
 
 
 

CLIPPING SEMANAL TRIBUTÁRIOCLIPPING SEMANAL TRIBUTÁRIOCLIPPING SEMANAL TRIBUTÁRIOCLIPPING SEMANAL TRIBUTÁRIO 

07 a 04 de Dezembro de 2015 
 

 
    

1 

 

 
FEDERAL ..................................................................................................................... 3 

1. Fisco esclarece pagamento de contribuição ao INSS .................................................... 3 

2. Carga tributária deve ficar estável em 2015 ................................................................. 4 

3. Comissão sobre MP que eleva imposto para ganhos de capital vota relatório na 
terça-feira .................................................................................................................................. 5 

4. Prazo para pagamento do Simples Doméstico termina hoje ........................................ 6 

5. TRF-1ª - Penhora do faturamento de empresa só é cabível em casos excepcionais .... 6 

6. Para Levy, governo deve usar impeachment para assumir reformas ........................... 7 

7. Execução fiscal tem soluções equivocadas para problema mal avaliado ................... 10 

8. Incidência de Pis/Pasep sobre fundos de previdência fere legislação ........................ 14 

9. Carf retoma julgamentos com derrotas para empresas ............................................. 18 

10. IFRS e emissão de nota fiscal ...................................................................................... 19 

11. Sentença isenta de Cofins receitas financeiras ........................................................... 21 

12. CAE examina nesta terça-feira aumento de limites do Simples Nacional .................. 22 

13. Receita abre amanhã, 9 de dezembro, consulta ao sétimo lote de restituição do IRPF 
de 2015 .................................................................................................................................... 23 

14. IR - INSS - PRORELIT - Dedução das contribuições - Débitos tributários - Alterações 25 

15. Fazenda conclui reforma que simplifica a contribuição para o PIS ............................. 26 

16. Casos sobre ágio serão julgados apenas em janeiro pelo Carf ................................... 27 

17. Conselheiros mantêm autuações do Santander ......................................................... 29 

18. Contribuinte obtém primeira vitória na Câmara Superior .......................................... 30 

19. Receita abre consulta ao último lote de restituições do IR 2015 ............................... 30 

20. Brasil e Uruguai firmam novo acordo de livre comércio automotivo ......................... 31 

21. Projeto concede benefício para empresa comprar produto reciclado ....................... 32 



 

2 

 

22. CGSN - ME e EPP - Simples Nacional - IPI, ICMS e ISS - eSocial - Escrituração fiscal 
digital - Alterações ................................................................................................................... 34 

23. Supremo pode julgar novamente precatórios ............................................................ 35 

24. PGFN e Incra se unem em busca de imóveis............................................................... 37 

25. Novo PIS deve elevar a carga tributária ...................................................................... 37 

26. Conselho discute súmula sobre aplicação de multas .................................................. 39 

27. Receita Federal lança Agenda de Representantes de Marcas .................................... 40 

ESTADUAL ................................................................................................................ 40 

28. Estado de São Paulo abre parcelamento para IPVA e ITCMD ..................................... 40 

29. Empresas terão que enviar Bloco K através de arquivo digital a partir de 2016 ao 
Fisco 41 

30. Companhias terão que entregar nova declaração ...................................................... 42 

31. Assembleia aprova aumento do ICMS e mudança em auxílios para alunos ............... 43 

32. Alterações na legislação do ICMS entram em vigor no MA em 2016 ......................... 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

FEDERAL 
 

1. Fisco esclarece pagamento de contribuição ao INSS 

 
Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio 

 
A Receita Federal editou mais uma norma para esclarecer a confusa redação da Lei nº 13.161, 
deste ano, que "reonera" a folha de pagamento. A contribuição previdenciária da competência 
de novembro ainda deve ser calculada de acordo com a Lei nº 12.546, de 2014. Portanto, as 
empresas que foram obrigadas pela lei a recolher o tributo com base na receita bruta utilizarão 
as alíquotas sem aumento. Já a contribuição da competência de dezembro poderá ser recolhida 
sobre a receita bruta, com alíquotas majoradas, ou sobre a folha de pagamentos. 
 
Só ao recolher a contribuição da competência de janeiro, a empresa poderá optar pelo regime 
que seguirá durante todo o ano de 2016, de maneira irretratável. 
 
A Lei nº 13.161 permite que as empresas voltem a pagar a contribuição sobre a folha, porém 
aumenta a alíquota da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) de 1% para até 
4,5%. "Pela demanda que tivemos, o esclarecimento evitará vários litígios judiciais", afirma o 
advogado Marco Antônio Gomes Behrndt, do Machado Meyer. 
 
O entendimento da Receita consta na Instrução Normativa nº 1.597, publicada na sexta-feira. 
Segundo advogados, a medida evitará ações judiciais de várias empresas que não queriam pagar 
a CPRB em dezembro. "Elas entendiam que ao pagar a CPRB em novembro, para cumprir a Lei 
12.546, seriam obrigadas a recolhê-la, com alíquotas majoradas, em dezembro", diz Behrndt. 
 
Essa obrigação ocorreria por causa da redação da Lei nº 13.161. A norma determina que, 
"excepcionalmente para 2015, a opção pela CPRB será manifestada mediante o pagamento da 
contribuição relativa a novembro de 2015, e será irretratável para o restante do ano". 
 
Indústrias de diversos setores como o alimentício, de eletrodomésticos, químico, de cosméticos 
e elevadores, que querem voltar a pagar a contribuição sobre a folha, não sabiam o que fazer e 
cogitavam recorrer ao Judiciário, segundo a advogada Cristiane I. Matsumoto Gago, do Pinheiro 
Neto Advogados. "Para essas companhias, seria uma diferença muito grande ter que pagar a 
CPRB com alíquotas majoradas em dezembro", afirma. 
 
Cristiane diz que essas empresas ficaram aliviadas. "Na Justiça, alegaríamos que a opção em 
novembro obrigaria a empresa a pagar a alíquota majorada em dezembro, o que violaria o 
princípio constitucional da anterioridade nonagesimal", afirma. 
 
Porém, há um número menor de empresas que ficaram descontentes com a IN porque queriam 
voltar a pagar a contribuição pela folha já em novembro. "Essas companhias podem alegar que 
a IN viola a Lei 13.161, contrariando o princípio constitucional da legalidade", afirma Cristiane. 
"Cada caso é um caso. As empresas estão fazendo contas com base no número de empregados 
e se a receita cairá ou subirá." Elas têm até 18 de dezembro para recolher a contribuição 
referente a novembro. 
 
Já o advogado Rafael Nichele Terra, do escritório Cabanellos Schuh Advogados Associados, prevê 
possíveis discussões judiciais por empresas da construção civil. Segundo a IN, de acordo com a 
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data de matrícula da obra no Cadastro Específico do INSS (CEI), a contribuição incidirá sobre a 
receita bruta ou sobre a folha. Para obras matriculadas a partir de 1º de dezembro, por exemplo, 
a construtora poderá escolher. "Como a norma não fala do caso de construtora com obra em 
execução, sem matrícula do CEI, entendo ser possível defender no Judiciário que essa empresa 
permaneça sujeita às alíquotas anteriores ao aumento da CPRB", afirma. 
 

2. Carga tributária deve ficar estável em 2015 

 
Fonte: Valor 

Por Marta Watanabe 

 
Apesar das sucessivas quedas reais de arrecadação federal, a carga tributária global do país deve 
se manter praticamente estável em 2015, na comparação com o ano passado, contrariando 
expectativas de redução em razão da retração econômica. A estabilidade só deve acontecer, 
porém, por conta da queda na receita com royalties e participações governamentais do 
petróleo. Esse fator equivale a recuo de 0,2 ponto percentual na carga tributária em relação ao 
PIB. 
 
Levando-se em conta a arrecadação total específica de impostos e contribuições, a carga 
tributária aumenta de 33,32% do PIB em 2014 para 33,6% do PIB em 2015, numa expansão 
considerada inesperada, segundo estudo dos economistas José Roberto Afonso e Kleber 
Pacheco de Castro. 
 
"O que os governos ganharam via tributos foi basicamente em cima da arrecadação federal. O 
ganho marginal, porém, foi compensado pela perda expressiva com royalties e participações de 
petróleo", analisa Afonso. 
Contabilizando-se os royalties e as participações governamentais de petróleo, a carga tributária 
global estimada para 2015 é de 33,39% do PIB, contra 33,32% do PIB em 2014, com elevação de 
0,07 ponto percentual, ou seja, praticamente estável. O estudo deve ser publicado pelo Instituto 
Brasiliense de Direito Público (IDP). A carga tributária bruta global inclui, além de impostos e 
contribuições, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e Sistema S, participações 
governamentais em óleo/energia, dívida ativa, juros e multas. 
 
Para Afonso, o resultado é surpreendente, dada a retração econômica e a sequência de 
resultados negativos na arrecadação de tributos federais. Assim, do ponto de vista das contas 
públicas, os resultados sugerem que o desempenho de carga tributária não está tão negativo 
quanto mostra o senso comum dos analistas. Por outro lado, o que se constata, diz ele, é que 
mesmo assim o governo não consegue produzir um resultado primário mais satisfatório. 
 
O estudo dos economistas destaca que a surpreendente expansão da receita tributária em 2015 
aconteceu porque o PIB apresenta queda real mais rápida que a da arrecadação de impostos e 
contribuições. Afonso, destaca, porém, que o cálculo já leva em consideração as revisões do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A revisão, explica, melhorou o PIB do 
passado, o que eleva a base de comparação e torna maior a queda do indicador em 2015. 
 
O estudo dos economistas parte do "termômetro tributário", levantamento com série histórica 
desde 1991 que estima a evolução da carga tributária global a partir de um universo menor de 
tributos, que inclui tributos federais e, entre os impostos recolhidos pelos Estados, o ICMS, sobre 
circulação de mercadorias, e o IPVA, sobre propriedade de veículos automotores. 
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A arrecadação tributária anualizada medida pelo termômetro em outubro de 2015 foi de R$ 
1,632 trilhão, o que significa variação nominal de 4,14% na comparação com o recolhimento do 
ano passado. O PIB anualizado em outubro de 2015, de R$ 5,875 trilhões, cresceu 3,31% 
nominais em relação ao de 2014. 
 
