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FEDERAL 
 

1. Receita disciplina regras da DCTF para entes feder ativos e pessoas 

jurídicas inativas  

 
Fonte: Jornal do Brasil 
 
Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a Instrução Normativa RFB nº 1697/2017, que 
estabelece que os entes federativos (estados, Distrito Federal e municípios) e suas respectivas 
autarquias e fundações, ficam dispensados de apresentar na Declaração de Débitos e Créditos 
Tributários Federais (DCTF) as informações relativas aos códigos de receita 1889, 2063, 3533, 
3540, 3562 e 5936 desde 14/12/2015 (data de publicação da Instrução Normativa RFB nº 1.599, 
de 2015). 
 
Referido ato estabelece que os entes federativos que porventura tenham apresentado DCTF 
com informação dos códigos de receita antes referidos deverão efetuar a retificação da 
respectiva declaração. 
 
O mesmo ato também prorroga para 22 de maio o prazo de apresentação da Declaração de 
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) relativa aos meses de janeiro e fevereiro de 2017 
das pessoas jurídicas e entidades que estejam inativas ou não tenham débitos a declarar. 
 
O prazo de apresentação da DCTF pelas pessoas jurídicas e entidade que possuam valores de 
débitos a declarar permanece inalterado. 
 

2. Reforma tributária será implementada em três eta pas 
 
Fonte: Folha de São Paulo 
Por Julio Wiziack e Maeli Prado 
 
O presidente Michel Temer decidiu encampar a proposta da equipe econômica e implementar 
uma reforma tributária em etapas por meio de duas medidas provisórias e uma resolução do 
Senado.  
 
A ideia é começar alterando as regras da contribuição para o PIS neste mês e mudar a legislação 
da Cofins até junho, por meio de medidas provisórias enviadas ao Congresso. Com a medida 
provisória, a intenção é acelerar a entrada em vigor das regras.  
 
O objetivo do governo é simplificar as regras dos dois tributos, mas sem alterar a carga tributária, 
para preservar ao máximo a arrecadação.  
 
Em 2016, o PIS representou cerca de 4% da arrecadação federal. A Cofins, 16%.  
 
Para evitar choques na arrecadação, a equipe econômica decidiu priorizar o PIS.  
 
Hoje, existem cerca de 30 alíquotas para o PIS porque, desde 2002, quando ele sofreu uma 
reforma, diversos setores pressionaram o governo para recolher menos.  
 
O que está em estudo neste momento pela equipe econômica é a definição de duas novas 
alíquotas para substituir todas as outras.  
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O governo fará um teste inicial para ver o que acontecerá com a arrecadação depois de 
implementada essa medida. Só então tratará da Cofins, que também deve passar pela 
simplificação de alíquotas.  
 
Outra proposta é estender para todos os contribuintes a possibilidade de geração de créditos 
tributários de PIS/Cofins na compra de insumos. Hoje, isso só é possível para uma parcela dos 
contribuintes, com regras consideradas confusas e que geram contestações na Justiça.  
 
Caso as medidas tributárias sejam implementadas integralmente, estima-se que o PIB ficaria 5% 
maior (em valor) ao longo de uma década.  
 
"A intenção [da equipe de Temer] é positiva", diz o economista Bernard Appy, diretor do CCiF 
(Centro de Cidadania Fiscal) e ex-secretário de Política Econômica durante o governo Lula.  
 
Um estudo do CCiF mostra que o PIB poderia ser 10% maior em uma década caso o governo 
fizesse uma reforma ampla do sistema tributário.  
 
ICMS  
 
No segundo semestre, o governo quer iniciar a reforma do ICMS priorizando o combate à 
chamada guerra fiscal.  
 
O governo deve enviar ao Senado uma proposta para reduzir as alíquotas cobradas nas 
operações comerciais entre os Estados para 4%. Hoje, essa alíquota é de 12% para quase todos 
os Estados do Sul/Sudeste. No Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, ela é de 7%.  
 
Para o secretário de Fazenda do Rio Grande do Norte e coordenador do Confaz (conselho dos 
secretários estaduais), André Horta, para levar a ideia adiante, o governo terá de compensar os 
Estados que serão mais prejudicados com a queda na arrecadação.  
 
A ex-presidente Dilma Rousseff tentou levar essa medida adiante e pensou em criar um fundo 
com dinheiro público. "Há dinheiro?", questiona Horta. "O deficit do governo federal é grande. 
Naquela época [governo Dilma], os Estados estavam em boa situação financeira. Mesmo assim 
o projeto não passou."  
 

3. Receita Federal confirma as alterações do IRPF 2 016/ 2017 
 
Fonte: Receita Federal 
 
Nesta quinta-feira (02/03), a Receita Federal começou a receber as declarações do Imposto de 
Renda Pessoa Física (IRPF) relativas ao ano-calendário de 2016. As regras tiveram poucas 
mudanças em relação ao ano passado. Valores relativos à dedução de gastos, prazos para 
restituição e alguns pontos na tabela do IR continuaram iguais aos de 2016. 
 
Veja o que mudou: 
 
1) Tabela do Imposto de Renda 
 
Em relação ao ano passado, a tabela do Imposto de Renda foi reajustada com porcentagem 
menor do que a inflação. Em 2016, eram obrigadas a declarar todas as pessoas com rendimentos 
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tributáveis acima de R$ 28.123,91. Este ano, o valor passou para R$ 28.559,70 (reajuste de 
1,54%). 
 
A tabela do imposto para quem realiza atividades rurais também teve reajuste de 1,54%. Em 
2016, todos os que ganharam mais do que R$ 140.619,55/ano eram obrigados a declarar. Este 
ano, o valor passou para R$ 142.798,50/ano. 
 
Para rendimentos não tributáveis, ou tributados na fonte, a tabela continua igual à do ano 
passado: deve declarar imposto quem recebeu mais de R$ 40 mil provindos dessa natureza. O 
valor para propriedade de bens também continua igual ao de 2016: R$ 300 mil. 
 
2) Redução da idade mínima para apresentação de CPF para dependentes 
 
Até o ano passado, todos os dependentes com mais de 14 anos precisavam ter o número do CPF 
informado na declaração. Neste ano, a obrigatoriedade passou para 12 anos completos até 31 
de dezembro último. “Caso não tenha, o dependente precisa tirar o CPF antes de ser feita a 
declaração”, disse o supervisor nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, durante a 
apresentação das regras para declaração do IRPF 2017. 
 
3) Atualização automática do Programa do Imposto de Renda 
 
A partir de 2017, o programa gerador do Imposto de Renda vai ser atualizado automaticamente. 
Em 2018, não será preciso baixar o programa. Importante: a versão 2016 não será atualizada 
automaticamente para a deste ano. “Essa é uma mudança futura. É preciso baixar o IRPF 2017 
no site da Receita Federal”, diz Adir. 
 
4) Incorporação do programa de transmissão no programa de geração 
 
Neste ano, também não será preciso baixar o Receitanet, o programa de transmissão da 
declaração. Agora, ele está incorporado ao programa gerador do Imposto de Renda. 
 
5) Mudanças no layout do programa 
 
Há pequenas mudanças no programa. De acordo com a Receita Federal, a ficha de rendimentos 
isentos e não tributáveis ganhou uma aba a mais. Também há um campo para preenchimento 
(não obrigatório) de e-mail e telefone celular do contribuinte. “São informações apenas para 
ampliar o cadastro de pessoa física. Não será utilizado para comunicação”, diz a supervisora da 
Receita Federal, Andréa Legal. 
 
6) Expectativa de recebimento de declarações 
 
Para este ano, a Receita Federal estima que serão recebidas 28,3 milhões de declarações. No 
ano passado, o número foi 27.960.663 declarações. O número de declarações não 
necessariamente é o número de contribuintes, já que há pessoas que fazem declarações 
retificadoras. 
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4. Alteração de contrato não depende de certidão ne gativa, diz TRF-3 
 
Fonte: Conjur 
 
Não há previsão legal para exigir certidão negativa de tributos federais e de dívida ativa para 
arquivar alteração contratual. Isso porque essa limitação a atos da vida civil e empresarial 
configuram sanção política por inviabilizar atividade econômica. 
 
O entendimento é da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (SP e MS). No caso, o 
colegiado deu parcial provimento a um mandado de segurança para garantir o registro de um 
ato de transformação societária sem a apresentação da certidão negativa de débitos relativos à 
Fazenda Nacional e à Receita Federal. 
 
O mandado de segurança foi impetrado por uma empresa contra a Junta Comercial de São Paulo 
(Jucesp) para garantir o registro de ato de reestruturação societária. A ação foi apresentada 
porque a companhia queria firmar a mudança sem apresentar as certidões de regularidade fiscal 
relacionadas ao INSS, ao FGTS, à Fazenda Nacional e à Receita Federal. 
 
O relator do caso, desembargador Hélio Nogueira, afirmou que a apresentação das certidões 
negativa de débitos previdenciários e de regularidade do FGTS são previstas no artigo 47, inciso 
I, letra d, da Lei 8.212/1991, e no artigo 27 da Lei 8.036/90, respectivamente. Porém, ele 
ponderou que não há previsão legal sobre a exigência do documento referente a tributos 
federais e dívida ativa para o arquivamento de alteração contratual. 
 
O desembargador citou como precedente a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento 
das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 173 e 394. Nos casos, a corte entendeu que normas 
que condicionam a prática de atos da vida civil e empresarial à quitação de créditos tributários 
configuram sanção política porque inviabilizam a atividade econômica do contribuinte. 
 
"As certidões negativas de débitos relacionados ao INSS e ao FGTS são exigíveis pela Junta 
Comercial para o arquivamento pretendido pela impetrante. Com relação à apresentação de 
certidões negativas da Fazenda Nacional e da Receita Federal do Brasil, à míngua de previsão 
legal, revela-se a ilegalidade da exigência", concluiu o desembargador. Com informações da 
Assessoria de Imprensa do TRF-3. 
 
Apelação Cível 0013906-85.2011.4.03.6100/SP 
 

5. Supremo julgará PIS/Cofins sobre receitas financ eiras 
 
Fonte: Valor 
Por Joice Bacelo 
 
O Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, julgar a discussão que envolve a 
cobrança de PIS e Cofins sobre receitas financeiras. A repercussão geral foi dada em um recurso 
de relatoria do ministro Dias Toffoli, em que o contribuinte argumenta ser inconstitucional a 
forma como as alíquotas foram fixadas. 
 
