beneficia associados com redução de carga tributária 

 
Fonte: O Sul 
 
Uma boa conquista do Sindicato das Agências de Propaganda no Rio Grande do Sul (Sinapro-RS) 
irá beneficiar todo mercado da Propaganda no Estado. A partir de uma iniciativa da instituição, 
as empresas agora estão liberadas do recolhimento da contribuição previdenciária de 15% 
incidente sobre a nota fiscal ou fatura de serviços prestados por cooperativas de trabalho. A 
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) é uma resposta à ação coletiva movida pelo Sinapro-
RS em 2014. Além de reduzir a carga tributária, a decisão ainda determina que as agências 
possam resgatar o montante recolhido desde 2009 (cinco anos antes do ajuizamento da ação). 
A fim de nortear as agências sobre como proceder para resgatar os valores pagos 
indevidamente, o Sindicato irá realizar um evento explicativo no dia 9 de junho, das 14h30min 
às 16h, na sede da entidade. 
 
“Esta é uma vitória definitiva a favor de todos os associados da entidade, uma vez que 
representa uma economia de custos com planos de saúde e odontológicos, e serviços como os 
de zeladoria, limpeza, segurança, entre outros, prestados por cooperativa”, destaca o 
presidente do Sinapro-RS, Fernando Silveira. Para buscar o ressarcimento garantido, os 
associados devem assinar o termo de adesão à ação coletiva da entidade e apresentar ao 
Sindicato os contratos com cooperativas, além de faturas de prestação de serviço emitidas pelas 
mesmas, GFIP’S, procuração e Contrato Social das empresas. “As agências que já haviam 
assinado o termo em 2009, no início do processo, poderão recuperar sete anos da contribuição 
previdenciária”, detalha Silveira. 
 
O procedimento para habilitação das empresas é rápido, explica o dirigente: basta demonstrar 
o quanto foi pago indevidamente e, após a homologação dos cálculos pelo juiz, o valor é 
disponibilizado para restituição ou compensação com outros tributos. “A equipe da Rafael 
Pandolgo Advogados Associados, escritório responsável pela condução do processo, já está à 
disposição para prestar maiores informações aos interessados”, informa Silveira. Ele alerta que 
a partir da decisão do STF toda empresa associada que receber autuação de cobrança do tributo 
previdenciário para serviços de cooperativas deve procurar imediatamente o departamento 
Jurídico do Sinapro-RS. 
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O Sindicato ainda move outras duas ações coletivas, com foco na redução de custos da folha de 
pagamento dos associados, que se referem à inexigibilidade da contribuição de 10% sobre o 
saldo de depósitos do FGTS quando da demissão sem justa causa; e da contribuição 
previdenciária sobre os valores verbas indenizatórias, como horas extras, férias, salário 
maternidade, entre outros. Ambas serão apresentadas aos associados durante o evento do dia 
09 de junho. “A pressão em conjunto é muito mais forte e eficaz, por isso é tão importante a 
adesão do mercado da Propaganda a iniciativas que busquem trabalhar melhor a questão do 
custo das agências, que percentualmente é o mesmo para todas independente do tamanho das 
empresas”, considera Silveira. 
 

22. RJ - Créditos tributários e não tributários - Dívida ativa - Parcelamento - 

Garantia, requerimento e outros - Alterações  

 
Fonte: Checkpoint 
 
Foi alterada a Resolução PGE n° 2.705/2009, que dispõe sobre o pagamento parcelado de 
créditos tributários e não tributários do Estado do Rio de Janeiro, de suas autarquias e fundações 
públicas, inscritos em dívida ativa, em fase de cobrança amigável e ajuizados, para dispor sobre: 
a) a condição para a concessão de parcelamento no caso de créditos já ajuizados, com penhora 
ou arresto de bens efetivados nos autos, ou com outra garantia; b) o pedido de Parcelamento 
Especial que será apresentado através de requerimento específico, expedido pelo Sistema 
Informatizado da Dívida Ativa, em duas vias.  
 