A elevação nominal do PIB em menor ritmo que a arrecadação - ou a queda real mais acelerada 
do PIB em relação à arrecadação - também resultou em dados surpreendentes quando são 
examinados os itens que compuseram a análise da arrecadação tributária: receita administrada 
federal, previdência, ICMS e IPVA. Desses quatro itens, diz o estudo, apenas a contribuição 
previdenciária apresentou queda em relação ao PIB em 2015 - de 6,29% do PIB em dezembro 
de 2014 para 6,23% em outubro deste ano. 
 
Os demais itens - receita administrada federal, ICMS e IPVA - cresceram, com destaque absoluto 
para a receita administrada federal, que aumentou 0,21% do PIB no período, explicando, 
sozinha, mais de 96% do aumento do termômetro. 
 
Se, do ponto de vista do governo, a elevação ou manutenção do nível de carga tributária em 
ambiente de recessão econômica é uma boa notícia, diz Afonso, não há razão para muitos 
festejos. Isso porque, explica, o efeito da revisão do PIB também afetará outros indicadores que 
são medidos em relação ao produto interno bruto. "Endividamento público e resultados fiscais, 
por exemplo, terão deterioração muito maior do que se está imaginando." 
 
De qualquer forma, diz o economista a evolução da carga tributária pode ser considerada 
"espantosa". "A tendência veio diferente do que eu mesmo estimei até pouco tempo." Para se 
fazer a estimativa da carga tributária do ano cheio de 2015, diz, foram usados os dados 
disponíveis de arrecadação, que vão até outubro, e com base neles foi calculada a evolução nos 
últimos dois meses do ano. A metologia, explica Afonso, levou em conta a dinâmica observada 
nos anos anteriores em que a carga tributária global foi medida a partir do termômetro 
tributário. 
 
Levando em conta exclusivamente as indicações do termômetro, diz o economista, a carga 
tributária global seria de 33,6% do PIB, o que reflete estritamente o recolhimento de impostos 
e contribuições. Em 2015, porém, dizem os autores, há uma peculiaridade importante: a 
evolução dos royalties e participações governamentais do petróleo. Com base nos dados da 
Agência Nacional de Petróleo (ANP), a estimativa é que esses valores caiam o equivalente a 0,2% 
do PIB em 2015 na comparação com o ano passado. Por conta desse recuo, o estudo arbitrou 
reduzir a carga tributária deste ano em 0,2 ponto percentual do PIB. Procurada para comentar 
o estudo, a Receita Federal não retornou. 
 

3. Comissão sobre MP que eleva imposto para ganhos de capital vota 

relatório na terça-feira 

 
Fonte: Agência Câmara Notícias 

 
A comissão mista deve votar nesta terça-feira (08), a partir de 14h30, o relatório do senador 
Tasso Jereissati (PSDB-CE) à MP 692/2015. A medida provisória aumenta progressivamente o 
Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) sobre ganhos de capital quando um bem comprado 
por um valor é vendido por um preço mais alto. Pelas regras atuais, há apenas uma alíquota de 
15% do IRPF quando há ganhos de capital. 
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A MP 692/2015 atinge, especialmente, as vendas de imóveis. Para quem lucra até R$ 1 milhão, 
o imposto continua o mesmo, 15%. Na faixa que exceder R$ 1 milhão e for até R$ 5 milhões, a 
alíquota passa a ser 20% e; de R$ 5 milhões a R$ 20 milhões, 25%. Para ganhos de capital acima 
de R$ 20 milhões, o tributo é de 30%. 
 
"A Constituição prevê que os impostos serão graduados segundo a capacidade econômica do 
contribuinte. Esse princípio é consagrado como o da capacidade contributiva. Também prevê 
que o imposto sobre a renda deve ser informado pelos critérios da generalidade, universalidade 
e da progressividade", justificou o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. 
 
A medida provisória faz parte do pacote de ajuste fiscal do governo federal, que espera 
arrecadar R$ 1,8 bilhão em 2016 se a MP for confirmada pelo Congresso. O texto também 
prorrogou de 30 de setembro para 30 de outubro deste ano o prazo de adesão de empresas ao 
Programa de Redução de Litígio (Prorelit). 
 
O Prorelit permite que os débitos de natureza tributária vencidos até 30 de junho de 2015 e em 
discussão administrativa ou judicial possam ser quitados com o pagamento em espécie de, no 
mínimo, 30% a 36% do valor consolidado dos débitos, e o restante com a utilização de créditos 
de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) , desde que o contribuinte desista do contencioso. 
A reunião será realizada na ala Senador Nilo Coelho, plenário 2, no Senado. 
 

4. Prazo para pagamento do Simples Doméstico termina hoje 

 
Fonte: Portal Brasil 

 
O prazo para o pagamento do Simples Doméstico, referente à folha de novembro dos 
empregados domésticos, termina nesta segunda-feira (7). O pagamento também inclui a 
antecipação da primeira parcela do 13º salário. 
Até a última sexta-feira (4), mais de 950 mil empregadores domésticos haviam emitido o 
Documento de Arrecadação do eSocial (DAE) para pagamento do Simples Doméstico, o que 
corresponde a aproximadamente 76% do total das guias emitidas para a folha de pagamento de 
outubro de 2015. 
 
O eSocial é uma ferramenta do governo federal que unifica o envio de informações e o 
pagamento de tributos e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pelo empregador 
aos seus empregados domésticos. 
De acordo com a lei, os patrões terão que recolher de 8% a 11% de contribuição previdenciária, 
de responsabilidade do empregado dependendo do salário, 8% de contribuição patronal 
previdenciária para a seguridade social, a cargo do empregador, 0,8% de contribuição social para 
financiamento do seguro contra acidentes do trabalho, 8% de recolhimento para o FGTS e 3,2% 
para o fundo de demissão por justa causa. 
 

5. TRF-1ª - Penhora do faturamento de empresa só é cabível em casos 

excepcionais 

 
Fonte: Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

 
A penhora sobre o faturamento da empresa só é admitida em casos excepcionais e desde que 
não implique o comprometimento da atividade da pessoa jurídica executada. Com tais 
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fundamentos, a 8ª Turma do TRF da 1ª Região desconstituiu a penhora de 10% sobre o 
faturamento mensal da ora recorrente, determinada pelo Juízo da Vara Única da Subseção 
Judiciária de Barreiras (BA). No entendimento do Colegiado, “a supressão do capital de giro 
poderá impedir o regular desenvolvimento das atividades da apelante”. 
 
Em suas alegações recursais, a empresa, proprietária de um posto de combustíveis, sustentou 
que após ter sido citada compareceu dentro do prazo para indicar bem a ser penhorado e, assim, 
prosseguir o processo executivo. Sustentou a recorrente que a penhora do faturamento deve 
ser utilizada de forma razoável e proporcional, “a fim de que não cause instabilidade ao devedor 
e não obste a atividade empresarial”. Por fim, defendeu que, caso a penhora sobre 10% do seu 
faturamento fosse mantida, “poderia inviabilizar os pagamentos de salários de empregados e 
fornecedores, até ao capital de giro”. 
 
A Turma deu razão ao apelante. Em seu voto, a relatora, desembargadora federal Maria do 
Carmo Cardoso, esclareceu que “o faturamento da empresa, que não é igual a dinheiro, 
configura expectativa de receita ainda não realizada, somente passível de penhora em situação 
excepcional, quando não encontrado outro bem penhorável”. 
 
A magistrada citou decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, no julgamento do REsp 
903.658/SP, definiu que “a penhora sobre o faturamento da empresa só é admitida em 
circunstâncias excepcionais, quando presentes os seguintes requisitos: não localização de bens 
passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; 
nomeação de administrador; não comparecimento da atividade empresarial”. 
 
A relatora salientou na decisão que, no caso em apreço, não foram esgotadas as diligências 
acerca da localização de bens da empresa apelante, inclusive, dos oferecidos à penhora.  
 
Sendo assim, a Turma deu provimento à apelação por entender “incabível a penhora sobre o 
faturamento da pessoa jurídica agravada”. 
 
A decisão foi unânime. 
 
Processo: 0006776-94.2013.4.01.0000/BA 
 

6. Para Levy, governo deve usar impeachment para assumir reformas 

 
Fonte: Valor 

Por Claudia Safatle 

 
O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, defende que o processo do impeachment pode ser usado 
para o governo engajar a sociedade e o setor privado nas reformas econômicas. Antes contudo, 
o próprio governo precisa deixar mais claro suas prioridades. A seguir, a entrevista concedida 
ontem ao Valor. 
 
Valor: O impeachment não piora mais as perspectivas da economia? 
Joaquim Levy: Evidente que pode ser um fator de dispersão. Mas pode ser bom, na medida em 
que o governo aproveitar para deixar claras quais são suas prioridades econômicas. Até onde 
ele quer ir nas reformas e como pretende engajar a sociedade, o mundo dos negócios e o 
parlamento nessas reformas. 
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Valor: Nesse ambiente, como o Congresso vai votar o ajuste? 
Levy: O ajuste fiscal é uma peça muito importante da estratégia, mas há uma confusão grande, 
inclusive em partes do governo. Tão importante quanto o ajuste são as reformas para dar fôlego 
e horizonte à economia. É o caso da idade mínima para a Previdência, de que a presidente tem 
falado. Ou revisitar o setor de óleo e gás, agora que o preço do brent vai ficar abaixo de US$ 50 
por um bom tempo. 
Valor: A meta de superávit primário de 0,7% do PIB faz sentido com a economia tão fraca? 
 
Levy: Essa é uma pergunta legítima, mas a política econômica não é unidimensional. É evidente 
que temos que ter uma política fiscal compatível com a dinâmica da dívida pública, até para 
ajudar a baixar os juros mais rapidamente. A real discussão, porém, é o que mais o governo 
pretende fazer para transformar a economia, já. Prometer dinheiro para governadores, 
abandonar a meta fiscal, é repetir o que se fez desde 2011 e que a própria presidente disse que 
tinha se esgotado. Venho sublinhando que a saída é criar um novo ambiente, compatível com 
as necessidades e expectativas do país. Não é redobrar a dose de cortisona. 
 