Esse tema, segundo especialistas, é um dos mais importantes da área tributária para as 
empresas. Especialmente pelos gastos a mais que vêm tendo com as contribuições – milionários, 
na maioria das vezes. 
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As alíquotas sobre as receitas financeiras estavam zeradas desde 2004. Em 2015, por meio do 
Decreto nº 8.426, porém, foram fixadas em 4% para a Cofins e 0,65% para o PIS. Desde a 
mudança, inúmeros contribuintes ingressaram com ações na Justiça. 
 
Eles alegam, principalmente, que a cobrança não poderia ter sido restabelecida por decreto. Nos 
processos, citam o artigo 150 da Constituição Federal, que veda "à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos municípios exigir tributo sem lei que o estabeleça". 
 
No recurso em análise pelo Supremo, o contribuinte, uma concessionária de veículos do Paraná, 
tenta reformar decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região, com entendimento 
favorável à União. 
 
Além do artigo 150, o contribuinte alega que a cobrança contraria o artigo 153, que estabelece 
quais tributos poderiam ser alterados por meio de decreto. Argumenta ainda que no dispositivo 
nada consta sobre as contribuições. 
 
Os ministros ainda não se manifestaram sobre o mérito. No plenário virtual trataram 
unicamente da repercussão geral. O tema proposto por Toffoli teve a discordância apenas do 
ministro Edson Fachin. Não se manifestaram Gilmar Mendes e Cármen Lúcia. 
 
Os contribuintes perderam quase todas as disputas sobre o tema nos Tribunais Regionais 
Federais. Há um entendimento majoritário na segunda instância de que as alíquotas zeradas de 
PIS e Cofins também haviam sido instituídas por meio de decreto e que ambos – o que zerou e 
o que restabeleceu a tributação – tiveram o mesmo fundamento legal. Trata-se do artigo 27 da 
Lei nº 10.865, de 2004, que permitiu ao governo reduzir ou restabelecer alíquotas. 
 
Já no Superior Tribunal de Justiça (STJ) há uma tendência favorável aos contribuintes. Na 1ª 
Turma, em um processo que envolve a rede de supermercados Zaffari, o relator do caso, 
ministro Napoleão Nunes Maia Filho, e a ministra Regina Helena Costa votaram contra a validade 
da cobrança. 
 
Só os dois, no entanto, manifestaram-se sobre o caso – que foi suspenso por pedido de vista. 
Esta seria a primeira decisão de mérito da turma sobre o tema. 
 
Na 2ª Turma, porém, o entendimento vem sendo no sentido de que trata-se de matéria 
constitucional e, por isso, caberia ao Supremo a análise. 
 

6. Projeto libera licitação sem certidão fiscal 
 
Fonte: Valor 
Por Zínia Baeta 
 
Mais modesta que a maioria das propostas de reforma de códigos já implantadas no país, o 
Projeto de Lei (PL) nº 406 pretende com mudanças em 12 artigos do Código Tributário Nacional 
(CTN) sanar problemas frequentes enfrentados pelas empresas brasileiras na área fiscal. 
Questões como a liberação da Certidão Negativa de Débito (CND) para a participação em 
licitações, pagamento de tributos com precatórios (próprios ou não) e a penhora de bens de 
terceiros estão contempladas na proposta. 
 
O projeto foi elaborado pela Comissão de Juristas para Desburocratização instalada pelo Senado 
em 2015 e em trâmite desde dezembro na Casa. Um dos integrantes da comissão, o presidente 
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do Conselho Superior de Direito da FecomercioSP, Ives Gandra Martins, afirma que o objetivo 
da proposta é resgatar o equilíbrio na relação entre contribuinte e Fisco. 
 
Um dos artigos, por exemplo, busca pôr fim a uma antiga reclamação de sócios e 
administradores de empresas sobre a possibilidade de penhora do patrimônio particular para 
pagar débitos tributários da companhia. O dispositivo cria a obrigatoriedade de defesa prévia 
para terceiros, antes da inscrição em dívida ativa – o que hoje não existe. 
 
Segundo o tributarista Yun ki Lee, sócio do Lee, Brock, Camargo Advogados, muitas vezes esses 
terceiros não sabem da existência da cobrança e quando descobrem e vão apresentar defesa, o 
prazo já se esgotou. De acordo com ele, há casos em que o administrador só vai descobrir que 
está sendo cobrado quando sua conta bancária ou algum outro bem já está bloqueado. 
 
O professor de direito da USP e integrante da comissão, Heleno Torres, lembra que nesse 
contexto muitas pessoas são inscritas na dívida ativa quando já não faziam mais parte da 
sociedade. 
 
Outra mudança bem-vista por tributaristas, mas com críticas em relação à sua viabilidade, é a 
que autoriza o contribuinte a quitar débitos com precatórios próprios ou de terceiros. 
 
Algumas emendas constitucionais (nº 30, de 2000, e nº 62, de 2009) autorizam a compensação. 
Mas segundo o tributarista Igor Mauler Santiago, sócio do Sacha Calmon Mizabel Derzi 
Consultores e Advogados, tratam-se de regimes temporários e sujeitos a algumas condições. 
"Uma autorização genérica nunca existiu, e é uma boa coisa. Não é razoável que o Estado deva 
ao contribuinte e não lhe pague. Mas ao mesmo tempo cobre tributos dele com todo o rigor 
que conhecemos", diz. 
 
Yun Ki Lee também acha que se trata de uma ótima proposta para o contribuinte, mas acredita 
que da forma como está o texto os entes públicos poderão enfrentar sérias dificuldades. "O 
planejamento das contas públicas e a previsão de arrecadação tributária em si ficariam à mercê 
da compensação desses precatórios", afirma. 
 
Heleno Torres acrescenta que a medida parece justa, mas se aprovada poderá interferir no 
cumprimento da ordem de pagamento dos precatórios, principalmente em razão dos títulos 
adquiridos de terceiros. 
 
A liberação do contribuinte com débitos a participar de licitações ou contratar com a 
administração pública é outra mudança que agrada. Pelo projeto, a exceção será para o 
contribuinte considerado inepto ou que tenha atividade que dependa de registro especial de 
funcionamento. 
 
O professor de direito tributário da UFRJ e um dos integrantes da comissão, Eduardo Maneira, 
afirma que a previsão tira a importancia que a Certidão Negativa de Débitos tem nos dias de 
hoje. O documento passará a ter uma função meramente fiscal quando for de interesse do 
contribuinte. 
 
Apesar de o contribuinte não ser impedido de participar da licitação, poderá ser excluído 
posteriormente, segundo o professor Heleno Torres. O artigo, acrescenta, autoriza o poder 
público a reter recursos ou exigir garantias para a execução do contrato. 
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Assim como já ocorre para a majoração e a criação de novos tributos, o projeto cria o princípio 
da anterioridade para nova obrigação acessória. A ideia é que após 30 de junho do mesmo 
exercício não seja mais possível exigi-la, apenas no ano seguinte. 
 
Um outro artigo regulamenta a dissolução irregular de empresas para fins de responsabilização 
de sócio por dívidas. Hoje só há tratamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. "É 
bom para trazer segurança jurídica porque o CTN não é claro em relação ao assunto", diz Heleno 
Torres. 
 
O projeto estipula que para ser caracterizada a irregularidade a companhia deve deixar de 
apresentar ao Fisco as declarações exigidas por dois anos consecutivos e não ser localizada no 
endereço declarado. 
 
A proposta também reafirma o prazo de 365 dias já previsto em lei federal para o julgamento 
de processos administrativos. A novidade é que se o período não for cumprido, a demanda do 
contribuinte será automaticamente confirmada, com exceção dos casos de fraude, dolo ou 
simulação. 
 
Segundo Eduardo Maneira, uma das mudanças mais significativas da proposta para os 
contribuintes que prestam serviços em diferentes municípios é a que estipula o CNPJ como único 
cadastro fiscal do país, englobando Estados e municípios. "Se o prestador de serviço não tem 
cadastro em determinado município, acaba sendo penalizado com o pagamento de algum valor. 
Esse drama vai acabar." 
 
Para o tributarista Igor Mauler Santiago, acabar com as inscrições regionais é um bom passo 
para tentar tirar do país a cultura cartorial que tanto mal faz à economia. 
 
A proposta também pretende garantir ao contribuinte o encerramento sua inscrição ainda que 
tenha tributos pendentes. De acordo com Santiago, o projeto é compatível com o objetivo da 
comissão. Apesar disso, entende que a proposta não esgota as necessidade de alterações do 
código, que fez 50 anos em 2016. 
 
"O CTN, não diz nada sobre as contribuições especiais, por exemplo, de forma a delimitar um 
pouco a liberdade do legislador em implementar contribuições", afirma o tributarista. 
 

7. STF analisará vinculação de multas tributárias c om adicional de 

produtividade fiscal 
 
Fonte: Âmbito Jurídico 
 
O Supremo Tribunal Federal (STF) irá decidir se é constitucional a vinculação de receita 
arrecadada com multas tributárias para o pagamento de adicional de produtividade a servidores 
públicos da carreira fiscal. A matéria, que teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário 
Virtual do STF, é objeto do Recurso Extraordinário (RE) 835291, que trata de lei de Rondônia 
sobre o assunto. 
 
Em sua manifestação, o relator do recurso, ministro Ricardo Lewandowski, sustentou que a 
causa ultrapassa o interesse subjetivo das partes, uma vez que o modelo de gratificação de 
servidores fiscais vinculado ao aumento da arrecadação de multas tributárias não é uma 
exclusividade de Rondônia, visto que diversos entes da federação adotam sistema de incentivo 
semelhante. Citou, por exemplo, a Medida Provisória (MP) 765/2016, que instituiu o Bônus de 
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Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira, cuja composição é em parte 
formada pela arrecadação de multas tributárias e aduaneiras incidentes sobre a receita de 
impostos, de taxas e de contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal. 
 
O ministro destacou que o tema apresenta relevância do ponto de vista jurídico, devendo 
receber uma análise “verticalizada” do Tribunal. “Há de se considerar, ainda, a natural relevância 
econômica e social da tese a ser fixada em julgamento com repercussão geral, seja para os cofres 
públicos, seja para o universo de servidores públicos pertencentes às carreiras fiscais”, 
acrescentou. 
 