Por fim, foram revogados os seguintes dispositivos da Resolução PGE nº 2.705/2009: a) §§ 1º e 
2º do art. 6º, que tratavam sobre a indicação de bens para garantia, para fins de concessão de 
parcelamento especial; b) arts. 7º e 8º, que dispunham sobre o requerimento de parcelamento 
com indicação de bens e/ou garantias, bem como sobre a competência para a análise do pedido; 
c) inciso VII do art. 10, que determinava sobre a obrigatoriedade de apresentação da 
documentação relativa à garantia judicial ou à indicação de bens e/ou garantias, juntamente 
com o requerimento de parcelamento; d) inciso IV do art. 20, que tratava sobre o cancelamento 
do parcelamento no caso de não atendimento do devedor à intimação para substituição ou 
complementação da indicação de bens e/ou garantias.  
 

23. Incentivos no CE irão de 50% a 99% de abate do ICMS  

 
Fonte: Diário do Nordeste 
Por Raone Saraiva 
 
A nova política de incentivos fiscais do Ceará será dividida em quatro faixas e terá como principal 
critério o Produto Interno Bruto (PIB) de cada município. Dependendo de onde se instalarem e 
da atividade que exercerem, as empresas terão reduções no pagamento do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que variam de 50% a 99%. O documento está na 
Procuradoria Geral do Estado (PGE) e deverá ser divulgado pelo governador Camilo Santana até 
o fim deste mês. 
 
>Cronograma de road shows para concessões em 60 dias 
 
De acordo com a titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), Nicolle Barbosa, a 
nova política é vinculada ao Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI) do Ceará e está bem 
equilibrada, pois consegue atrair investimentos sem prejudicar a arrecadação do Estado. 
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"Quanto maior o PIB do município, menor o incentivo. Quanto menor o PIB, maior o incentivo", 
afirma a secretária, informando que o documento vai "consolidar 19 decretos, elaborados desde 
2007, em um só". 
 
Sem adiantar detalhes da nova política, Nicolle acredita que Maciço de Baturité, Sertão dos 
Inhamuns e Sertão de Crateús serão as regiões mais beneficiadas, considerando as 
especificidades socioeconômicas de cada uma delas. "Entre os setores estratégicos, estão o 
calçadista, têxtil, metalmecânico, siderúrgico, bem como as indústrias química e farmacêutica", 
aponta. 
 
Segundo Nicolle, assim que o documento for aprovado pelo governador, a SDE iniciará um 
trabalho para buscar investidores, sejam nacionais ou estrangeiros, a fim de agilizar o processo 
de fechamento dos elos das cadeias produtivas do Estado. "Precisamos aumentar o PIB do 
Ceará, por meio da geração de emprego e renda, do consumo da população, dos investimentos 
e das exportações", observa. 
 
O secretário executivo da SDE, Alexandre Adolfo, lembra que a atual situação política e 
econômica do Brasil não está tão favorável a investimentos. Por outro lado, estima que os 
primeiros resultados da nova política fiscal poderão ser observados daqui a dois anos. 
 
"O governo estadual está dando bastante segurança jurídica ao empresário. O importante é 
deixar as regras estabelecidas para que as empresas saibam onde vão investir", ressalta. 
 
Nicolle acrescenta dizendo que, em relação a outros estados brasileiros, o Ceará está saindo na 
frente a fim de buscar alternativas para superar as dificuldades econômicas. 
 
"Nosso grande desafio é mudar o perfil da economia do Estado. Devemos focar ainda mais em 
pesquisa, desenvolvimento e inovação, qualificando a nossa mão de obra", afirma. 
 
'Secretaria inteligente' 
 
Ela destaca que, nesse contexto, o principal papel da SDE é pensar soluções para resolver os 
problemas econômicos do Ceará, funcionando como uma "secretaria inteligente", que "mais 
articula do que executa". 
 
Entre os principais projetos criados pelo órgão para fortalecer o ambiente de negócios cearense 
estão: Sala do Investidor; Programa de Produtividade e Competitividade (PPC); e Fórum das 
Câmaras Setoriais. Outras estratégias estão sendo traçadas, adianta Nicolle. 
 