Valor: O Sr. acha que este governo tem condições de criar um novo ambiente? Há votos no 
Congresso para mudanças profundas? 
Levy: Sim! Basta o governo esclarecer o que quer e manter as prioridades. Há meses construímos 
a reforma do ICMS no Senado. Essa semana, apesar de toda a turbulência do impeachment, a 
PEC 154, que cria os fundos para financiar essa reforma, foi apresentada. E o Senado determinou 
urgência na votação da lei da "repatriação" que vai alimentar esses fundos. Bastou um sinal do 
governo que o Senado mostrou que está engajado em resolver as coisas. O mesmo se deu com 
a votação da MP 688, que facilitou o leilão das hidroelétricas. 
 
Valor: O dinheiro do leilão vai financiar o orçamento de 2016, como quis o relator da comissão? 
Levy: É bem possível, até por uma questão de tempo, segundo indicações do Ministério das 
Minas e Energia. Mas o mais importante do leilão foi mostrar a direção das opções do governo, 
completando um trabalho de reorganização que começou com a disposição do ministro Eduardo 
Braga em abraçar o realismo tarifário no começo do ano. Tivemos a volta da capacidade do 
concessionário atender o mercado livre que está crescendo. E estimulamos a concorrência, 
atraindo novos investidores de vários países. E parte do bônus de outorga deverá ser financiada 
no mercado de capitais, com a emissão de debêntures de baixo risco. Ou seja, o leilão sinalizou 
uma retomada do mercado, com diálogo com o setor e estruturas que permitam o 
financiamento de longo prazo da expansão do sistema. Acho que a retomada da economia vem 
por ai. 
 
Valor: Apesar de tudo, o governo fechará o ano com um rombo recorde. Isso não significa que a 
política econômica pode estar equivocada? 
Levy: O déficit se explica por dois motivos. O primeiro é a mudança de comportamento das 
empresas diante da enorme incerteza política que se instalou, levando à queda da arrecadação, 
já sinalizada desde junho, antes do pedido de mudança de meta em julho. Essa situação se 
agravou nos meses seguintes, após o impasse do orçamento de 2016 e o downgrade, que 
levaram a uma deterioração do mercado e à impossibilidade de, por exemplo, se abrir o capital 
da Caixa Seguradora. O segundo motivo para o déficit em 2015 foi a decisão de se pagar os 
atrasados com o BNDES e Banco do Brasil, entre outros, pagando a fatura do PSI e da forte 
expansão do plano safra nos últimos anos. É ótimo expandir programas, mas tem que ter 
dinheiro para pagá-los. 
 
Valor: Vários economistas apontam as renúncias fiscais como uma das principais fontes de 
deterioração da receita, o senhor concorda? 
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Levy: Sim. Esse assunto dos benefícios fiscais começou a ser discutido mais recentemente, 
sugerindo que o problema havia escapado ao governo. A primeira coisa que a Fazenda e o 
Planejamento fizeram foi mudar as condições do PSI para estancar o rombo que ele gerou. Assim 
como Fazenda e Agricultura realinharam os juros do plano safra para algo mais sustentável. 
Fizemos o mesmo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário no Pronaf, o que era 
indispensável, já que um dos passivos apontados pelo TCU era a subvenção devida ao Banco do 
Brasil por conta desses programas. 
 
Valor: A abertura de créditos extraordinários não foi um dos pontos do pedido de impeachment? 
Levy: São situações diferentes, porque o PLN5 [nova meta fiscal de 2015] foi construído 
incorporando essa limpeza do passado. Apesar de ser um tema do Ministério do Planejamento, 
meu sentimento é de que esses créditos não implicavam em ampliação do espaço fiscal, e 
portanto não sei o quanto podem se considerados controversos do ponto de vista da execução 
fiscal de 2015. 
 
Valor: Voltando à diminuição de subsídios, a reoneração da folha seria parte dessa estratégia? 
Por que ela foi tão difícil? 
Levy: A normalização do pagamento das contribuições patronais é parte dessa estratégia, e se 
justifica pelo realinhamento de preços que mudou as condições em que a desoneração havia 
sido pensada. A normalização talvez tenha sido parte de uma virada um pouco abrupta, o que 
levou a uma certa desorientação no parlamento. E talvez porque o setor privado não tivesse 
entendido, naquele momento ainda, a importância da mudança de estratégia fiscal para segurar 
a crise. Alguns não perceberam que o ponto e meio percentual no faturamento pedido pela 
Fazenda iria ajudar a evitar a queda do PIB e uma perda bem maior para a maioria dos setores. 
 
Valor: O sr. vê clima para votação da DRU, CPMF? 
Levy: Vejo, desde que haja uma sinalização do lado do gasto. Todas as enquetes mostram que a 
resistência à CPMF vem das pessoas acharem que o déficit é um problema do governo. Temos 
que mostrar a razão do déficit e o que está sendo feito para diminuir os gastos, agora e mais 
para frente. Não é mais um imposto. É um elemento de uma estratégia de maior eficiência, 
maior consciência do governo e melhora da qualidade do gasto. Isso tem que ser uma agenda 
progressista, que mostre que temos que priorizar, evitar abusos, dar transparência aos gastos. 
Explicitar os objetivos, os custos e depois verificar os resultados. É o que os países democráticos 
fazem. 
 
Valor: O senhor teme que esse processo de impeachment enfraqueça a democracia? 
Levy: Acho que o Brasil passa por um momento especial e que pode nos transformar. São as 
instituições tomando a dianteira. É alinhado com aquilo que falei quando assumi o governo, 
sobre combater o patrimonialismo, abrir o país, criar verdadeiras oportunidades e 
transparência. E a política econômica tem que responder a isso. Por isso a Fazenda formou um 
grupo de trabalho com alguns dos melhores juristas do Brasil para criar um novo marco de 
infraestrutura, o PPP+. A proposta de lei tem recebido bastante apoio do setor da construção, 
infraestrutura e de algumas empresas estrangeiras que estão no Brasil há décadas e que nos 
ofereceram algumas propostas. Muitas companhias pagaram um preço alto por conta das 
práticas antigas e não querem voltar às mesmas práticas agora que tudo que estamos vivendo 
abre um novo mundo. Para isso, temos que criar novas condições para os projetos, editais, 
licenciamentos. São coisas em linha com a Agenda Brasil e que tem ressonância entre quem 
quer ver a economia recuperar. Creio que é com iniciativas assim que vamos sair dessa crise, e 
ter um país melhor. 
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7. Execução fiscal tem soluções equivocadas para problema mal avaliado 

 
Fonte: Conjur 

Por Simone Anacleto 

 
Como já ressaltei em artigos anteriores, encontram-se em tramitação alguns projetos de lei que 
pretendem modificar o sistema de cobrança de créditos tributários existente (dentre outros, PL 
2.412/07, PL 5.080/09, PL 3.337/15 e PLC 181/15). Tais projetos, contudo, partem de uma 
premissa equivocada, que é a de que a cobrança da Dívida Ativa, como hoje é feita, revela-se 
ineficiente. 
 
Em apertada síntese, pode-se dizer que os equívocos dessa premissa residem, primeiro, no fato 
de que simplesmente não há dinheiro ou patrimônio para pagar o montante total inscrito; 
segundo, na incompreensão do papel da Dívida Ativa no sistema de cobrança, como um todo. 
 
Assim, a baixa arrecadação oriunda da Dívida Ativa, em si, não significa a ineficiência de todo o 
nosso sistema. Seja como for, essa foi a premissa adotada, por exemplo, na Exposição de 
Motivos Interministerial 186/2008 – MF/AGU, que acompanhou o Projeto de Lei 5.080/09: 
 

2.  Atualmente, a execução fiscal no Brasil é um processo judicial que está regulado 

na Lei nº 6.830, de 1980. Nos termos desta Lei, todo processo, desde o seu início, 

com a citação do contribuinte, até a sua conclusão, com a arrematação dos bens e 

a satisfação do crédito, é judicial, ou seja, conduzido por um Juiz. Tal sistemática, 

pela alta dose de formalidade de que se reveste o processo judicial, apresenta-se 

como um sistema altamente moroso, caro e de baixa eficiência. 

3. Dados obtidos junto aos Tribunais de Justiça informam que menos de 20% dos 

novos processos de execução fiscal distribuídos em cada ano tem a correspondente 

conclusão nos processos judiciais em curso, o que produz um crescimento 

geométrico do estoque. Em decorrência desta realidade, a proporção de execuções 

fiscais em relação aos demais processos judiciais acaba se tornando cada vez maior. 

4. Note-se que o número de execuções fiscais equivale a mais de 50% dos processos 

judiciais em curso no âmbito do Poder Judiciário. No caso da Justiça Federal, esta 

proporção é de 36,8%, e retrata o crescimento vegetativo equivalente ao da Justiça 

dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. 

5. Consoante o relatório "Justiça em Números", divulgado pelo Conselho Nacional 

de Justiça, no ano de 2005, a taxa média de encerramento de controvérsias em 

relação com novas execuções fiscais ajuizadas é inferior a 50% e aponta um 

crescimento de 15% do estoque de ações em tramitação na 1ª instância da Justiça 

Federal. O valor final aponta para uma taxa de congestionamento médio de 80% 

nos julgamentos em 1ª instância (...) 

 
Como se pode ver do texto acima, à premissa da ineficiência do sistema de cobrança, face à 
baixa arrecadação da Dívida Ativa, alia-se o argumento do excesso de execuções fiscais em 
andamento. 
 
Com efeito, é inegável que tem havido um constante crescimento vegetativo do número de 
execuções fiscais em relação às outras espécies de ações em tramitação perante o Poder 
Judiciário. Esse dado não pode ser desconsiderado, entretanto também deve ser devidamente 
interpretado, como se passa a fazer a seguir. 
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Deve-se recordar que, na Justiça Federal, tramitam basicamente as causas de interesse da 
União, suas autarquias e fundações, bem como de empresas públicas federais (tais como a Caixa 
Econômica Federal ou a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos)[1]. Não há, em princípio, 
na Justiça Federal, a tramitação de lides entre cidadãos comuns. Nesse contexto, não deveria 
causar estranheza que pouco mais de um terço do total de demandas seja composto de 
execuções fiscais. 
 