A manifestação do relator no sentido de reconhecer a repercussão geral da matéria foi seguida 
pela maioria dos ministros em deliberação no Plenário Virtual, vencido o ministro Edson Fachin. 
 
Caso 
 
O RE 835291 foi interposto pelo Ministério Público de Rondônia (MP-RO) contra decisão do 
Tribunal de Justiça local (TJ-RO) que julgou improcedente ação direta de inconstitucionalidade 
contra dispositivos da Lei estadual 1.052/2002 e do Decreto 9.953/2002, que tratam sobre o 
adicional de produtividade fiscal devida aos ocupantes do cargo de auditor fiscal de tributos 
estaduais, técnico tributário e auxiliar de serviços fiscais em efetivo exercício. O TJ-RO 
considerou que a utilização da multa para fins de pagamento de adicional de produtividade fiscal 
não fere o princípio constitucional da vedação de vinculação de receitas, uma vez que tal 
dispositivo se restringe aos impostos. Apontou que, tendo em vista não possuir a mesma 
natureza jurídica dos impostos, a multa não pode a ele ser equiparada. 
 
No RE, o MP-RO sustenta que a legislação estadual viola dispositivo da Constituição Federal 
(artigo 167, inciso IV) que proíbe a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, 
salvo nas hipóteses de repartição constitucional de receitas, de destinação de recursos para a 
saúde e ao desenvolvimento do ensino, entre outras exceções taxativamente previstas na Carta 
Magna. Argumenta ainda que a vinculação de 40% da receita arrecadada com multas para o 
pagamento de auditores fiscais do estado viola os princípios constitucionais da legalidade, 
impessoalidade e moralidade, previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. 
 
Processos relacionados 
RE 835291 
 

8. STF decide que livros digitais têm imunidade tri butária 
 
Fonte: STF 
 
Em votação unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que livros 
eletrônicos e os suportes próprios para sua leitura são alcançados pela imunidade tributária do 
artigo 150, inciso VI, alínea “d”, da Constituição Federal. Os ministros negaram provimento aos 
Recursos Extraordinários (REs) 330817 e 595676, julgados em conjunto na sessão desta quarta-
feira (8). Para o colegiado, a imunidade tributária a livros, jornais, periódicos e ao papel 
destinado a sua impressão deve abranger os livros eletrônicos, os suportes exclusivos para 
leitura e armazenamento, além de componentes eletrônicos que acompanhem material 
didático. 
 
No RE 330817, com repercussão geral reconhecida, o Estado do Rio de Janeiro questionava 
decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) que, em mandado de 
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segurança impetrado pela editora, reconheceu a existência da imunidade prevista no artigo 150 
(inciso VI, alínea “d”) da Constituição Federal ao software denominado Enciclopédia Jurídica 
Eletrônica e ao disco magnético (CD ROM) em que as informações culturais são gravadas. Para 
o estado, o livro eletrônico, como meio novo de difusão, é distinto do livro impresso e que, por 
isso, não deve ter o benefício da imunidade. 
 
Para o relator da ação, ministro Dias Toffoli, a imunidade constitucional debatida no recurso 
alcança também o livro digital. Segundo o ministro, tanto a Carta Federal de 1969 quanto a 
Constituição de 1988, ao considerarem imunes determinado bem, livro, jornal ou periódico, 
voltam o seu olhar para a finalidade da norma, de modo a potencializar a sua efetividade. “Assim 
foi a decisão de se reconhecerem como imunes as revistas técnicas, a lista telefônica, as 
apostilas, os álbuns de figurinha, bem como mapas impressos e atlas geográficos”, disse em seu 
voto (leia a íntegra). 
 
Ainda de acordo com o relator, o argumento de que a vontade do legislador histórico foi 
restringir a imunidade ao livro editado em papel não se sustenta. O vocábulo “papel” constante 
da norma não se refere somente ao método impresso de produção de livros, afirmou. “O 
suporte das publicações é apenas o continente, o corpus mechanicum que abrange o seu 
conteúdo, o corpus misticum das obras. Não sendo ele o essencial ou, de um olhar teleológico, 
o condicionante para o gozo da imunidade”, explicou. 
 
Nesse contexto, para o relator, a regra da imunidade igualmente alcança os aparelhos leitores 
de livros eletrônicos ou e-readers, confeccionados exclusivamente para esse fim, ainda que 
eventualmente estejam equipados com funcionalidades acessórias que auxiliem a leitura digital 
como acesso à internet para downloadde livros, possibilidade de alterar tipo e tamanho de fonte 
e espaçamento. “As mudanças históricas e os fatores políticos e sociais presentes na atualidade, 
seja em razão do avanço tecnológico, seja em decorrência da preocupação ambiental, justificam 
a equiparação do papel aos suportes utilizados para a publicação dos livros”, destacou. 
 
RE 595676 
 
O ministro Dias Toffoli também proferiu voto-vista no RE 595676, de relatoria do ministro Marco 
Aurélio, que já havia votado pelo desprovimento do recurso em sessão anterior. 
 
Também com repercussão geral reconhecida, o RE 595676 foi interposto pela União contra 
acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que garantiu à Nova Lente Editora 
Ltda. a imunidade tributária na importação de fascículos compostos pela parte impressa e pelo 
material demonstrativo, formando um conjunto em que se ensina como montar um sistema de 
testes. 
 
O relator, à época do início do julgamento, votou pelo desprovimento do recurso por entender 
que a imunidade no caso abrange também peças e componentes a serem utilizados como 
material didático que acompanhe publicações. O ministro Marco Aurélio argumentou que o 
artigo 150, inciso VI, “d”, da Constituição Federal deve ser interpretado de acordo com os 
avanços tecnológicos ocorridos desde sua promulgação, em 1988. Quando o julgamento foi 
suspenso pelo pedido de vista do ministro Dias Toffoli haviam votado os ministros Luís Roberto 
Barroso, Teori Zavascki, Rosa Weber e Luiz Fux, todos acompanhando o voto do relator. 
 
Em seu voto-vista na sessão de hoje (8), o ministro Dias Toffoli também acompanhou o relator 
pelo desprovimento do recurso. Para Toffoli, os componentes eletrônicos que acompanham 
material didático em curso prático de montagem de computadores estão abarcados pela 
imunidade em questão, uma vez que as peças e sua montagem eletrônica não sobrevivem 
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autonomamente. Ou seja, “as peças nada representam sem o curso teórico”, assinalou. Os 
demais ministros que ainda não haviam se manifestado votaram no mesmo sentido. 
 
Teses 
 
O Plenário aprovou, também por unanimidade, duas teses de repercussão geral para o 
julgamento dos recursos. O texto aprovado no julgamento do RE 330817 foi: A imunidade 
tributária constante do artigo 150, VI, “d”, da Constituição Federal, aplica-se ao livro eletrônico 
(e-book), inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo. Para o RE 595676 os 
ministros assinalaram que “a imunidade tributária da alínea “d” do inciso VI do artigo 150 da 
Constituição Federal alcança componentes eletrônicos destinados exclusivamente a integrar 
unidades didáticas com fascículos”. 
 

9. Empresas devem contestar ICMS na Cofins até aman hã 
 
Fonte: Valor 
Por Laura Ignacio 
 
As empresas devem entrar com ação judicial contra a inclusão do ICMS na base de cálculo do 
PIS e da Cofins até amanhã para ter chances de conseguir de volta o que pagaram nos últimos 
cinco anos. No caso de o Supremo Tribunal Federal (STF) determinar a exclusão do imposto 
estadual dessa conta, com efeito retroativo, apenas quem já ingressou na Justiça será 
beneficiado. O processo bilionário, que discutirá o tema com repercussão geral, está na pauta 
de julgamentos desta quinta-feira. 
 
Os advogados acreditam que, muito provavelmente, haverá modulação dos efeitos da decisão 
em razão da situação econômica do país. Para a União, uma derrota poderá custar R$ 250 
bilhões, considerando-se apenas o intervalo entre 2003 e 2014. 
 
Segundo Gustavo Perez, tributarista do Peixoto & Cury Advogados, amanhã pode ser a última 
chance de ingresso de ação judicial. "Se o STF julgar inconstitucional a inclusão, poderá limitar a 
recuperação dos valores pagos indevidamente apenas aos contribuintes que ingressaram com 
ação própria", diz. 
 
Para Perez, juridicamente, não há argumento para a modulação dos efeitos desse julgamento – 
que são a segurança jurídica e relevante interesse social. "Mas não duvido que isso aconteça por 
motivos políticos", afirma. 
 
Para quem decidir entrar com ação na Justiça, o principal argumento é o conceito de 
faturamento, que é o resultado da venda de mercadoria e prestação de serviço. "Como ICMS e 
ISS não são fruto da sua atividade, não são receita. Portanto, não entram no cálculo do PIS e da 
Cofins", afirma o tributarista. 
 
Mas segundo a advogada Karem Jureidini Dias, do escritório Rivitti e Dias Advogados, também 
é necessário juntar os documentos que comprovem o pagamento dos tributos nos últimos cinco 
anos. 
 
Para Karem, as chances de vitória do contribuinte são grandes. "O ICMS é um tributo recolhido 
pelas empresas por conta e ordem do Estado. Como o comerciante cobra o consumidor para 
repassar para o Estado, esse dinheiro não entra como receita e não há a disponibilidade dele", 
afirma. "A empresa é mera arrecadadora desse tributo." 
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A discussão sobre o tema começou em 1999. Quase 16 anos depois, o recurso extraordinário 
entrou na pauta do STF. Os ministros julgaram o assunto de modo favorável ao contribuinte, 
mas sem repercussão geral. 
 
No julgamento desse recurso, em 2015, quatro dos ministros atuais votaram a favor do 
contribuinte, inclusive a relatora, a presidente Cármen Lúcia. Só um foi contrário. "Por isso, é 
como se no julgamento da repercussão geral já tivéssemos a certeza de, pelo menos, quatro 
votos favoráveis às empresas", afirma Karem. 
 
Faltariam nessa conta cinco ministros, entre eles Dias Toffoli, que quando estava na Advocacia-
Geral da União (AGU) assinou a ação declaratória de constitucionalidade (ADC) nº 18, a favor da 
inclusão do ICMS no cálculo do PIS e da Cofins. 
Com o quórum mínimo de oito ministros, o julgamento da repercussão geral poderá ser 
finalizado amanhã. Mas se for apresentado pedido de vista, o julgamento deve se arrastar. Isso 
porque no próximo dia 22 toma posse o ministro Alexandre de Moraes, que deverá votar no 
lugar do ministro Teori Zavascki, morto este ano, e poderá pedir nova vista. 
 