A nova política de incentivos fiscais, por exemplo, terá como importante aliada a informatização 
de todo o processo necessário à instalação de uma empresa. Atualmente, o tempo médio entre 
o pedido e a efetivação de determinado negócio no Estado é de 90 dias, pois os documentos 
precisam passar por cinco secretarias e pelo Gabinete do Governador. 
 
"O sistema vai interligar todas as secretarias e o banco gestor do FDI. Tudo vai ser feito online, 
as solicitações das empresas vão ser aprovadas ou não durante as reuniões do Cedin (Conselho 
Estadual de Desenvolvimento Industrial). Ou seja, o processo de instalação das indústrias vai ser 
muito mais rápido", complementa Nicolle. A expectativa é que o sistema esteja funcionando até 
o fim deste ano. 
 



 

27 

 

A secretária também cita a importância dos órgãos vinculados à SDE - Agência de 
Desenvolvimento Econômico (Adece); Conselho de Administração da Companhia de 
Desenvolvimento do Ceará (Codece); e Zona de Processamento e Exportação do Ceará (ZPE) - e 
das secretarias do Desenvolvimento Agrário (SDA); Fazenda (Sefaz); e Planejamento, Orçamento 
e Gestão (Seplag). 
 
"A SDE é a porta de entrada do investidor no Ceará, uma secretaria facilitadora que constrói as 
pontes para que as coisas se resolvam. Trabalhamos para que ele se sinta bem acolhido e tenha 
suas demandas atendidas", finaliza Nicolle Barbosa. 
 

24. Goiás retoma tributação sobre exportação de soja e milho  

 
Fonte: Estadão Conteúdo 
 
Associação dos Produtores de Soja e Milho de Goiás (Aprosoja-GO) criticou nesta quarta-feira, 
8, a decisão do governo do Estado de voltar a estabelecer limites para exportação de soja e milho 
produzidos em Goiás, sob pena de tributação. A Secretaria de Fazenda já havia tentado no início 
do ano taxar o volume de soja e do milho originados no Estado que excedesse o limite de 70% 
para exportação, mas acabou desistindo devido à repercussão negativa. Agora volta a acionar a 
portaria - publicada hoje no Diário Oficial. 
 
"A medida surpreendeu os produtores que, desde fevereiro, vinham dialogando com o governo 
a revogação do decreto nº 8.548/16 - o qual alterou as regras de apuração do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) desses grãos - em benefício do livre mercado", diz 
a Aprosoja em nota. A cobrança de ICMS sobre as exportações de produtos básicos é vedada 
pela Lei Kandir. 
 
Segundo a Aprosoja-GO, a primeira operação de venda fechada entre produtor e a empresa 
exportadora, que era isenta de ICMS, passa a ser diferida por meio de substituição tributária. 
Para deixar de recolher ICMS nessa primeira operação, as empresas que comercializam soja e 
milho terão de solicitar um Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) à Secretaria da Fazenda 
(Sefaz). A obtenção desse documento é vinculada a uma série de requisitos, entre eles o 
cumprimento da "regra dos 70/30", que vinha sendo criticada por produtores desde fevereiro. 
 
A regra indica que as empresas podem exportar, sem a cobrança de ICMS, até 70% do volume 
de soja e milho negociados por elas, mas os 30% restantes devem ser destinados ao consumo e 
processamento internos. A Aprosoja-GO argumenta que, se uma empresa exportar 80% dos 
seus lotes de soja e milho, deixando só 20% no mercado interno, terá que recolher 17% de ICMS 
sobre os 10% de volume que excederam o limite de 70% para embarques.  
 
Em nota, o presidente da Aprosoja-GO, Bartolomeu Braz Pereira, disse que a decisão favorece 
as agroindústrias locais e causa um desequilíbrio no mercado, com prejuízos ao setor 
agropecuário. "Fica clara a intenção de se criar uma reserva de mercado, que vai achatar os 
preços dos produtos agrícolas. Essa decisão vai causar conflitos da classe produtora com o 
governo e a indústria local", afirmou Pereira. 
 