Quanto aos órgãos judiciais nos Estados, números equivalentes a mais de 50% do total referem-
se às execuções fiscais tanto de Estados-membros, quanto de municípios e suas autarquias e 
fundações. Ainda assim, parece ser um número expressivo. No entanto, também aqui, os 
números podem significar o oposto do que aparentemente, à primeira vista, indicam. 
 
Ocorre que já há estudos que apontam que empresas, por exemplo, preferem apostar em 
formas de solução de litígios alternativas ao Judiciário, tais como arbitragem ou negociação 
direta[2]. Não poderia ser essa uma causa de seu número reduzido em relação ao montante das 
execuções fiscais? Na verdade, o fato de existirem muito mais execuções fiscais do que ações 
judiciais entre empresas, por exemplo, não significa necessariamente que a Lei de Execuções 
Fiscais seja ruim, visto que o que parece estar ocorrendo é que, simplesmente, para a solução 
de questões comerciais, as empresas preferem valer-se de outros meios que não o Judiciário. 
 
A propósito, raciocínios que costumam comparar a eficiência das cobranças na área privada em 
relação às cobranças pela via da execução fiscal também partem de premissas falsas. São 
realidades bastante distintas que não podem ser equiparadas de forma tão simplória. 
 
A primeira distinção que se deve levar em consideração é que, no setor privado, o empresário 
simplesmente nem contrata com quem já se revelou um mau pagador. É o que, em economia, 
se costuma chamar de prevenir-se contra a seleção adversa[3]. 
 
Já o ente tributante não pode escolher tributar apenas os bons contribuintes, pela singela razão 
de que, uma vez ocorrido o fato gerador, seja para o bom, seja para o mau contribuinte, surge 
a obrigação tributária. 
Destarte, é de se pressupor que o rol de devedores de uma loja de venda de eletrodomésticos 
ou de um banco seja um rol mais qualificado (no sentido de composto por pessoas, na média, 
mais idôneas) do que o rol inscrito em Dívida Ativa (onde constarão todos os cidadãos, 
independentemente de seu histórico precedente de bons pagadores, ou não). 
 
Ademais disso, no momento da cobrança, propriamente dito, conforme a situação do devedor, 
a loja ou o banco, pode conceder os descontos que bem entender – afinal, o crédito é privado, 
de sua titularidade e ninguém tem nada a ver com isso. 
 
Já no caso dos entes públicos, inexiste a possibilidade de se concederem descontos conforme a 
situação pessoal de cada devedor apreciada subjetivamente pelo administrador público, pela 
singela razão de que isso depende de uma lei que estabeleça critérios claros, mas principalmente 
isonômicos, sob pena de inconstitucionalidade. Portanto, a cobrança tributária reveste-se, 
efetivamente, de uma maior rigidez em função de um valor maior, que é a preservação da 
isonomia entre todos os contribuintes, visto que, para nenhum deles, é fácil ou agradável pagar 
tributos. Os que pagam em dia certamente fazem diversos sacrifícios para assim proceder. Não 
é razoável que quem não os fez a tempo e modo seja depois beneficiado com favores concedidos 
aleatoriamente, sem um critério geral estabelecido por uma lei. 
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Em síntese, é absolutamente natural e inclusive uma decorrência do nosso Estado Democrático 
de Direito que a cobrança dos créditos tributários seja feita no âmbito do Poder Judiciário e 
revestida de certas formalidades, além de relativa rigidez, visto que tem de se dar nos limites da 
lei e esta tem de observar a isonomia entre todos os contribuintes. 
 
Retornando-se à Exposição de Motivos ao PL 5.080/09, observa-se que, ao longo de todo o seu 
texto, argumenta-se que a execução fiscal atualmente existente é morosa, cara, formalista e 
pouco eficiente. Como já explicado, a morosidade e a aparente pouca eficiência decorrem, em 
grande parte das vezes, da absoluta inexistência de patrimônio para a quitação dos débitos 
tributários. 
 
Já o formalismo está relacionado à necessidade de que todos os cidadãos sejam submetidos às 
mesmas regras, com o mesmo direito à ampla defesa e ao contraditório, pela prevalência do 
valor maior, que é a isonomia – tais direitos e valores são cláusulas pétreas insculpidas na 
Constituição Federal e por ela garantidas em seu art. 5º, “caput” e incisos LIV e LV. 
 
Quanto ao custo de uma execução fiscal, não há dúvidas de que é relativamente alto. Contudo, 
como já disse alhures, ninguém em sã consciência proporia a libertação de todos os presos 
apenas porque o custo do sistema prisional é alto. Em todas as partes, em qualquer tempo, há 
um custo alto em punir e/ou fazer cumprir a lei. Esse é o preço que se paga por se querer viver 
numa sociedade civilizada[4]. 
 
Em resumo, também estão equivocadas todas as afirmações que concluem, tomando como base 
simplesmente o elevado número de execuções fiscais em relação ao total de ações em 
tramitação perante o Poder Judiciário, que o atual modelo do processo de execução fiscal está 
falido. 
 
Na realidade, como antes ressaltado, num contexto de ausência de patrimônio penhorável por 
parte da maioria dos devedores, é natural que as execuções fiscais sejam paralisadas e não 
cheguem a um “término”, senão pela prescrição das dívidas. 
 
Por outro lado, considerando a evolução do sistema jurídico brasileiro como um todo, inclusive 
com a consolidação da lei de arbitragem, também parece compreensível que o total de 
execuções em andamento em relação ao total de outros tipos de ação tenha aumentado. Isso 
se deve não só ao aumento gradual e esperado do número de execuções num contexto fático 
de impossibilidade de pagamento por boa parte dos devedores, como também pela redução de 
outros tipos de litígios, que acabam solucionados mediante o recurso a formas alternativas de 
composição de conflitos. 
 
Claro que se pode cogitar de melhorar ainda mais o sistema, inclusive com a redução do número 
de execuções ajuizadas. Mas, certamente, isso não decorrerá da adoção da execução fiscal 
administrativa. 
 
É que, com algumas variações, os vários projetos de lei que se destinam a disciplinar a execução 
fiscal administrativa ou, mesmo, a penhora administrativa limitam-se a reproduzir os 
procedimentos já previstos na Lei 6.830/80 e apenas transferem a sua formalização do âmbito 
do Poder Judiciário para o do Poder Executivo, mais especificamente as Procuradorias Públicas. 
 
Em geral, não há a supressão de procedimentos, nem mesmo sua simplificação. Repita-se, 
haveria apenas o deslocamento de procedimentos praticados perante alguns órgãos estatais 
para outros, mas não a supressão deles. 
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Bem verdade que, no sistema previsto no PL5.080/09, por exemplo, não seriam ajuizadas 
execuções em relação àqueles devedores cujos bens não fossem localizados, mas os atos de 
busca de tais bens teriam de ser empreendidos integralmente pela Administração como já são 
hoje, apenas que sem o aval prévio do Poder Judiciário. 
 
Ao que se pode depreender, o nível de formalismo permaneceria rigorosamente o mesmo, visto 
que, como acima já esclarecido, a Constituição Federal exige a estrita observância do devido 
processo legal e do respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa mesmo na esfera 
administrativa. Assim, seria necessário intimar o cidadão-contribuinte de cada ato 
administrativo praticado. O que hoje é feito judicialmente apenas seria feito 
administrativamente. 
 
Não haveria, destarte, diminuição do formalismo. E, sendo assim, também os custos seriam mais 
ou menos os que hoje existem, apenas transferidos do Poder Judiciário para o Executivo. 
 
Quanto à morosidade da cobrança e à suposta baixa eficiência, tampouco haveria alteração em 
relação ao quadro que hoje se afigura. Repita-se: a baixa arrecadação em relação ao total do 
estoque da Dívida Ativa não significa a ineficiência do modelo adotado. Essa baixa arrecadação, 
antes, deve ser explicada, em grande parte, pela inexistência de patrimônio penhorável por uma 
significativa parcela dos devedores. Ou seja, neste ponto, o problema é fático – e, não, jurídico, 
em nada sendo resolvido por uma alteração no processo de cobrança. 
 
O único aspecto que sofreria uma grande transformação seria o atinente ao grande número de 
execuções fiscais em tramitação perante o Poder Judiciário. Com efeito, com a adoção da 
execução fiscal administrativa, haveria progressiva diminuição das execuções fiscais hoje em 
curso. 
 
Mas, mesmo neste aspecto, o benefício para o sistema jurídico, como um todo, seria nulo ou 
até reverso. Ocorre que é preciso considerar que a Constituição Federal do Brasil consagra no 
art. 5º, XXXV, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, que também é direito 
fundamental dos cidadãos brasileiros e cláusula pétrea. 
 
Assim, o que se pode imaginar é que, a cada ato extrajudicial praticado pela Fazenda Pública, 
como uma penhora de bens, o contribuinte que se julgar afrontado de alguma forma, poderá 
ingressar com alguma ação judicial (v.g., anulatória ou mandado de segurança) para discutir 
aquele ato. Ao invés de se ter as discussões referentes a uma execução concentradas num único 
processo e seus apensos ou recursos, como se tem hoje, pode-se chegar a uma situação com 
inúmeros processos e recursos tramitando paralelamente. 
 
Ou seja, muito embora não haja propriamente inconstitucionalidade na proposição da execução 
fiscal administrativa, o problema de paralisação da execução fiscal por não terem sido 
encontrados os devedores ou seus bens, apenas iria mudar de lugar – do Judiciário para o 
Executivo. 
 
Hoje, há atos de impulso processual que podem ser praticados de ofício pelo Poder Judiciário. 
Destarte, o impulso, nas execuções fiscais, se dá tanto pelos advogados públicos, como também 
pelo próprio Judiciário. No modelo da execução fiscal administrativa, tudo dependeria das 
procuradorias públicas. 
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Considerando que, de forma geral, pelo Brasil afora, as procuradorias públicas, seja em nível 
federal, estadual ou municipal, estão bem menos estruturadas que o Poder Judiciário, o que se 
pode presumir é que a relevantíssima função de cobrança dos créditos públicos líquidos, certos 
e vencidos ver-se-ia, isto sim, ainda mais dificultada do que é hoje. 
 
E provavelmente sem benefício para ninguém – nem para a sociedade, nem para as 
procuradorias públicas, nem para o próprio Poder Judiciário, que, ao invés de execuções fiscais, 
poderia passar a receber ações anulatórias ou mandados de segurança contra atos de penhora 
praticados extrajudicialmente. 
 