10. Procurador critica proposta do Senado 
 
Fonte: Valor 
Por Beatriz Olivon 
 
O coordenador-geral de grandes devedores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
Daniel de Saboia Xavier, avalia que as propostas do Projeto de Lei nº 406, de 2016, que tramita 
no Senado, ignoram detalhes do processo de constituição do crédito tributário. 
Segundo ele, o grande problema do projeto é exigir que, para o redirecionamento da dívida para 
sócio, essa responsabilidade tenha sido indicada no auto de infração. Nesse caso, o projeto não 
levaria em conta que grande parte das autuações vem de declarações dos contribuintes e não 
das fiscalizações. 
 
"Menos de 5% das autuações [quantidade] são constituídos na fiscalização. Nos demais casos, é 
o próprio contribuinte que apresenta sua declaração de débitos e paga", diz. De acordo com 
Xavier, caso a indicação no momento da autuação seja exigida, muitos casos de 
responsabilização seriam inviabilizados. 
 
A compensação de precatórios de terceiros com créditos também não agrada. Xavier projeta 
que as empresas vão deixar de pagar tributos para quitar suas dívidas com precatórios de 
terceiros, adquiridos com deságio. "Será mais vantajoso deixar de pagar tributo." 
 
O procurador afirma que a PGFN não se opõe à compensação, desde que seja feita entre os 
titulares da dívida e do crédito. Nesse sentido, a União só quitaria dívida no caso em que o 
próprio contribuinte tiver crédito, sem envolvimento de terceiros. 
 
Já em relação às mudanças relativas à Certidão Negativa de Débito (CND), o coordenador-geral 
diz que torná-la informativa, ao invés de impeditiva, é inconstitucional. "É realmente permitir o 
calote", afirma. Conforme o projeto de lei, a existência de débitos tributários não impediria a 
participação em licitações ou a contratação com a administração pública. 
 
O projeto de lei também revoga um artigo do Código Tributário Nacional que condiciona a 
concessão de recuperação judicial à apresentação de prova de quitação de tributos. Para o 
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procurador, isso não deveria ser tratado nesse momento, já que há um grupo de trabalho no 
Ministério da Fazenda para alteração da lei sobre o assunto. 
 

11. Supremo julgará PIS/Cofins sobre receitas finan ceiras 
 
Fonte: Valor 
Por Joice Bacelo 
 
O Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, julgar a discussão que envolve a 
cobrança de PIS e Cofins sobre receitas financeiras. A repercussão geral foi dada em um recurso 
de relatoria do ministro Dias Toffoli, em que o contribuinte argumenta ser inconstitucional a 
forma como as alíquotas foram fixadas. 
 
Esse tema, segundo especialistas, é um dos mais importantes da área tributária para as 
empresas. Especialmente pelos gastos a mais que vêm tendo com as contribuições – milionários, 
na maioria das vezes. 
 
As alíquotas sobre as receitas financeiras estavam zeradas desde 2004. Em 2015, por meio do 
Decreto nº 8.426, porém, foram fixadas em 4% para a Cofins e 0,65% para o PIS. Desde a 
mudança, inúmeros contribuintes ingressaram com ações na Justiça. 
 
Eles alegam, principalmente, que a cobrança não poderia ter sido restabelecida por decreto. Nos 
processos, citam o artigo 150 da Constituição Federal, que veda "à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos municípios exigir tributo sem lei que o estabeleça". 
 
No recurso em análise pelo Supremo, o contribuinte, uma concessionária de veículos do Paraná, 
tenta reformar decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região, com entendimento 
favorável à União. 
 
Além do artigo 150, o contribuinte alega que a cobrança contraria o artigo 153, que estabelece 
quais tributos poderiam ser alterados por meio de decreto. Argumenta ainda que no dispositivo 
nada consta sobre as contribuições. 
 
Os ministros ainda não se manifestaram sobre o mérito. No plenário virtual trataram 
unicamente da repercussão geral. O tema proposto por Toffoli teve a discordância apenas do 
ministro Edson Fachin. Não se manifestaram Gilmar Mendes e Cármen Lúcia. 
 
Os contribuintes perderam quase todas as disputas sobre o tema nos Tribunais Regionais 
Federais. Há um entendimento majoritário na segunda instância de que as alíquotas zeradas de 
PIS e Cofins também haviam sido instituídas por meio de decreto e que ambos – o que zerou e 
o que restabeleceu a tributação – tiveram o mesmo fundamento legal. Trata-se do artigo 27 da 
Lei nº 10.865, de 2004, que permitiu ao governo reduzir ou restabelecer alíquotas. 
 
Já no Superior Tribunal de Justiça (STJ) há uma tendência favorável aos contribuintes. Na 1ª 
Turma, em um processo que envolve a rede de supermercados Zaffari, o relator do caso, 
ministro Napoleão Nunes Maia Filho, e a ministra Regina Helena Costa votaram contra a validade 
da cobrança. 
 
Só os dois, no entanto, manifestaram-se sobre o caso – que foi suspenso por pedido de vista. 
Esta seria a primeira decisão de mérito da turma sobre o tema. 
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Na 2ª Turma, porém, o entendimento vem sendo no sentido de que trata-se de matéria 
constitucional e, por isso, caberia ao Supremo a análise. 
 

12. Partes e PGR apresentam argumentos ao Plenário sobre inclusão do ICMS 

na base de cálculo de contribuições 
 
Fonte: STF 
 
No início da sessão plenária desta quinta-feira (9), do Supremo Tribunal Federal (STF), os 
representantes das partes do Recurso Extraordinário (RE) 574706, com repercussão geral 
reconhecida, apresentaram seus argumentos ao Plenário. O recurso discute a inclusão do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na base de cálculo do Programa de 
Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). No 
caso paradigma, a empresa Imcopa Importação, Exportação e Indústria de Óleos Ltda. busca a 
reforma de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) que julgou válida a 
inclusão. 
 
O advogado André Martins de Andrade, que se manifestou pela empresa recorrente, afirmou 
que a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins é inconstitucional, pois os valores 
referentes ao tributo não compõem o faturamento da empresa, ou seja, não integram o 
patrimônio do contribuinte, já que são considerados ônus fiscais e não riquezas obtidas com a 
operação de venda ou prestação de serviços. 
 
Argumentou que a incidência das contribuições financiadoras da seguridade social sobre o ICMS 
envolveria a sobreposição de tributos com características distintas, entre as quais a do ente 
federativo a que está vinculada a tributação. Salientou, ainda, que os tributos estão submetidos 
a princípios diferentes, o ICMS ao da essencialidade da mercadoria e da não cumulatividade, 
enquanto o PIS e a Cofins se sujeitam ao princípio da equidade do custeio e, dependendo do 
caso, ao da não cumulatividade. 
 
O procurador-geral da Fazenda Nacional, Fabricio da Soller, ao se manifestar em nome da União 
(parte recorrida), defendeu o desprovimento do recurso. Ele salientou que toda a legislação do 
PIS e da Cofins, ao longo dos anos, define faturamento como sendo a receita bruta, resultado 
da operação de venda da mercadoria ou do serviço. E nesse valor se incluem todos os custos, 
seja com empregados, fornecedores e tributários, em que se encontra o ICMS. 
 
Para o procurador da Fazenda, pretender excluir um desses custos, no caso um custo tributário, 
significa querer transformar o conceito de receita bruta em receita líquida, reescrevendo o que 
prevê o artigo 195 (inciso II, alínea “b”) da Constituição Federal. Além disso, frisou o procurador, 
não há, na Constituição, vedação para que um tributo integre base de cálculo de outro tributo. 
De acordo com ele, quando o legislador constituinte quis vedar essa prática, o fez 
expressamente, revelou, mencionando no caso o artigo 155 (parágrafo 2º, inciso XI) da 
Constituição, que exclui o IPI da base de cálculo do ICMS. 
 
Eventual decisão contrária à União neste caso, frisou o procurador, pode envolver valores que 
chegam a R$ 20 bilhões ao ano, R$ 100 bilhões nos últimos cinco anos e R$ 250 bilhões no 
período de 2003 a 2014. Esses valores expressivos levaram Fabricio da Soller a pedir aos 
ministros que, se prevalecer decisão contraria à União, no sentido do provimento do RE, o STF 
acolha pedido de modulação para que a decisão surta efeitos apenas a partir de 1º/1/2018, para 
permitir que Executivo e Legislativo aprovem lei que venha a recompor a perda de arrecadação. 
 



 

16 
 

PGR 
 
O vice-procurador-geral da República, José Bonifácio de Andrada Filho, opinou pela não inclusão 
do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins, por entender que o tributo é estranho ao conceito 
de faturamento. Afirmou que, neste momento, a PGR adota como fundamento o voto do 
ministro Celso de Mello no RE 240785, no qual o STF entendeu ser inconstitucional a inclusão 
do valor do imposto no cálculo da Cofins. 
 
Processos relacionados 
RE 574706 
 

13. Corte estende benefício a componentes 
 
Fonte: Valor 
Por Beatriz Olivon 
 
No julgamento sobre leitores e livros eletrônicos, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) 
também reconheceram a imunidade tributária na importação de peças e componentes 
eletrônicos que acompanhem material didático. O caso refere-se a um curso de montagem de 
computadores. O tema foi julgado com repercussão geral. Portanto, servirá de orientação para 
as demais instâncias. 
 
A decisão foi unânime. O julgamento foi retomado ontem com o voto-vista do ministro Dias 
Toffoli, que foi relator do outro processo sobre imunidade julgado ontem. Os votos restantes 
foram tomados em conjunto. 
 
No recurso, a União tentava reverter uma decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª 
Região que garantiu imunidade tributária a fascículos importados pela Nova Lente Editora. 
 
O processo tramita no STF há quase dez anos. Quando o julgamento foi iniciado, em 2014, o 
relator, ministro Marco Aurélio, afirmou que a determinação constitucional sobre imunidade 
tributária a livros, jornais, periódicos e ao papel destinado a sua impressão deve ser interpretada 
de forma ampliada para abranger peças e componentes a serem utilizados como material 
didático que acompanhe publicações. 
 