Nesta quarta-feira, em Brasília, o presidente da Aprosoja-GO vai discutir o assunto com 
representantes da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e de outras associações de 
produtores que também enfrentam pressão de governantes para a implementação de 
tributações similares. Na sexta-feira, a Aprosoja-GO se reúne com o governo estadual. 
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25. GO: Pauta fiscal de bebidas é ampliada  

 
Fonte: Fiscosoft 
 
Publicada hoje (8) no Diário Oficial do Estado a Instrução Normativa nº 056/2016 que trata da 
inclusão de novos produtos na pauta fiscal, com os valores a serem considerados como base de 
cálculo para o pagamento do ICMS devido por substituição tributária. De acordo com a 
Coordenação de Pesquisa Mercadológica da Gerência de Informações Econômico-Fiscais (Gief), 
da Secretaria da Fazenda, foram incluídos quatro novos tipos de cerveja da marca Dado Bier e 
seis novas embalagens de refrigerante da Coca-Cola. 
 
A tabela de bebidas é alterada sempre que necessário para acompanhar mudanças no comércio 
varejista do Estado. As mudanças foram publicadas hoje (quarta-feira), mas vigoram desde o dia 
1º de junho. 
 

26. CONFAZ - ICMS - MA e DF - Parcelamento - Redução de juros e multas - 

Ratificação  

 
Fonte: Checkpoint 
 
Por meio do Ato Declaratório nº 9/20016, foi ratificado o Convênio ICMS nº 47/2016, que alterou 
o Convênio ICMS nº 3/2015, que autoriza o Estado do Maranhão e o Distrito Federal a 
dispensarem ou reduzirem multas, juros e demais acréscimos legais, e conceder parcelamento 
de débitos fiscais, relacionados com o ICMS.  
 

27. CONFAZ - ICM e ICMS - Benefícios fiscais e parcelamento - Serviço de 

acesso à internet, vestuário, redução de juros e multas e recuperação 

judicial - Ratificação  

 
Fonte: Checkpoint 
 
Por meio do Ato Declaratório nº 8/2016, foram ratificados os Convênios ICMS nºs 43, 44, 45 e 
46/2016, que tratam, respectivamente, sobre: a) a exclusão do Estado do Amapá do Convênio 
ICMS nº 57/2011, que autoriza a revogação do benefício de que trata o Convênio ICMS nº 
78/2001, relativamente à redução de base de cálculo do ICMS nas prestações de serviço de 
acesso à internet; b) a autorização do Estado de Rondônia a dispensar ou reduzir juros e multas 
previstos na legislação tributária, e a conceder parcelamento de débito fiscal, relacionados com 
o ICM e ICMS; c) a autorização do Estado de Santa Catarina a conceder isenção nas operações 
internas com artigos de vestuário com destino à Fundação Nova Vida; d) a alteração do Convênio 
ICMS nº 59/2012, que autoriza a concessão de parcelamento de débitos, tributários e não 
tributários, das empresas em recuperação judicial.  
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28. MT: Decreto que altera ICMS entra em vigor só em 2017 

 
Fonte: Folha Max 
 
O governador Pedro Taques (PSDB) atendeu ao pleito do deputado estadual Oscar Bezerra (PSB) 
e do setor do comércio de Mato Grosso e adiou para janeiro de 2017 o início da vigência do 
Decreto Governamental 380, que altera a forma de cobrança do Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS). 
 
O anúncio foi feito em reunião realizada na manhã desta sexta-feira (10), no Palácio Paiaguás. 
Na ocasião, o chefe do Poder Executivo e o secretário de Estado de Fazenda, Paulo Brustolin, 
destacaram que a ideia é que as regras contidas no decreto sejam discutidas no bojo da reforma 
tributária, cujo projeto o governo pretende apresentar à Assembleia Legislativa ainda neste ano. 
 
"Nós temos a preocupação de fazer uma reforma ampla e definitiva. Não queremos fazer uma 
reforma para inglês ver. Nosso compromisso é de ouvir todos os setores para construirmos a 
melhor legislação possível. Mato Grosso não pode continuar prestigiando condições que não 
resultam na livre concorrência. Temos que ser um Estado igual para todos”, pontuou Brustolin. 
 