Concluindo, não se vê como adequada para solucionar qualquer dos problemas apontados no 
atual modelo de cobrança das dívidas públicas (pela execução fiscal, tal como disposta na Lei 
6.830/80), a adoção da execução fiscal administrativa. 
 

8. Incidência de Pis/Pasep sobre fundos de previdência fere legislação 

 
Fonte: Conjur 

Por Renata Benedet 

 
O PIS/PASEP é um tributo e possui natureza jurídica de contribuição social para financiamento 
da seguridade social, e na forma do art. 239 da Constituição, destina-se a financiar o programa 
do seguro-desemprego e o abono salarial. 
 
Nos termos do inciso III do art. 2º da Lei Nacional 9.715/98, o PIS/PASEP é devido pelas pessoas 
jurídicas de direito público interno com base de cálculo no valor mensal das receitas correntes 
arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas. A alíquota, no caso das 
Autarquias Previdenciárias, é de 1% sobre as receitas arrecadadas e as transferências recebidas, 
na forma do inciso III do art. 8º da Lei Nacional 9.715/98. 
 
A Receita Federal do Brasil, na qualidade de órgão responsável pela administração e fiscalização 
das contribuições para o PIS/PASEP (art. 10, da Lei 9.715/98) tem reafirmado o entendimento 
legal, em resposta às  consultas de contribuintes[i], de que constitui base de cálculo do PASEP 
as receitas correntes, as transferências recebidas para fazer frente às despesas de manutenção 
da instituição e da folha de pagamento de aposentados e pensionistas, bem como a contribuição 
dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social. 
 
A partir da vigência da Lei Nacional 9.717, de 27 de novembro de 1998 foi facultado à União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios a constituição de fundos integrados de bens, direitos e 
ativos, com finalidade previdenciária. 
 
Dentre as normas gerais que delimitam a utilização dos recursos dos fundos destaca-se a 
vedação da destinação para fins diversos dos previstos para pagamento dos benefícios 
previdenciários e da taxa de administração, esta limitada em até 2% do valor total das 
remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS - Orientação Normativa 
n. 3, de 04 de maio de 2009, do MPS. 
 
Importante ressaltar que, a fim de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios 
de previdência social há limitação legal para utilização das contribuições previdenciárias apenas 
para o pagamento de benefícios previdenciários e da taxa de administração da unidade gestora 
do RPPS. 



 

15 

 

 
A cobrança de contribuição para pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores 
públicos e seus dependentes possui natureza jurídica tributária de contribuição social 
previdenciária. São contribuições sociais compulsórias autorizadas pelo parágrafo único do art. 
149 da Constituição, como forma de atender interesses diretos dos servidores 
públicos,  previstos no art. 40 da Constituição, que assegura aos servidores titulares de cargos 
efetivos o regime de previdência de caráter contributivo. 
 
O Supremo Tribunal Federal[ii], em vários julgados, asseverou que o custeio da previdência 
social se dá por meio de contribuições sociais previdenciárias, e a previsão contida no §1º do 
art. 149 da Constituição destina-se exclusivamente ao pagamento de benefícios previdenciários 
ao servidores públicos, o que não abrange outros benefícios assistenciais, como serviço médicos, 
odontológicos e hospitalares. 
 
Disso conclui-se que a contribuição previdenciária é um tributo vinculado a determinado tipo de 
prestação, que se destina a fomentar um fundo vinculado a satisfazer as prestações 
previdenciárias, ou seja, tem como relação de casualidade a prestação presente ou futura de 
um benefício previdenciário, o que legitima sua cobrança. A contribuição, nesse sentido, é a 
contraprestação das prestações previdenciárias. 
 
Não fosse o exposto, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem 
entendimento consolidado no caso de créditos do ICMS, de que receita, para fins do art. 195, I, 
b, da Constituição, é o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento 
novo e positivo, sem reservas ou condições, e ainda, que traga alteração patrimonial positiva[iii]. 
 
Em interpretação análoga pode-se afirmar que, assim como o crédito de ICMS não pode ser 
definido como receita por não significar ingresso financeiro que se incorpore, positiva e 
definitivamente, ao patrimônio de quem o recebe; também as contribuições previdenciárias e 
demais receitas dos fundos previdenciários, salvo o valor correspondente à taxa de 
administração, não se incorporam ao patrimônio e não geram receitas à Autarquia 
Previdenciária, porque vinculadas exclusivamente ao pagamento de benefícios previdenciários. 
 
As receitas previdenciárias não são realizadas para refletir disponibilidade de caixa, não tem 
caráter permanente, e são vinculadas à prestação de benefícios previdenciários. Incluí-las na 
base de cálculo do PASEP vai de encontro aos princípios do direito orçamentário, tributário e 
previdenciário. 
 
A Autarquia Previdenciária faz apenas a gestão das receitas previdenciárias, por conta e ordem 
dos segurados do Regime Próprio, sem deter a disponibilidade de tais recursos. Como única 
exceção, cujos valores incorporam ao patrimônio da Entidade como receitas permanentes para 
administração e gestão da Entidade, é o valor da Taxa de Administração, atualmente prevista 
em no máximo, 2% do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados 
vinculados ao RPPS. Note-se aqui que o máximo do valor da taxa de administração disponível 
para a Entidade Previdenciária de direito público poderá ser praticamente o mesmo que o 
previsto para contribuição do PASEP, se for considerar a totalidade da receita administrativa da 
entidade gestora do RPPS, como é o caso do Estado de Santa Catarina[iv]. 
 
Nesse sentido as receitas das contribuições Previdenciárias, da transferência da insuficiência 
financeira (déficit previdenciário), e a receita decorrente da compensação previdenciária, além 
de não configurar ingresso definitivo de receita ao patrimônio da Autarquia Previdenciária, são 
constitucionalmente e legalmente vinculadas ao pagamento de benefícios previdenciários. Sua 
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vinculação impede a destinação da receita para o custeio de qualquer outra finalidade diversa 
do pagamento de benefícios previdenciários. 
 
Atenta, ainda, ao princípio da vedação do confisco, uma das limitações constitucionais ao poder 
de tributar previsto no art. 150, IV, da Constituição Brasileira, que veda à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco. 
 
No entendimento de Hugo de Brito Machado: tributo com efeito de confisco é tributo que, por 
ser excessivamente oneroso, seja sentido como penalidade. É que o tributo, sendo instrumento 
pelo qual o Estado obtém os meios financeiros de que necessita para o desempenho de suas 
atividades, não pode ser utilizado para destruir a fonte desses recursos. Nesse sentido o tributo 
não pode ser antieconômico, vale dizer, não pode inviabilizar o desenvolvimento de atividades 
econômicas geradoras de riqueza, ou promotoras da circulação desta[v]. 
 
A receita da Autarquia Previdenciária é composta basicamente pela taxa de administração, 
atualmente prevista em até 2% dos recursos dos fundos previdenciários, e a base de cálculo do 
PASEP é o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de 
capital recebidas na alíquota de 1% (um por cento). 
 
O fundo previdenciário e o fundo financeiro não possuem natureza de entidade pública, mas 
sim de mera conta contábil e financeira destinada apenas ao pagamento de benefícios 
previdenciários e da taxa de administração da unidade gestora. 
 
Diante da impossibilidade de os fundos previdenciários financiarem o PASEP, pelas limitações 
constitucionais e legais que condicionam sua utilização e pela ausência de personalidade 
jurídica, o valor devido pelos fundos previdenciários, necessariamente, irão para a conta da taxa 
de administração. Ora, se a taxa de administração da Entidade Previdenciária destinada ao 
pagamento das despesas correntes e de capital do órgão gestor chega a, no máximo 2% do valor 
das contribuições para os fundos, esta será quase totalmente absorvida pelo pagamento do 
PASEP (no caso de Santa Catarina que prevê a taxa de até 1%), o que inviabilizará o 
funcionamento de suas atividades e desenvolvimento de suas finalidades. 
 
Conclui-se que o pagamento de uma única contribuição social – o PASEP, por si só, inviabiliza a 
existência da Autarquia Previdenciária, unidade gestora do regime de previdência funcional, e 
implica, inevitavelmente, no confisco da Entidade Previdenciária pela força tributária da União. 
 
Além da vedação ao confisco, a base de cálculo do PASEP afronta ainda o princípio da igualdade 
no Direito Tributário previsto constitucionalmente no art. 150, inciso II, que veda o tratamento 
fiscal desigual em relação a determinadas pessoas sem qualquer razoabilidade ou justificativa 
ao tratamento discriminatório, como, por exemplo, a forma que se reveste a pessoa jurídica de 
direito público interno e a natureza pública ou privada do gestor de previdência. 
 
A Lei 9.701/98 que dispõe sobre a base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP devida pelas 
pessoas jurídicas, reza no art. 1º, que as entidades de previdência privada, abertas e fechadas, 
poderão deduzir, na base de cálculo do PIS/PASEP, a parcela das contribuições destinada à 
constituição de provisões ou reservas técnicas. 
 
E, o parágrafo 6º do artigo 3º da Lei 9.718, de 1998, com as alterações introduzidas pela Medida 
Provisória 2.113-26/2000, estabelece que, além das exclusões tratadas na legislação tributária 
nacional, as entidades de previdência privada, abertas e fechadas, poderão deduzir da base de 
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cálculo do PIS os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de 
benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates. 
 
Por fim, a Lei Complementar 109/2001, que dispõe sobre o regime de previdência 
complementar, estabelece, no art. 69, caput, e §1º, que sobre as contribuições vertidas às 
entidades de previdência complementar, destinadas ao custeio dos planos de benefícios de 
natureza previdenciária não incidem tributação e contribuições de qualquer natureza. 
 
Pois bem, as entidades fechadas de previdência complementar, conforme §1º do art. 31 da LC 
nº 109/01, organizar-se-ão sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos; e, as 
abertas, são constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas e têm por objetivo 
instituir e operar planos de benefícios de caráter previdenciário concedidos em forma de renda 
continuada ou pagamento único, acessíveis a quaisquer pessoas físicas (art. 36). 
 