A imunidade está prevista no artigo 150, inciso VI, "d", da Constituição Federal. Para o relator, 
o dispositivo deve ser interpretado de acordo com os avanços tecnológicos ocorridos desde sua 
promulgação, em 1988. O voto do relator já havia sido acompanhado pelos ministros Luís 
Roberto Barroso, Teori Zavascki, Rosa Weber e Luiz Fux. Na sessão de ontem, os demais 
integrantes do Supremo também aderiram. 
 
No voto-vista, o ministro Dias Toffoli defendeu que os componentes eletrônicos que compõem 
o material didático de curso prático de montagem de computadores teriam imunidade. O 
relator, ministro Marco Aurélio reforçou que exclui da imunidade a má-fé, ou seja, casos em que 
as autoridades verificarem que as peças são comercializadas com o propósito final de produzir 
o bem para consumo próprio ou comercialização. 
 
Foi aprovada a seguinte tese em repercussão geral: "A imunidade tributária prevista na alínea 
"d" do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal alcança componentes eletrônicos 
destinados exclusivamente a integrar unidade didática, como fascículos". 
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14. Supremo isenta de impostos livro eletrônico e e quipamento de leitura 
 
Fonte: Valor 
Por Beatriz Olivon 
 
O Supremo Tribunal Federal (STF) afastou ontem a tributação sobre livros eletrônicos (e-books) 
e equipamento de suporte para leitura (como e-readers e CD Rooms). Os ministros entenderam 
que a imunidade tributária concedida à versão em papel pela Constituição Federal deve ser 
estendida aos eletrônicos. 
 
Advogados que acompanham o assunto esperam uma redução nos preços. Porém, Sergio Herz, 
CEO da Livraria Cultura, que comercializa o e-reader Kobo, adiantou ao Valor que a imunidade 
tributária não vai mudar os preços para o consumidor. De acordo com ele, os valores já estão 
ajustados e o produto é vendido com prejuízo. 
 
A decisão do Supremo foi unânime. O tema foi julgado em repercussão geral. Portanto, servirá 
de orientação para as instâncias inferiores. 
 
No julgamento, o ministro Gilmar Mendes destacou que o objeto do recurso já havia 
envelhecido do ponto de vista tecnológico. O processo trata originalmente de livro eletrônico 
gravado em CD Room. Mas na redação da tese o ministro Dias Toffoli, relator do caso, incluiu os 
equipamentos de suporte de leitura, como e-readers. A imunidade, porém, não se estende a 
aparelhos multifuncionais, como tablets. 
 
A questão foi analisada por meio de recurso em que o Estado do Rio de Janeiro contesta decisão 
do Tribunal de Justiça (TJ-RJ). Ao julgar mandado de segurança de uma editora, os 
desembargadores reconheceram a imunidade relativa ao ICMS na comercialização de uma 
enciclopédia jurídica eletrônica. 
 
No recurso, a Fazenda do Rio alegou que o livro eletrônico é um meio de difusão de obras 
culturais diferente da versão impressa. A Constituição Federal determina a imunidade tributária 
a livros, revistas, jornais e periódicos na alínea "d" do inciso VI do artigo 150, que não trata, 
expressamente, dos eletrônicos. 
 
No início do julgamento no STF, em setembro de 2016, a União alegou, como amicus curiae 
(parte interessada), que a Receita Federal reconhece a imunidade do livro eletrônico em si – do 
software que contém os dados que serão transmitidos – e tributa apenas o suporte físico, como 
o DVD. Para a União, o suporte não está enquadrado na previsão constitucional de imunidade 
dada ao papel. 
 
Os ministros seguiram o voto de Dias Toffoli, que negou o pedido do Estado. Para ele, a 
imunidade prevista na Constituição alcança o livro digital e aparelhos leitores de livros 
eletrônicos (e-readers, CD-Rooms e DVDs) confeccionados exclusivamente para esse fim, 
mesmo que possuam adicionais conexos à leitura, como dicionário ou tradutor. Toffoli destacou 
que a imunidade não se aplica a aparelhos com funções mais amplas – tablets, smartphones e 
laptops. 
 
O julgamento foi unânime. O ministro Luís Roberto Barroso afirmou na sessão que a 
jurisprudência do STF sobre o assunto foi se ampliando, começou na imunidade do papel e 
chegou a listas telefônicas e álbuns de figurinhas. "A Constituição é um documento vivo. O 
sentido e alcance de suas normas vai sentindo o impacto da nova realidade", disse. 
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A decisão foi comemorada pelo advogado Douglas Mota, do Demarest Advogados. Ele destacou 
a interpretação ampla da decisão, no sentido de proteger o acesso à educação, sem ficar restrito 
ao pensamento arrecadatório. 
 
A tese fixada em repercussão geral afirma que "a imunidade tributária prevista na alínea "d" do 
inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal aplica-se ao livro eletrônico (e-book) e inclusive 
ao suporte exclusivamente utilizados para fixá-lo". O ministro Celso de Mello não participou da 
sessão de ontem. 
 

15. Voto de decano pode definir disputa sobre ICMS no cálculo do PIS/Cofins 
 
Fonte: Valor 
Por Beatriz Olivon 
 
Os contribuintes torcem pela manutenção do entendimento do ministro Celso de Mello para 
vencer no Supremo Tribunal Federal (STF) a disputa bilionária sobre a inclusão do ICMS na base 
de cálculo do PIS e da Cofins. Iniciado ontem, o julgamento da repercussão geral foi suspenso 
com um placar de cinco a três para as empresas. Faltam votar Gilmar Mendes e o decano que, 
em outro recurso, havia acatado a argumentação dos contribuintes. 
 
O julgamento deverá ser retomado na próxima quarta-feira. A tese em questão tem mais de 20 
anos e um precedente favorável às empresas do próprio Supremo. Porém, quando julgado, em 
2014, foi estabelecido que valeria apenas para o caso concreto, da empresa Auto Americano 
Distribuidor de Peças. 
 
Da composição atual do Supremo, somente Cármen Lúcia, Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, 
Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes votaram naquele julgamento. Dos cinco, apenas o 
ministro Gilmar Mendes foi favorável à Fazenda Nacional. 
 
Agora a mesma tese está sendo julgada com repercussão geral em processo que envolve a 
Imcopa Importação, Exportação e Indústria de Óleos. A decisão servirá de orientação para as 
instâncias inferiores da Justiça. Há mais de dez mil processos suspensos aguardando o 
julgamento. 
 
Um entendimento favorável aos contribuintes pode reduzir a arrecadação federal em R$ 20 
bilhões por ano, segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). O impacto pode 
chegar a R$ 100 bilhões se considerada a possibilidade de devolução do que foi recolhido nos 
últimos cinco anos. 
 
Na sessão de ontem, quatro ministros acompanharam o voto da relatora, ministra Cármen Lúcia. 
A magistrada manteve seu posicionamento no precedente e afirmou que o valor do ICMS não 
constitui receita do contribuinte – tem como destino fiscal ser transferido à Fazenda Pública. 
 
Assim, para a relatora, o valor correspondente ao ICMS não pode ser incluído na base de cálculo 
do PIS e da Cofins. O entendimento foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber, Luiz Fux, 
Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello, que preferiu adiantar seu voto. 
 
Já os ministros Edson Fachin, Luís Roberto Barroso e Dias Toffoli votaram pela inclusão do 
imposto estadual na base do PIS e da Cofins, negando o pedido da Imcopa na ação. Para Fachin, 
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o conceito de faturamento se traduz na somatória de receitas resultantes das atividades 
empresariais e não apenas da venda de bens e serviços. 
 
Por isso, segundo o ministro, o valor de ICMS devido e recolhido deve ser enquadrado como 
receita da empresa contribuinte. Embora não haja incremento patrimonial, acrescentou, o valor 
de ICMS referente a uma operação concreta integrará a receita efetiva do contribuinte. 
 
Em seu voto, o ministro Luís Roberto Barroso disse que a existência de uma grave crise fiscal no 
país não lhe é indiferente, mas também não influencia na sua decisão. Segundo o magistrado, a 
verba transferida pelo consumidor ao estabelecimento do contribuinte não é "carimbada" a 
título de ICMS. 
 
Barroso afirmou ainda que a empresa pode dar diversos destinos ao dinheiro, além de quitar o 
valor de ICMS embutido na mercadoria, como investir no mercado financeiro ou mesmo 
descumprir a obrigação tributária e ficar com dinheiro. Em sua exposição, o ministro voltou a 
destacar que não seria má ideia repensar o sistema tributário brasileiro. 
 
Por causa do impacto nas contas públicas, a PGFN solicitou uma modulação inédita na Corte: 
que a decisão seja válida somente a partir de janeiro de 2018. O prazo seria necessário para a 
criação de uma lei para recompor a perda de arrecadação com o julgamento. Fabrício Da Soller, 
procurador-geral da Fazenda Nacional, explicou que a meta de resultado primário de 2017 é de 
déficit de R$ 139 bilhões e o impacto econômico desse julgamento não está previsto. 
 

16. IPI - Setor automotivo - Programa INOVAR-AUTO -  Auditorias 

independentes - Disposições  
 
Fonte: Checkpoint 
 
A Portaria nº 133/2017 aprovou o Manual de Auditoria para fins de realização de auditorias 
independentes para verificação do atendimento dos compromissos e requisitos de que trata o 
Decreto nº 7.819/2012, relativamente ao Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e 
Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores - INOVAR-AUTO.  
 
O INOVAR-AUTO tem como objetivo apoiar o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a 
segurança, a proteção ao meio ambiente, a eficiência energética e a qualidade dos veículos e 
das autopeças e concede os seguintes tipos de benefícios para o setor automotivo, em relação 
ao IPI: a) crédito presumido; b) redução de alíquota; c) suspensão do imposto.  
 

17. RFB - Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) - 

Apresentação da e-Financeira - Disposição  
 
Fonte: Checkpoint 
 
Foi publicada a Instrução Normativa RFB n° 1.699/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
prestação de informações na e-Financeira em conformidade com o RERCT.  
 
Referido ato estabelece que, em atendimento ao art. 17 da Instrução Normativa nº 1.627/2016, 
as informações deverão ser transmitidas em módulo específico da e-Financeira, no período de 
2.5.2017 a 30.6.2017.  
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Por fim o ato também estabelece que a Coordenação-Geral de Fiscalização deverá editar o 
leiaute e o manual de orientações da e-Financeira a ser utilizada para este caso.  