Coordenador dos trabalhos da Câmara Setorial Temática (CST) que discute a reforma tributária 
dentro da Assembleia, Oscar reforçou a parceria com o governo no sentido de acelerar os 
trabalhos. Isso porque o prazo para a apresentação da proposta de um novo sistema de 
tributação é de aproximadamente cinco meses. O projeto precisa ser aprovado pelo Poder 
Legislativo até o dia 20 de dezembro, para que tenha validade a partir do próximo ano. 
 
“Vamos nos debruçar sobre essa questão para que as dúvidas sejam sanadas e a normatização 
dessas regras ocorra. Vamos nos unir. Queremos atender aos interesses do governo, mas, claro, 
sempre atentos à situação do comércio, para evitarmos que mais portas se fechem no nosso 
Estado. Queremos regras claras!”, destacou o deputado. 
 
Pacto por MT 
 
Durante o encontro, que contou com representantes de associações e federações ligadas ao 
comércio, também foi firmado um compromisso de ajuda mútua entre a iniciativa privada e o 
governo para a elaboração da reforma. Ao menos cinco entidades se comprometeram de 
imediato a colaborar financeiramente para a contratação da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
que ficará responsável pelo estudo de toda a legislação tributária já existente em Mato Grosso. 
 
O pacto por Mato Grosso, como foi chamado o compromisso pelo governador Pedro Taques, 
tem em vista a crise financeira que o Estado enfrenta. “Não é maior crise dos últimos 30 anos. É 
a maior da história do Brasil! Quero ressaltar aqui a importância do trabalho do deputado Oscar 
Bezerra, do deputado Mauro Savi (PSB), do deputado Dilmar Dal Bosco (DEM) e de todos da 
nossa base, no sentido de nos ajudar quanto a isso”, ressaltou o tucano. 
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MUNICIPAL 
 

29. Imóvel usado na agricultura é devedor de ITR, mesmo localizado em área 

urbana  

 
Fonte: STJ 
 
A ferramenta Pesquisa Pronta, do site do Superior Tribunal de Justiça (STJ), disponibilizou mais 
13 acórdãos. Um deles, julgado sob o rito dos repetitivos, prevê as situações em que incide o 
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), ou Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), nos imóveis situados em área urbana. 
 
O acórdão de repetitivo disponibilizado resume a posição majoritária da corte sobre o assunto. 
“Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que 
comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou 
agroindustrial”. 
 
As decisões do tribunal resolvem controvérsias acerca da classificação do imóvel, já que em 
muitos casos demandados, uma das partes pede a cobrança do IPTU. O argumento é que a 
classificação do município diz que tal imóvel, mesmo sendo de uso para agricultura, está 
caracterizado como “zona urbana”. 
 
Os ministros destacam que, tendo em vista a incidência da Súmula 7 do STJ, não é possível fazer 
uma análise se realmente o imóvel foi devidamente classificado como de uso para agricultura, 
portanto as decisões do tribunal são somente a respeito da incidência ou não de IPTU e ITR. 
 
O STJ ressaltou também em suas decisões que é necessário considerar de forma simultânea o 
critério espacial previsto no Código Tributário Nacional (CTN) e o critério da destinação do 
imóvel previsto no Decreto-Lei 57/66. 
 
Ferramenta 
 
A Pesquisa Pronta é uma ferramenta on-line do STJ criada para facilitar o trabalho de quem 
deseja conhecer o entendimento dos ministros em julgamentos semelhantes. A ferramenta 
oferece consultas a pesquisas prontamente disponíveis sobre temas jurídicos relevantes, bem 
como a acórdãos com julgamento de casos notórios. 
 
Embora os parâmetros de pesquisa sejam predefinidos, a busca dos documentos é feita em 
tempo real, o que possibilita que os resultados fornecidos estejam sempre atualizados. 
 
A Pesquisa Pronta está permanentemente disponível no portal do STJ. Basta acessar 
Jurisprudência > Pesquisa Pronta, na página inicial do site, no menu principal de navegação. 
 
 