Já a unidade gestora do regime próprio de previdência, segundo Orientação Normativa 02/2009, 
é a entidade ou órgão integrante da estrutura da administração pública de cada ente federativo 
que tenha por finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do RPPS, 
incluindo a arrecadação e gestão de recursos e fundos previdenciários, a concessão, o 
pagamento e a manutenção dos benefícios. 
 
Observa-se que ambas as entidades possuem a mesma finalidade, gerir os recursos 
previdenciários; entretanto, uma é privada e administra recursos para concessão de benefícios 
previdenciários de natureza complementar, não oficial; e, a outra é pública, e administra 
recursos públicos (dos servidores do ente federativo), para concessão de benefícios da 
previdência oficial funcional. 
 
Não há qualquer razão aqui, para isentar da base do tributo de uma entidade de direito privado, 
que inclusive pode possuir fins econômicos, no caso da entidade aberta, em detrimento do 
mesmo tratamento dispensado a uma entidade pública, que faz a gerência de recursos 
totalmente públicos para fins sociais-previdenciários. 
 
Outro tratamento diferenciado é verificado entre a base de cálculo das fundações públicas e das 
autarquias. A unidade gestora do regime próprio de previdência pode possuir a forma de 
autarquia, de fundação pública ou organização de sociedade civil. No caso das autarquias e 
fundações públicas observa-se que ambas são pessoas jurídicas de direito público interno; 
possuem finalidade pública; e, não lucrativas. 
 
Para Celso Antônio Bandeira de Mello[vi] as chamadas fundações públicas são pura e 
simplesmente autarquias. Na linha desse entendimento, tudo o que se aplica às fundações 
públicas, e vice-versa,  aplicar-se- ia integralmente às autarquias, e vice-versa. Neste sentido já 
decidiu o Supremo Tribunal Federal[vii], que tais fundações são espécies do gênero autarquia. 
 
Pelo art. 69 do Decreto 4.524/02, as fundações públicas contribuem para o PIS/PASEP com base 
na folha de salários; e, pelo art. 70, as pessoas jurídicas de direito público interno devem apurar 
a contribuição para o PIS/PASEP com base nas receitas arrecadadas e nas transferências 
correntes e de capital recebidas.    
 
A Medida Provisória 2.158-35/2001, que introduziu  a base de cálculo do PIS/PASEP sobre a folha 
de salários, equiparou as fundações privadas e públicas, o que demonstra outra inconsistência 
da norma em relação ao princípio da isonomia e da razoabilidade e da supremacia do interesse 
público. Assim, o fato de uma unidade gestora da previdência dos servidores ser instituída sob 
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a forma de autarquia ou fundação pública modificará a forma com que sofrerá a tributação, sem 
qualquer distinção, de fato, na personalidade jurídica ou finalidade de tais entidades. Desponta 
aqui, inevitavelmente, tributação desigual entre pessoas com a mesma capacidade tributária, 
quando voltadas à gestão dos recursos previdenciários. 
 
O último ponto que se revela inexoravelmente contrário ao postulado da isonomia tributária é 
o tratamento diferenciado das receitas da União com a dos demais entes federados,  prevista 
no §2º do art. 2º  da Lei nº 9.715/98, que isenta da base de cálculo das receitas das autarquias, 
os recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social da União; mas não dispensa  o mesmo tratamento aos recursos classificados 
como receitas do Tesouro Estadual ou Municipal ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, 
dentre os quais, o repasse para a previdência social dos servidores públicos. 
 
Pelos argumentos aqui expostos resta inconteste a inconstitucionalidade da incidência da 
alíquota do PASEP sobre as receitas de contribuições Previdenciárias, de transferência da 
insuficiência financeira (déficit previdenciário), e a receita decorrente da compensação 
previdenciária, por não configurarem ingresso definitivo de receita ao patrimônio da Autarquia 
Previdenciária Estadual ou Municipal, gestoras do Regime Próprio de Previdência Social; pela 
vinculação legal exclusiva ao pagamento de benefícios previdenciários; e, pela violação ao 
princípio da isonomia, da capacidade contributiva, da vedação de tratamento diferenciado,  e 
da vedação ao confis. 
 

9. Carf retoma julgamentos com derrotas para empresas 

 

Fonte: Valor 

Por Beatriz Olivon 

 
Depois de oito meses, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) retomou suas 
sessões de julgamento com derrotas para os contribuintes. Dentre os 11 primeiros casos 
analisados, apenas dois tiveram decisões favoráveis às empresas - e um deles foi suspenso por 
um pedido de vista. 
 
O órgão retomou suas atividades com a 1ª Turma da Câmara Superior, a instância final para 
discussões sobre CSLL e Imposto de Renda. Na pauta estavam casos de ágio, os mais aguardados 
pelos tributaristas. Porém, começaram a ser julgados só no fim da sessão, que invadiu a noite. 
Todos os casos julgados tiveram como relator representantes da Fazenda. 
 
Um dos processos analisados era uma autuação contra a Raízen de aproximadamente R$ 550 
milhões, incluindo multas. A empresa tentava manter decisão da Delegacia de Julgamento do 
Rio de Janeiro, que considerou nula autuação referente à aquisição da Enterprise Oil do Brasil 
pela Shell do Brasil (atual Raízen Combustíveis) por falta de motivação. 
 
Por unanimidade, porém, os conselheiros da 1ª Turma afastaram a nulidade e determinaram a 
remessa dos autos ao Rio para análise do mérito. 
 
Os processos sobre ágio foram deixados para o fim porque a turma seguiu rigorosamente a 
pauta de julgamentos que foi publicada no Diário Oficial, começando com casos de embargos 
de declaração - que servem para eliminar obscuridades ou omissões na decisão, mas que, 
eventualmente, podem mudar o mérito. Alguns advogados presentes na sessão lamentaram a 
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escolha de embargos para o reinício dos trabalhos porque eles não trazem "discussão de tese", 
mas pontos específicos ou processuais. 
 
A sessão começou com um discurso do presidente do Carf, Carlos Alberto Barreto, que foi 
acompanhado por cerca de 70 pessoas, o suficiente para lotar a sala. Ele lembrou da deflagração 
da Operação Zelotes, da suspensão dos julgamentos e destacou algumas mudanças no órgão. 
 
Para Barreto, hoje o acervo de processos não é o maior problema do tribunal administrativo. "O 
maior problema da instituição é a questão da integridade", disse o presidente, que manifestou 
preocupação em recuperar a reputação e imagem da instituição. "É não permitir que aconteça 
o que ocorreu e se desenvolveu dentro do Carf." 
 
As sessões do órgão foram suspensas em março, quando foi deflagrada a operação Zelotes pela 
Polícia Federal, que investiga um esquema de corrupção no órgão. 
 
Após o discurso de Barreto, os advogados presentes tiveram dificuldades para acompanhar o 
primeiro caso. Os microfones ainda não estavam funcionando. Alguns presentes chegaram a 
cochichar desapontados: "Começou", disseram, remetendo a certa desorganização corriqueira 
em sessões no órgão. 
 
Já no primeiro caso da pauta, a advogada questionou o fato de não ter sido devidamente 
intimada da decisão anterior. O relator, então, optou por retirá-lo e analisar o que teria ocorrido. 
Mas logo o julgamento foi retomado e suspenso por um pedido de vista. 
 
Ao longo da tarde, o número de advogados presente foi diminuindo. Na segunda metade da 
sessão, os microfones foram definitivamente abandonados. Até o horário programado para o 
fim da sessão, 18h30, metade dos 21 casos em pauta havia sido julgado. 
 
Há um grande número de processos aguardando julgamento no conselho. Atualmente, são 
118.324 casos parados, que correspondem a um total de R$ 567,91 bilhões em discussão. "São 
processos de complexidade significativa. Se não mudarmos o modo de operar da instituição, não 
entregaremos o que todo mundo espera", afirmou Barreto. De acordo com o presidente, 
processos de interesse coletivo terão prioridade em relação aos individuais. 
 
Cerca de seis mil processos estão prontos para serem levados a julgamento. Um terço do total 
foi pautado para a semana inaugural. Depois dela, os julgamentos serão novamente 
interrompidos por causa do recesso de fim de ano. Retornarão no dia 18 de janeiro. 
 

10. IFRS e emissão de nota fiscal 

 
Fonte: Valor 

Por Edison Carlos Fernandes 

 
Tenho dito e escrito insistentemente que a adoção do padrão internacional de contabilidade 
(IFRS) como marco regulatório do direito contábil no Brasil não transformou apenas a 
contabilidade, mas também a cultura jurídica brasileira. O conflito entre a tradição do "common 
law", onde são forjadas as normas jurídico-contábeis, e a tradição do "civil law", ainda 
prevalecente na prática do direito no Brasil, não deve provocar a supremacia de uma dessas 
tradições; ao contrário, esse conflito tende a gerar um "tertium genus". Sendo assim, os 
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profissionais que atuam em algum dos ramos do direito ligados à empresa e à prática 
empresarial deverão se adaptar a essa nova realidade jurídica. 
 
No que diz respeito ao direito tributário (um desses ramos do direito ligado à atividade 
empresarial), sua aplicação deverá sofrer um movimento de 180 graus. A forte influência da 
legislação tributária sobre a prática contábil, que durou mais de 30 anos, não só arrefeceu como 
inverteu o sentido do vetor. Ou seja, a legislação comercial, no âmbito do atual marco 
regulatório contábil (IFRS), passa, efetivamente, a delimitar os conceitos jurídicos que serão 
utilizados pela legislação tributária. 
 
Esse movimento confirma a natureza da norma tributária como de superposição. Nesse sentido, 
o direito tributário não estabelece condutas - o que é permitido, obrigatório ou proibido -, no 
que concerne à atividade econômica empresarial, limitando-se a autorizar a transferência de 
parte da riqueza gerada nas transações de direito privado aos cofres públicos. Exemplo 
marcante desse quadro encontra-se no controle fiscal eletrônico, especialmente, com a 
Escrituração Contábil Digital - ECD e com a Escrituração Contábil Fiscal - ECF. 
 