ESTADUAL 
 
 

18. DF - ICMS - Base de cálculo e diferencial de al íquotas - Operações e 

prestações com consumidor final - Obrigações, prazo  e GNRE - Alterações  
 
Fonte: Checkpoint 
 
Por meio do Decreto nº 38.037/2017 foi alterado o RICMS/DF, para tratar, dentre outros 
assuntos, sobre: a) a base de cálculo do diferencial de alíquotas nas operações e prestações 
interestaduais cujo adquirente ou tomador seja não contribuinte do imposto localizado no 
Distrito Federal; b) a fórmula a ser utilizada para se obter o valor do imposto correspondente ao 
diferencial de alíquotas nas operações e prestações com consumidor final, bem como a 
utilização da GNRE para o pagamento e determinar que essas operações devem ser acobertadas 
por Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55; c) a utilização da GNRE distinta para o pagamento 
do adicional de 2% destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza; d) a previsão de 
recolhimento do diferencial de alíquotas, na situação em que ocorrer a dispensa de nova 
inscrição no CF/DF ao contribuinte já inscrito como substituto tributário no Distrito Federal; e) 
o recolhimento do diferencial de alíquotas, até o 15º dia do mês subsequente à saída do bem 
ou ao início da prestação do serviço, nas operações e prestações com consumidor final, 
relativamente aos fatos geradores que ocorrerem no período de 1º.1.2016 a 31.12.2017, desde 
que em 31.12.2015 se encontre inscrito na unidade federada de origem.  
 

19. MA - ICMS - Recolhimento, prazo e código na GNR E - Consumidor final - 

FUMACOP - Prorrogação  
 
Fonte: Checkpoint 
 
Por meio da Portaria nº 126/2017 ficou determinada a prorrogação, até 20.2.2017, do prazo 
para o recolhimento do ICMS pelos contribuintes externos inscritos no Cadastro de Contribuinte 
do ICMS do Estado do Maranhão, que fazem venda a consumidor final não contribuinte, cujo 
débito seja vencido no mês de fevereiro de 2017, sem a cobrança da multa moratória.  
 
O presente ato dispôs ainda sobre o código e o prazo a ser considerado para o pagamento do 
FUMACOP (Fundo Maranhenses de Combate à pobreza), por contribuintes externos, na venda 
a consumidor final, na Guia Nacional de Recolhimentos de Tributos Estaduais - GNRE.  
 

20. MG - ICMS - Substituição tributária - Cosmético s, perfumaria, artigos de 

higiene pessoal e de toucador - PMPF - Base de cálc ulo - Alteração  
 
Fonte: Checkpoint 
 
A Portaria SUTRI nº 636/2017 alterou a Portaria SUTRI nº 615/2016, que divulga os preços 
médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição 
tributária nas operações com cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador, 
para modificar a descrição de determinados produtos. 



 

21 
 

 

21. ICMS – SP veda tomada de crédito na devolução d e pessoa não 

contribuinte 
 

Fonte: Siga o Fisco 
Por Josefina do Nascimento 
 
Quando se trata de operação com não contribuinte, o governo do Estado de São Paulo somente 
permite a tomada de crédito de ICMS nas operações de troca ou garantia, 
 
Sob alegação de que encerrou o ciclo de comercialização, o governo paulista não permite ao 
contribuinte do ICMS (RPA) tomar crédito do imposto quando receber em devolução por 
desfazimento da operação, mercadoria remetida por pessoa não contribuinte. 
 
O polêmico dispositivo legal que dispõe sobre a tomada de crédito de ICMS, somente permite 
creditamento do imposto quando se tratar de operação de devolução em razão de troca ou 
garantia  (inciso I do art. 63 do RICMS/00). 
 
Recente resposta à Consulta Tributária (02/03/2017), a Sefaz-SP refutou mais uma vez o texto 
dos artigo 63, I e 452 do Regulamento do ICMS. 
 
Em resposta à consulta de contribuinte, a Sefaz-SP afirmou  que não é passível de creditamento 
de ICMS a operação de devolução de mercadoria adquirida por consumidor final não 
contribuinte do ICMS, fora das condições de troca e garantia (artigos 63, I, e 452 do RICMS/SP). 
 
Para a Sefaz-SP a devolução de mercadoria, fora das condições de troca e garantia, não dá direito 
ao contribuinte (RPA - Regime Periódico de Apuração) de lançar como crédito o imposto pago 
por ocasião da saída. Isso porque, com a entrega ao usuário final, termina o ciclo de 
comercialização da mercadoria, considerando-se definitivo o recolhimento do imposto realizado 
nos estágios anteriores. 
 
Sendo assim, a entrada da mercadoria recebida de pessoa física ou jurídica, não obrigada à 
emissão de documento fiscal, enseja a emissão da Nota Fiscal de entrada por parte do 
contribuinte (artigo 136, I, “a”, do RICMS/SP), sem destaque do imposto. E, eventual futura 
venda dessa mercadoria configura nova hipótese de incidência do imposto estadual, de modo 
que deverá ser acobertada pela emissão do documento fiscal pertinente, com o devido destaque 
do ICMS, conforme a regra de tributação aplicável (artigo 2º, I, do RICMS/SP).  
 
Confira a seguir Ementa  da Resposta à Consulta Tributária 14812/2017, de 23 de Fevereiro de 
2017. Disponibilizada no site da SEFAZ-SP em 02/03/2017. 
 
Ementa 
 
ICMS – Crédito – Devolução de mercadoria em condição alheia à troca ou garantia por não 
contribuinte do ICMS. 
 
I. A operação de devolução de mercadoria adquirida por consumidor final não contribuinte do 
ICMS, fora das condições de troca e garantia, não é passível de creditamento de ICMS (artigos 
63, I, e 452 do RICMS/SP). 
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A seguir dispositivos legais do Regulamento do ICMS de SP - Decreto nº 45.490 de 2000, que 
tratam do tema: 
Artigo 63 - Poderá, ainda, o contribuinte creditar-se independentemente de autorização (Lei 
6.374/89, arts. 38, § 4º, 39 e 44, e Convênio ICMS-4/97, cláusula primeira): 
I - do valor do imposto debitado por ocasião da saída da mercadoria, no período em que tiver 
ocorrido a sua entrada no estabelecimento, e observadas as disposições dos artigos 452 a 454, 
nas seguintes hipóteses: 
a) devolução de mercadoria, em virtude de garantia ou troca, efetuada por produtor ou por 
qualquer pessoa natural ou jurídica não considerada contribuinte ou não obrigada à emissão de 
documentos fiscais; 
b) retorno de mercadoria por qualquer motivo não entregue ao destinatário; 
c) devolução de mercadoria, efetuada por estabelecimento de contribuinte sujeito às normas 
do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - “Simples Nacional”, ou por estabelecimento 
sujeito a regime especial de tributação sempre que for vedado o destaque do valor do imposto 
no documento fiscal emitido por esses estabelecimentos; (Redação dada à alínea pelo Decreto 
52.104, de 29-08-2007; DOE 30-08-2007) 
II - do valor do imposto pago indevidamente, em virtude de erro de fato ocorrido na escrituração 
dos livros fiscais ou no preparo da guia de recolhimento, mediante lançamento, no período de 
sua constatação, no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro "Crédito do Imposto - Outros 
Créditos", anotando a origem do erro; 
 
CAPÍTULO VI - DA DEVOLUÇÃO E DO RETORNO DE MERCADORIA 
Artigo 452 - O estabelecimento que receber, em virtude de garantia ou troca, mercadoria 
devolvida por produtor ou por qualquer pessoa natural ou jurídica não-contribuinte ou não 
obrigada à emissão de documento fiscal poderá creditar-se do imposto debitado por ocasião da 
saída da mercadoria, desde que (Lei 6.374/89, arts. 38, § 4º, e 67, § 1º e Convênio de 15-12-70 
- SINIEF, art. 54, § 3º na redação do Ajuste SINIEF-3/94, cláusula primeira, XII): 
NOTA - V. DECISÃO NORMATIVA CAT-04/10, de 26-02-2010 (DOE 27-02-2010). ICMS - Devolução 
de mercadoria em virtude de garantia - Desfazimento da substituição tributária. 
I - haja prova cabal da devolução; 
II - o retorno se verifique: 
a) dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data de saída da mercadoria, 
tratando-se de devolução para troca; 
b) dentro do prazo determinado no documento respectivo, tratando-se de devolução em virtude 
de garantia. 
§ 1º - Para efeito do disposto neste artigo, considera-se: 
1 - garantia, a obrigação assumida pelo remetente ou fabricante de substituir ou consertar a 
mercadoria, se esta apresentar defeito; 
2 - troca, a substituição de mercadoria por uma ou mais da mesma espécie ou de espécie diversa, 
desde que de valor não inferior ao da substituída. 
§ 2º - O estabelecimento recebedor deverá: 
1 - emitir Nota Fiscal, mencionando o número e a série, a data da emissão e valor do documento 
fiscal original, bem como a identificação da pessoa que promover a devolução, mencionando a 
espécie e o número do respectivo documento de identidade; 
2 - registrar a Nota Fiscal prevista no item anterior no livro Registro de Entradas, consignando 
os respectivos valores nas colunas "ICMS - Valores Fiscais - Operações ou Prestações com Crédito 
do Imposto. 
§ 3° - A Nota Fiscal prevista no parágrafo anterior servirá para acompanhar a mercadoria em seu 
retorno ao estabelecimento de origem. 
§ 4º - Na devolução efetuada por produtor, será emitida Nota Fiscal de Produtor para 
acompanhar a mercadoria em seu transporte, hipótese em que o estabelecimento de origem 
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emitirá Nota Fiscal relativa à entrada da mercadoria em seu estabelecimento para o registro da 
operação. 

 

22. PI - ICMS - Alíquota, redução da base de cálcul o, regime especial, FECOP 

e parcelamento - Consumidor final, combustível, aut opeças, 

medicamentos e outros - Alteração  
 
Fonte: Checkpoint 
 
Por meio do Decreto nº 17.033/2017 foi alterado o RICMS/PI para dispor, dentre outros 
assuntos, sobre:  
 
a) a alíquota do ICMS de 18%: a.1) nas operações e prestações internas e nas interestaduais, 
estas destinadas a consumidor final, não contribuinte do imposto, com mercadorias e serviços 
não relacionados no regulamento; a.2) nas operações internas com óleo diesel, querosene 
iluminante, gás liquefeito de petróleo - GLP e óleo combustível;  
b) o termo final da dispensa da exigência da aposição de etiqueta de identificação na FC - Ficha 
Cadastral aos profissionais de contabilidade dos contribuintes inscritos como Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, optante pelo Simples Nacional, cuja receita bruta anual esteja 
abaixo do sub limite estabelecido por este Estado para recolhimento do ICMS;  
c) o percentual de redução da base de cálculo de vendas de mercadorias sujeitas à alíquota de 
18% do contribuinte devidamente credenciado para fins do regime especial de tributação para 
geração de empregos aplicável as empresas atacadistas;  
d) o regime especial de substituição tributária nas operações com peças, componentes e 
acessórios para veículos, de forma a modificar o CNAE do comércio atacadista de peças para 
motocicletas e motonetas sujeitas ao regime, com efeitos desde 1º.1.2017;  
e) a aplicação do adicional de ICMS de 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate a Pobreza - 
FECOP sobre a base de cálculo, nos demais casos;  
f) a dedução do imposto a recolher com relação ao adicional de 1% na alíquota do ICMS para: 
f.1) estabelecimentos distribuidores e atacadistas de medicamentos genéricos e similares; f.2) 
estabelecimentos distribuidores e atacadistas de medicamentos e de instrumentos e materiais 
para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratório;  
g) os códigos de receitas para: g.1) ICMS-Malha Fiscal; g.2) Taxa - Secretaria de Fazenda - FUNEF.  
Ademais, também foi alterado o Decreto nº 16.952/2008, que trata do parcelamento do ICMS 
relativo ao mês de dezembro de 2016, para dispor sobre o preenchimento do Documento de 
Arrecadação relativamente ao código de receita que deverá ser utilizado.  
Por fim, foram revogados os seguintes dispositivos do RICMS/PI: a) § 6º do art. 20, que tratava 
sobre a redução da base de cálculo nas operações sujeitas à alíquota de 18%;  
b) o inciso XLV do art. 44, que tratava sobre a redução da base de cálculo do imposto nas saídas 
internas sujeitas à alíquota de 18%, promovidas por estabelecimentos beneficiários de incentivo 
fiscal ou regime especial de tributação concessivo de desoneração total ou parcial do ICMS 
devido;  
c) o § 1º do art. 1.059, que tratava sobre a não utilização do adicional para fins do FECOP e a 
parcela adicional do ICMS para efeito do cálculo de quaisquer benefícios ou incentivos fiscais. 
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23. Contribuinte obtém nova vitória sobre guerra fi scal 
 
Fonte: Valor 
Por Beatriz Olivon 
 
Os contribuintes de Estados envolvidos na guerra fiscal conseguiram ontem uma nova vitória no 
Supremo Tribunal Federal (STF). Pela segunda vez, os ministros decidiram modular os efeitos de 
julgamento que considerou inconstitucionais benefícios fiscais. O entendimento, portanto, vale 
a partir da data do julgamento, o que desobrigaria os governos do Rio Grande do Sul e do Paraná, 
no caso, de cobrar valores referentes aos incentivos concedidos a empresas. 
 
A decisão traz alívio para companhias beneficiadas por incentivos fiscais não autorizados pelo 
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). Foram julgadas ontem duas ações diretas de 
inconstitucionalidade (Adin). 
 
Em uma delas, o governo do Rio Grande do Sul pedia a suspensão da Lei estadual nº 11.743, de 
2002. A norma prevê dedução no ICMS para empresas que patrocinam bolsas de estudo para 
professores que precisam concluir formação pedagógica – como contrapartida deveriam dar 
cursos para funcionários dessas companhias. 
 
Na ação, o Estado alega que a renúncia fiscal deve ser prevista em convênio aprovado pelo 
Confaz. Essa foi a posição do STF sobre o assunto. A maioria dos ministros seguiu o voto do 
relator, Luiz Fux, que declarou a inconstitucionalidade parcial da lei. 
 
Alguns ministros ponderaram que a lei não traria exatamente um benefício fiscal, pela fatia 
referente à educação, mas consideraram os precedentes sobre guerra fiscal. O ministro Marco 
Aurélio foi o único a considerar a lei constitucional. "Não se trata no caso concreto de uma 
guerra fiscal, mas de simples incentivo", disse. 
 
Sobre a modulação, o ministro Luís Roberto Barroso afirmou que, por se tratar de lei que tem 
cerca de 15 anos, os beneficiados não deveriam ser obrigados a devolver o dinheiro referente 
ao benefício. 
 
Também por maioria, os ministros consideraram inconstitucionais dispositivos da Lei nº 15.054, 
de 2006, do Paraná, que concede benefícios por meio do Programa de Desenvolvimento 
Econômico, Tecnológico e Social (Prodepar). Entre as vantagens do programa está o adiamento 
no pagamento de 80% do ICMS no prazo de 48 meses, sem a cobrança de multa e juros, se 
cumpridas algumas condições. 
 

24. GO - ICMS - Benefício fiscal - Convalidação - F undo de Proteção Social - 

Alteração  
 
Fonte: Checkpoint 
 
A Instrução Normativa nº 1.323/2017 alterou a Instrução Normativa nº 1.318/2017, que trata 
dos procedimentos relativos à convalidação da utilização de benefício fiscal relacionado ao ICMS 
sem o pagamento tempestivo da contribuição para o Fundo de Proteção Social do Estado de 
Goiás - PROTEGE GOIÁS e a extinção de crédito tributário conexo, para dispor, com efeitos 
retroativos a 2.2.2017, que a convalidação da utilização de benefício fiscal está sujeito ao 
pagamento, até 2.3.2017, da contribuição ao PROTEGE GOIÁS, hipótese em que o cálculo da 
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contribuição será acrescido de 15%, com atualização monetária e acréscimos legais pr evistos 
na legislação tributária estadual, computados a partir do vencimento da contribuição.  
 

25. MG - ICMS - DAMEF e Apuração do VAF B - Manuais  de Orientação - 

Alteração  
 
Fonte: Checkpoint 
 
A Portaria SER nº 154/2017 alterou a Portaria SER nº 149/2016, que estabelece Manuais de 
Orientação para Preenchimento e Entrega da Declaração Anual do Movimento Econômico e 
Fiscal (DAMEF) e para Apuração do VAF B, para dispor, dentre outros assuntos, sobre: a) a 
declaração do contribuinte que poderá ser recusada quando este estiver inativo no ano de 
referência, ou seja, baixado ou cancelado anteriormente a 1º.1 do ano referência ou inscrito no 
Cadastro de Contribuintes do ICMS após 31.12 do ano de referência; b) a identificação dos 
contribuintes com escrituração centralizada (Energia Elétrica, Telecomunicações, SETOP, 
Seguradoras, EBCT, CONAB, CEASAS, Banco do Brasil, Fornecedoras de Alimentação Industrial); 
c) a informação sobre o valor dos serviços de transporte subcontratados com outras 
transportadoras inscritas neste Estado, desde que haja emissão de CT-e por parte da 
subcontratada, para fins das exclusões do VAF na DAMEF Completa.  
 

26. SE - ICMS - Substituição tributária - Materiais  elétricos, de construção, 

cimento e outros - Substitutos tributários e base d e cálculo - Alteração  
 
Fonte: Checkpoint 
 
Por meio do Decreto nº 30.533/2017 foi alterado o RICMS/SE para dispor, dentre outros 
assuntos sobre:  
 
a) a condição de contribuintes substitutos do ICMS: a.1) ao estabelecimento industrial ou ao 
importador localizado nos Estados do Acre, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e o Distrito Federal, em relação a materiais elétricos; 
a.2) ao estabelecimento industrial ou ao importador localizado nos Estados do Acre, Amapá, 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio 
Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e o Distrito Federal, em relação a materiais de construção, 
acabamento, bricolagem e adorno; a.3) ao estabelecimento responsável pela retenção e 
recolhimento do imposto, em relação ao diferencial de alíquota q uando destinados ao ativo 
permanente, ao uso ou ao consumo de contribuinte localizado neste Estado, conforme o caso, 
em relação a determinadas mercadorias, dentre as quais destacamos: cimento, pneumáticos e 
produtos farmacêuticos; a.4) ao remetente localizado no Estado de São Paulo, em relação aos 
materiais elétricos e de construção, acabamento, bricolagem e adorno;  
b) a base de cálculo do ICMS no regime de substituição tributária nas operações com cimento, 
pneumáticos, produtos farmacêuticos, aparelhos de barbear, materiais elétricos e materiais de 
construção, dentre outras mercadorias, quando se tratar de mercadoria cujo preço final, único 
ou máximo, a consumidor ou tomador, seja tabelado por órgão público competente ou, na sua 
falta, o valor correspondente ao preço máximo de venda ao público sugerido pelo 
estabelecimento industrial, na inexistência da aplicação desses métodos;  
c) a aplicação da MVA-ST para certas mercadorias.  
 
Ademais, foram divulgados os percentuais de MVA nas operações com materiais elétricos e com 
materiais de construção, acabamento, bricolagem ou adorno os quais, dentre outros, 
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destacamos: a) interfones, seus acessórios, plugs e tomadas; b) outros aparelhos telefônicos e 
videofones, exceto telefone celular; c) antenas com refletor parabólico, exceto para telefone 
celular, exceto as de uso automotivo; d) circuitos impressos, exceto os de uso automotivo; e) 
diodos emissores de luz (LED), exceto diodos "laser"; f) argamassas; g) chapas, folhas, tiras, fitas, 
películas e outras formas planas, autoadesivas, de plásticos, mesmo em rolos; h) artefatos de 
higiene / toucador de plástico; i) vidros temperados; j) telas metálicas, grades e redes, de fios 
de ferro ou aço; k) transformadores.  
Por fim, foi revogado o Decreto nº 28.199/2011, que tratava sobre a substituição tributária nas 
operações com materiais elétricos e com materiais de construção, acabamento, bricolagem ou 
adorno.  
 

27. SP - ICMS - Substituição tributária - Ressarcim ento do imposto - Regime 

especial - Alterações  
 
Fonte: Checkpoint 
 
A Portaria CAT nº 17/2017 alterou a Portaria CAT nº 158/2015, que estabeleceu sobre o 
ressarcimento do ICMS retido por substituição tributária, para definir os procedimentos a serem 
adotados pelos contribuintes detentores de regimes especiais que preveem a aplicação da 
Portaria CAT nº 17/1999, em relação aos fatos geradores ocorridos entre 1º.1.2017 e 
31.12.2017.  
 