Na ECD são registradas as operações desenvolvidas pela empresa, tal como determinado pelas 
normas jurídico-contábeis, quer no âmbito legal (Código Civil e Lei das Sociedades por Ações) 
quer no âmbito infralegal (manifestações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis). As 
informações da ECD são, então, resgatadas pela ECF, integralmente e sem qualquer mutação, 
com a finalidade de se proceder à apuração dos tributos sobre a receita (Pis/Cofins) e sobre o 
lucro (IRPJ/CSLL). Nas situações em que a legislação tributária não atribui expressamente um 
efeito específico à operação considerada, prevalece o lançamento contábil para demonstrar a 
natureza jurídica dessa mesma operação, de forma a submetê-la à incidência de tributos. 
 
Essa relação entre legislação contábil e legislação tributária também ocorre no caso da emissão 
de nota fiscal, especialmente para desvincular esse documento "fiscal" do reconhecimento da 
operação nas demonstrações financeiras, como a receita, por exemplo. Isso implica, a uma, que 
a emissão da nota fiscal de venda, exigência legal para o acompanhamento da mercadoria no 
transporte desde a origem até o destino, não representa o momento do registro da respectiva 
receita; a duas, que a emissão da nota fiscal do serviço deve acontecer somente depois do 
serviço efetivamente prestado. Com isso, vemos que a nota fiscal, posto que mantenha alguma 
importância para o direito tributário, ficou relegada a um segundo plano pelo direito contábil, 
interferindo na apuração dos tributos cuja legislação prevê a dependência da natureza 
comercial-contábil da operação realizada - o que ocorre com PIS, Cofins, IRPJ e CSLL. 
 
Utilizando as referências anteriores, a emissão da nota fiscal de venda não terá importância para 
PIS e Cofins, pois essas contribuições incidem sobre a receita, e a receita correspondente 
somente ocorrerá quando a mercadoria for efetivamente entregue e aceita pelo adquirente; 
quanto à prestação de serviço, a respectiva nota fiscal não depende do pagamento, mas da 
efetiva prestação do serviço. 
 
Assim, no atual ambiente de negócios no Brasil, os termos contratuais têm mais relevância do 
que a formalização das operações para fins meramente tributários. Espero, então, que as 
empresas - fornecedores e adquirentes - voltem a privilegiar o contrato, no sentido de que os 
fluxos de recursos financeiros (pagamentos e recebimentos) possam ser realizados por seus 
fundamentos e instrumentos jurídicos, não pela exigência da emissão de nota fiscal - e, naquilo 
que o controle fiscal eletrônico ainda não se adaptou (por exemplo: Sped Contribuições), que o 
faça, espontaneamente ou por força de ordem judicial. 
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11. Sentença isenta de Cofins receitas financeiras 

 

Fonte: Valor 

Por Joice Bacelo 

 
Uma decisão da 8ª Vara Federal de Campinas (SP) isentou uma empresa de tecnologia do PIS e 
da Cofins sobre receitas financeiras. É a primeira sentença proferida no Estado de São Paulo 
contra a cobrança que se tem notícia. 
 
O juiz Raul Mariano Júnior entendeu que a cobrança não poderia ser restabelecida por decreto, 
apenas por lei. Ele citou na sentença o artigo 150 da Constituição Federal. O dispositivo diz que 
é "vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo 
sem lei que o estabeleça." 
 
As alíquotas foram restabelecidas em julho deste ano, quando entrou em vigor o Decreto nº 
8.426, que fixou em 4% a Cofins e em 0,65% o PIS. Os percentuais estavam zerados desde 2004. 
 
Decisões semelhantes já foram proferidas no Rio de Janeiro e em Pernambuco. Já no Estado do 
Paraná uma empresa obteve, por meio de liminar, o direito de usar créditos de PIS e Cofins sobre 
receitas financeiras para o pagamento de débitos tributários - o que também não estava previsto 
no decreto que passou a vigorar em julho. 
 
Representante da empresa de tecnologia de Campinas, o tributarista Luís Alexandre Barbosa, 
do escritório LBMF Sociedade de Advogados, entende que manifestação contrária da Justiça, em 
favor ao Decreto nº 8.426, abriria "precedente importante para esvaziar o Poder Legislativo". 
 
"Não estamos falando só do PIS e da Cofins sobre a receita financeira. Estamos falando na 
separação dos poderes e no perigo que seria a manutenção desse precedente", diz o advogado. 
"Os limites da competência constitucional de cada poder deve ser respeitado sob pena de 
potencial dissolução do Estado Democrático de Direito." 
 
O caso ainda será analisado pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região. Ainda não há 
precedente favorável aos contribuintes em segunda instância. Ao contrário, os 
desembargadores têm negado pedidos de liminares. Há pelo menos cinco decisões recentes 
mantendo a cobrança do PIS e da Cofins. 
 
Os desembargadores vêm entendo que a alíquota zero também havia sido instituída por decreto 
- assim como o restabelecimento da cobrança. Sustentam ainda que ambos os decretos têm o 
mesmo fundamento legal. Trata-se do artigo 27 da Lei nº 10.865, de 2004, que permitiu reduzir 
e restabelecer as alíquotas. 
 
Especialista na área, o advogado Luca Salvoni, do escritório Cascione, Pulino, Boulos & Santos, 
concorda que ambos os decretos têm base no mesmo dispositivo, mas entende que não cabia 
ao contribuinte, quando o governo reduziu as alíquotas a zero, contestar o benefício. "O 
contribuinte não iria ingressar na Justiça para pagar o PIS e a Cofins naquela época", diz. 
 
Advogados citam precendente do Supremo Tribunal Federal (STF) nesse sentido. O ministro 
Sepúlveda Pertence (aposentado) afirmou em seu voto que, mesmo que haja mais de uma 
inconstitucionalidade, o julgamento deve se ater somente ao que foi pedido pela parte, ainda 
mais quando o status anterior for benéfico ao contribuinte. Na época, discutia-se sobre a 
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majoração da alíquota de contribuição previdenciária de transportador autônomo por portaria 
da Previdência Social. 
 
De acordo com o tributarista Marcelo Annunziata, do Demarest Advogados, a Constituição 
Federal expressa as hipóteses em que a alteração é permitida. "Só se pode mexer por decreto 
nos tributos regulatórios, que têm característica extrafiscal, como os de importação e 
exportação. Isso acontece porque esses tributos têm o objetivo de regular o setor, não só 
arrecadar." 
 
Procurada pelo Valor, a Receita Federal informou que não iria se manifestar sobre o caso. Já a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não deu retorno até o fechamento da edição. 
 

12. CAE examina nesta terça-feira aumento de limites do Simples Nacional 

 
Fonte: Senado Notícias 

Por Djalba Lima 

 
O aumento dos limites de enquadramento no Simples Nacional está na pauta da reunião da 
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) desta terça-feira (8). O Projeto de Lei da Câmara (PLC) 
125/2015 eleva de R$ 360 mil para R$ 900 mil o teto da receita bruta anual da microempresa 
(ME) e de R$ 3,6 milhões para R$ 14,4 milhões o da empresa de pequeno porte (EPP). Após a 
deliberação da CAE, o projeto seguirá para votação em Plenário. 
 
A relatora na CAE, senadora Marta Suplicy (PMDB-SP), destacou na proposta o mecanismo que 
assegura progressividade aos tributos pagos por meio do Simples Nacional. Trata-se de uma 
tabela de parcelas a deduzir, semelhante à aplicada no cálculo do Imposto de Renda. O objetivo 
é suavizar a passagem de uma faixa para outra, sem elevação brusca da carga tributária. 
 
Marta destaca, a propósito, que o principal receio das empresas que hoje fazem parte do 
Simples é sofrer "um tranco tributário": quando migram para o lucro presumido, a carga sobe 
54% para o comércio, 40% para a indústria e 35% para os serviços. 
 
O projeto também eleva o limite de receita bruta anual para o enquadramento como 
microempreendedor individual (MEI), que deverá passar dos atuais R$ 60 mil para R$ 72 mil. 
Além disso, a proposta, conforme emenda da relatora, permite a adesão ao Simples do 
empreendedor do meio rural com receita bruta de até R$ 72 mil. 
 
Outra mudança beneficia pequenas cervejarias, vinícolas destilarias, além de produtores de 
licores, que poderão aderir ao Simples Nacional. A Lei Complementar 123/2006, em vigor, não 
permite a adesão das atividades de produção e comércio atacadista de bebidas alcoólicas. 
 
Investidores 
 
A fim de incentivar as atividades de inovação e investimentos produtivos, o projeto permite que 
as ME e EPP admitam aportes que não integrem o capital social da empresa. Esses aportes de 
capital poderão ser feitos por pessoas físicas ou jurídicas denominadas "investidores-anjos". 
 
Conforme o projeto, os investidores-anjos não serão considerados sócios nem terão qualquer 
direito de gerência ou voto na administração da empresa. Também não responderão por 
qualquer dívida da empresa, inclusive em caso de recuperação judicial. 
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Ao fim de cada período, os investidores-anjos terão direito a remuneração correspondente aos 
resultados distribuídos, conforme contrato de participação, não superior a 50% dos lucros da 
sociedade enquadrada como microempresa e empresa de pequeno porte. 
 
Emenda da relatora na CAE altera o tratamento tributário dado às empresas do segmento de 
beleza. Hoje, conforme Marta, os valores integralmente repassados para os profissionais 
parceiros dessas empresas são contabilizados para fins de enquadramento no regime 
simplificado. Mudança feita pela relatora exclui tais valores da base de cálculo da receita bruta. 
 
A maior parte da lei resultante do projeto entrará em vigor em 1º de janeiro de 2016, se ele for 
aprovado. Com relação ao enquadramento de EPP, a vigência terá um esquema gradual: a partir 
de janeiro de 2017, no caso de empresa que tenha, em cada ano-calendário, receita bruta 
superior a R$ 3,6 milhões até o limite de R$ 7,2 milhões; a partir de 1º de janeiro de 2018, no 
caso de empresa com renda bruta superior a R$ 7,2 milhões até o limite de R$ 14,4 milhões. 
 
A reunião da CAE, que tem mais sete itens na pauta, será realizada na terça-feira logo após 
audiência pública com o presidente do Banco Central (BC), Alexandre Tombini, marcada para as 
10h. O dirigente do BC discutirá com os senadores diretrizes, implementação e perspectivas 
futuras da política monetária. Essa audiência é prevista no Regimento Interno do Senado 
Federal. 
 