Citado ato possibilitou que os contribuintes optem pela aplicação, no âmbito dos referidos 
regimes especiais, dos métodos de apuração de ressarcimento e das respectivas obrigações 
acessórias, previstos tanto na Portaria CAT nº 17/1999, quanto da Portaria CAT nº 158/2015, 
sendo dispensada a apresentação de pedido de alteração dos regimes especiais.  
 
Essas disposições produzem efeitos desde 1º.1.2017. 
 

28. ES - ICM, ICMS, IPVA e ITCMD - Parcelamento inc entivado - Redução de 

multas e juros - Disposição  
 
Fonte: Checkpoint 
 
A Lei nº 10.628/2017 instituiu o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais com 
o propósito da regularização de débitos fiscais relativos à exigência dos tributos a seguir 
relacionados ou das penalidades pecuniárias: a) ICM; b) ICMS; c) IPVA; d) ITCMD.  
 
Para fins do programa, a presente norma dispôs sobre: a) os percentuais de redução de juros e 
multas; b) o valor mínimo das parcelas; c) os requisitos para ingresso no programa; d) os efeitos 
do parcelamento; e) as hipóteses de descumprimento do programa e seus efeitos.  
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29. MA - ICMS - Crédito tributário - Parcelamento -  Não autorização e rescisão 

automática - Alterações  
 
Fonte: Checkpoint 
 
Por meio do Decreto nº 32.663/2017 foram acrescentados dispositivos ao RICMS/MA, 
relativamente ao parcelamento de débitos fiscais, em especial para tratar sobre: a) a não 
autorização do parcelamento de crédito tributário vencido há menos de 60 dias, com exceção 
quando constituído por meio de auto de infração; b) a rescisão automática do pedido de 
parcelamento, quando descumprido o pagamento da primeira parcela em até 5 dias, contados 
da data da ciência do parcelamento, observadas as exceções.  
 

30. PE - ICMS - Programa de Estímulo à Atividade Po rtuária - Substituição 

tributária e credenciamento - Alterações  
 
Fonte: Checkpoint 
 
Foi alterado o Decreto nº 34.560/2010, que regulamentou o Programa de Estímulo à Atividade 
Portuária, para determinar:  
 
a) que a partir de 1º.3.2017, relativamente ao ICMS devido por substituição tributária na 
importação realizada por contribuinte credenciado, que esteja regular com a obrigação 
tributária principal, deverá ser observado o seguinte: a.1) o imposto será retido quando da saída 
subsequente promovida pelo estabelecimento importador; a.2) deverá ser tomado como valor 
de partida o preço praticado na saída mencionada no item "a.1";  
b) os seguintes valores mínimos de recolhimento do ICMS para que o contribuinte efetue o 
credenciamento por prorrogação ou renovação: b.1) R$ 60.000,00, no período de 1º.3.2017 a 
31.12.2017; b.2) R$ 90.000,00, para o período de 1º.1.2018 a 31.12.2018; b.3) R$ 150.000,00, a 
partir de 1º.1.2019.  
 

31. PE - ICMS - Sistemática de tributação - Setor t êxtil - Alterações  
 
Fonte: Checkpoint 
 
O Decreto nº 44.186/2017 alterou o Decreto nº 25.936/2003, que tratou sobre a sistemática de 
tributação referente ao ICMS incidente nas operações com fios, tecidos, artigos de armarinho e 
confecções, para dispor: a) que desde 1º.11.2016, o descumprimento de qualquer das condições 
implica a não utilização dos benefícios concedidos como crédito presumido e redução da base 
de cálculo; b) sobre a condição para que os estabelecimentos comercial atacadista e o industrial 
se beneficiem da sistemática, relativamente às aquisições internas; c) sobre a relação de 
produtos não beneficiados.  
 
Citado ato ainda alterou o Decreto nº 43.967/2016, que também dispõe sobre a tributação para 
o setor têxtil, para dispor sobre os procedimentos a serem adotados para o levantamento do 
estoque dos produtos.  
 
Essas disposições produzem efeitos desde 1º.11.2016.  
 



 

28 
 

32. PR - ICMS e FECOP - Retenção e Substituição tri butária - Ressarcimento e 

recuperação - Combustíveis - Disposição  
 
Fonte: Checkpoint 
 
A Norma de Procedimento Fiscal nº 27/2017 estabeleceu que o contribuinte substituído 
tributário que promover operação interestadual com mercadoria ou bem destinado a 
contribuinte ou a consumidor final não contribuinte do imposto, cujo ICMS tenha sido retido 
anteriormente por substituição tributária, ICMS ST, poderá, proporcionalmente às quantidades 
saídas: a) recuperar em conta gráfica do crédito do imposto pela entrada da mercadoria, que 
corresponderá ao somatório do débito próprio do contribuinte substituto tributário e da parcela 
retida; b) ressarcir-se, junto a qualquer estabelecimento de fornecedor que seja eleito 
substituto tributário, da diferença entre o valor do imposto da operação própria e o somatório 
do débito pr óprio do contribuinte substituto tributário com o valor da parcela retida. Para tanto, 
foram relacionados os meios pelos quais o contribuinte substituído tributário deverá 
demonstrar o seu direito, bem como a forma de escrituração na EFD.  
 
Ademais, a presente norma dispôs que, na hipótese de operação interestadual, destinada a 
contribuinte ou a consumidor final não contribuinte do imposto, com mercadoria submetida ao 
regime da substituição tributária e sujeita ao recolhimento do adicional destinado ao Fundo 
Estadual de Combate à Pobreza do Paraná - FECOP, o contribuinte substituído tributário poderá, 
proporcionalmente às quantidades saídas: a) ressarcir-se, junto a qualquer fornecedor que seja 
eleito substituto tributário, da parcela correspondente; b) solicitar restituição da parcela 
correspondente.  
 
Especificamente para o ressarcimento e recuperação do ICMS-ST e do adicional destinado ao 
Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná - FECOP nas operações com combustíveis 
derivados de petróleo, o pedido deverá ser instruído com requerimento constando o mês e o 
ano das operações, o valor original e o estabelecimento destinatário do crédito.  
Por fim, a presente norma retroage os seus efeitos a 1º.3.2017.  
 

33. PR - ICMS - Sistemas de processamento de dados para escrituração fiscal, 

emissão de documentos fiscais e gestão - Alteração  
 
Fonte: Checkpoint 
 
A Norma de Procedimento Fiscal nº 18/2017 alterou a Norma de Procedimento Fiscal nº 
63/2012, que estabelece procedimentos para disciplinar o uso de sistemas de processamento 
de dados para escrituração fiscal, emissão de documentos fiscais e a sua gestão, e normatizar o 
controle sobre usuários e fornecedores, para dispor, dentre outros assuntos, que o Pedido de 
Credencial do Sistema, o Pedido de Alteração de Credencial do Sistema e o Pedido de Cessação 
de Credencial do Sistema será deferido automaticamente desde que o fornecedor de sistema 
não possua irregularidades no cadastro do Sistema UPD.  
 
Por fim, foram revogados diversos dispositivos da norma alterada, dentre os quais destacamos: 
a) subitem 3.2.2, que tratava sobre os documentos necessários que deveriam ser apresentados 
para fins do Pedido de Credencial do Sistema; b) a apresentação do Laudo de Análise Funcional 
de PAF-ECF para fins do Pedido de Alteração da Credencial do Sistema.  
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34. PR - ICMS e ITCMD - Auto de Infração e Processo  Administrativo Fiscal - 

Manual - Alteração  
 
Fonte: Checkpoint 
 
A Norma de Procedimento Fiscal nº 25/2017 alterou a Norma de Procedimento Fiscal nº 8/2016, 
que aprova o Manual de Auto de Infração e Processo Administrativo Fiscal (ICMS e ITCMD), para 
dispor que, na hipótese de um Comando de Auditoria Fiscal - CAF ou de uma Ordem de Serviço 
de Fiscalização - OSF resultar mais do que um auto de infração, poderá ser confeccionado apenas 
um Relatório Fiscal Circunstanciado - RFC a ser anexado em todos os autos.  
 

35. PR - ICMS - ECF - Contribuintes usuários e empr esas credenciadas - 

Procedimentos aplicáveis - Disposição  
 
Fonte: Checkpoint 
 
A Norma de Procedimento Fiscal nº 26/2017 estabeleceu a obrigatoriedade da emissão por 
Emissor de Cupom Fiscal - ECF dos seguintes documentos fiscais pelo estabelecimento que 
exercer a atividade de prestação de serviço de transporte rodoviário, aquaviário e ferroviário, 
antes do início da prestação do serviço em que o tomador seja pessoa física ou jurídica não 
contribuinte do ICMS, com efeitos desde 1º.1.2017: a) Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 
13; b) Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14; c) Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 
16.  
 
Ademais, a presente norma dispôs, dentre outros assuntos, sobre: a) as definições de 
contribuinte usuário, fabricante, importador e empresa desenvolvedora ou credenciada, dentre 
outras; b) a intervenção técnica mediante acesso físico a áreas protegidas do ECF, exceto o MFB 
- Módulo Fiscal Blindado; c) o uso de ECF mediante cadastro na SEFAZ e os procedimentos para 
habilitar o ECF; d) a cessação de uso de ECF.  
Por fim, foi revogada a Norma de Procedimento Fiscal nº 64/2012, que tratava do presente 
assunto.  
 

36. SE - ICMS e compensações financeiras - Parcelam ento - Republicação  
 
Fonte: Checkpoint 
 
O Decreto nº 30.515/2017 foi republicado no DOE/SE de 10.3.2017, tendo em vista a ausência 
de disposição legal sobre a aplicação do parcelamento.  
 
A presente norma alterou o Decreto nº 30.213/2016, que trata do parcelamento de débitos do 
ICMS e dos decorrentes de compensações financeiras, para dispor sobre o período no qual os 
débitos decorrentes de imposto declarado espontaneamente ou apurados através de Auto de 
Infração Simplificado Modelo II, bem como o decorrente da substituição tributária interna, 
poderão ser parcelados em até 60 parcelas, em relação aos fatos geradores ocorridos até 
31.12.2016, não se aplicando determinados percentuais sobre o total do débito consolidado na 
hipótese do contribuinte vier a requerer parcelamento de débitos que já foram parcelados.  
 