13. Receita abre amanhã, 9 de dezembro, consulta ao sétimo lote de restituição 

do IRPF de 2015 

 
Fonte: RFB 

 
A partir das 9 horas de quarta-feira, 9 de dezembro, estará disponível para consulta o sétimo 
lote de restituição do IRPF de 2015, que contempla 2.721.019 contribuintes, totalizando mais 
de R$ 3,4 bilhões. 
 
O lote multiexercício de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física contempla 
também restituições dos exercícios de 2008 a 2014. 
 
O crédito bancário para 2.819.112 contribuintes será realizado no dia 15 de dezembro, 
totalizando o valor de R$ 3,6 bilhões. Desse total, R$ 72.598.670,03 refere-se ao quantitativo de 
contribuintes de que trata o Art. 69-A da Lei nº 9.784/99, sendo 18.214 contribuintes idosos e 
2.797 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. 
 
Os montantes de restituição para cada exercício, e a respectiva Taxa Selic aplicada, podem ser 
acompanhados na tabela a seguir: 
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Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na 
internet (Consulta Restituições IRPF) , ou ligar para o Receitafone 146. Na consulta à página da 
Receita, serviço e-CAC, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de 
dados identificadas pelo processamento. Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar as 
inconsistências e fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora. 
 
Os demais lotes de restituição do IRPF 2015 continuam disponíveis para consulta e suas 
informações também podem ser obtidas na página da RFB (Consulta Restituições IRPF) . 
 
A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que facilita consulta às 
declarações do IRPF e situação cadastral no CPF. Com ele será possível consultar diretamente 
nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação 
cadastral de uma inscrição no CPF. 
 
A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate 
nesse prazo, deverá requerê-la por meio da Internet, mediante o Formulário Eletrônico - Pedido 
de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento 
da DIRPF. 
 
Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência 
do BB ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-
729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes 
auditivos) para agendar o crédito em conta corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer 
banco. 
 
Malha 
 
Terminado o processamento das Declarações do IRPF 2015, 617.695 permaneceram retidas em 
malha até esta data. 
 
A quantidade de declarações retidas hoje em malha fiscal corresponde a 2,1% do total de 
29.593.673 do total (originais e retificadoras) de DIRPF 2015 entregues e 2,3% das DIRPF 2015 
originais, que somaram 27.239.930. 
 
As principais razões pelas quais as declarações foram retidas são: 
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· Omissão de rendimentos do titular ou seus dependentes: 180.755 declarações retidas (29,3% 
do total em malha) 
· Dedução de despesas com previdência oficial ou privada: 148.334 (24%) 
· Despesas médicas: 129.587 (21%) 
· Não comprovação do IRRF pela fonte pagadora, inclusive ausência de DIRF: 43.886 (7,1%) 
· Omissão de rendimentos de alugueis: 34.863 (5,6%) 
· Pensão alimentícia com indícios de falsidade: 32.998 (5,3%) 
 
O contribuinte pode consultar informações atualizadas sobre a situação da Declaração por meio 
do serviço Extrato do Processamento da DIRPF, disponível na página da Receita, na internet, em 
Pessoa Física/IRPF/2015. O serviço é acessível mediante uso de certificação digital ou código de 
acesso. 
 
Ao acessar o extrato, é importante prestar atenção na seção "Pendências". É nessa seção que o 
contribuinte pode identificar se a declaração está retida em malha fiscal, ou se há alguma outra 
pendência que possa ser regularizada por ele mesmo. 
 
Se a declaração estiver retida em malha fiscal, nessa seção, o contribuinte encontra um link para 
verificar com detalhes o motivo da retenção e consultar orientações de procedimentos. 
Constatando erro na declaração apresentada, o contribuinte pode regularizar sua situação 
apresentando declaração retificadora. 
 
Inexistindo erro na declaração apresentada e estando de posse de todos os documentos 
comprobatórios, o contribuinte pode optar entre aguardar intimação ou agendar pela internet 
uma data e local para apresentar os documentos e antecipar a análise de sua declaração pela 
Receita Federal. 
 
O agendamento para declarações do exercício 2015 começa a partir do primeiro dia útil de 
janeiro de 2016. 
 

14. IR - INSS - PRORELIT - Dedução das contribuições - Débitos tributários - 

Alterações 

 
Fonte: Fiscosoft 

 
Por meio da Lei nº 13.202/2015 foi convertida, com alterações, a Medida Provisória nº 
685/2015, que dentre outras disposições, instituiu o Programa de Redução de Litígios 
Tributários (PRORELIT). 
 
Referido Programa permite a quitação de débitos de natureza tributária perante à RFB ou a 
PGFN, vencidos até 30.6.2015, em discussão administrativa ou judicial, mediante requerimento 
de desistência do contencioso e com utilização de créditos de prejuízos fiscais e de base de 
cálculo negativa da CSLL. 
 
Em relação às regras para adesão ao programa, destacam-se: 
a) o contribuinte deverá mediante requerimento, desistir do respectivo contencioso e utilizar 
créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL, apurados até 
31.12.2013 e declarados até 30.6.2015; 
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b) o requerimento de que trata a letra "a" deverá ser apresentado até 30.11.2015, observadas 
as seguintes condições: 
b.1) pagamento em espécie equivalente a, no mínimo: b.1.1) 30% do valor consolidado dos 
débitos indicados para a quitação, a ser efetuado até 30 de novembro de 2015; b.1.2) 33% do 
valor consolidado dos débitos indicados para a quitação, a ser efetuado em duas parcelas 
vencíveis até o último dia útil dos meses de novembro e dezembro de 2015; b.1.3) 36% do valor 
consolidado dos débitos indicados para a quitação, a ser efetuado em três parcelas vencíveis até 
o último dia útil dos meses de novembro e dezembro de 2015 e janeiro de 2016; 
b.2) quitação do saldo remanescente mediante a utilização de créditos de prejuízos fiscais e de 
base de cálculo negativa da CSLL.. 
A presente Lei também promoveu diversas alterações na legislação, dentre elas destacam-se: 
a) a ampliação do rol de empresas para fins previdenciários; 
b) a base de cálculo da contribuição da empresa por ocasião da contratação de condutor 
autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário e 
operador de máquinas; 
c) a alíquota da contribuição previdenciária do empregador doméstico; 
d) a definição da remuneração do contribuinte individual que trabalha como condutor 
autônomo de veículo rodoviário e do auxiliar de condutor autônomo; 
e) os prazos para recolhimento da contribuição previdenciária; 
f) a alteração de alíquota da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) para 
algumas empresas; 
g) a dedução do Imposto de Renda das contribuições para as entidades de previdência privada 
domiciliadas no País. 
 
Foi revogado o § 6o do art. 30 da Lei no 8.212/1991 que tratava da possibilidade do recolhimento 
previdenciário (do empregado e empregador doméstico) ser realizado até o dia 20 de dezembro 
juntamente com a contribuição referente ao 13º salário. 
 

15. Fazenda conclui reforma que simplifica a contribuição para o PIS 

 
Fonte: RFB 

 
O Ministério da Fazenda encaminhou à Casa Civil o projeto de lei de reforma da contribuição 
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o 
PIS/Pasep. Peça-chave da reforma tributária, o novo PIS simplifica a vida do empresário, dá 
segurança jurídica às empresas e torna o processo de apuração do tributo mais transparente.  
 
A maior mudança é a simplificação na cobrança do tributo pela adoção do crédito ampliado. 
Com isso, praticamente todas as aquisições da empresa que já tenham o PIS embutido gerarão 
crédito. Esse crédito ampliado poderá ser abatido do tributo devido pelas empresas. Tudo o que 
a empresa adquirir para produção ou consumo - incluindo, por exemplo, a conta de luz, o 
material de escritório - poderá ser abatido do tributo a ser pago. O cálculo da contribuição 
também ficará mais fácil. Todos os créditos que podem ser deduzidos do valor a pagar virão 
destacados na Nota Fiscal Eletrônica.  
 
A legislação hoje aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep assumiu contornos de elevada 
complexidade. Entre as dificuldades verificadas, destacam-se as excessivas limitações ao direito 
de apuração de créditos, a coexistência com a incidência cumulativa da contribuição, a 
assimetria concorrencial, a proliferação de desonerações casuísticas e uma enorme quantidade 
de regimes especiais de tributação.  
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Como consequência, constata-se que há grande litigiosidade em relação à aplicação da 
legislação desta Contribuição, com efeitos indesejáveis tanto para os contribuintes quanto para 
o Fisco.  
 
Além de tornar a apuração do tributo mais simples para as empresas, a reforma deve reduzir o 
contencioso tributário por erros de cálculo ou de interpretação. Isso significa mais segurança 
jurídica para as empresas e menos processos no Judiciário.  
 
No novo PIS, todos os setores estarão no regime não cumulativo e deverão se beneficiar de uma 
base muito mais ampla de créditos. Para garantir a neutralidade da carga fiscal em cada um dos 
setores, o novo PIS vai ter três alíquotas (modal, intermediária e reduzida).  
 
A passagem para o novo sistema vai mitigar o risco de aumento de carga tributária para os 
diferentes setores, refletindo a realidade da indústria, de serviços ou da agricultura, e 
permitindo que todo o benefício da simplificação seja aproveitado pelas empresas.  
 
Os produtos com alíquota zero continuarão com esse benefício, assim como serão mantidos 
regimes diferenciados, mas transparentes e realistas, para medicamentos, agronegócio e a Zona 
Franca de Manaus.  
 
O setor financeiro continua tendo um regime de apuração simplificada, onde as despesas 
financeiras continuarão a não gerar crédito, mas serviços prestados gerarão créditos para os 
clientes pessoa jurídica.  
 
No novo PIS, a simplificação já proporcionada pela cobrança no regime de concentração 
tributária será mantida para alguns produtos, como combustíveis, veículos, autopeças, produtos 
farmacêuticos e cigarros.  
 
O novo sistema vai permitir isonomia no tratamento das pequenas empresas. Todo o PIS pago 
pelas pequenas empresas vai gerar crédito para seus clientes pessoa jurídica, independente do 
regime de tributação do lucro a que estejam submetidas as pequenas empresas.  E as empresas 
optantes pelo Simples Nacional vão poder continuar nesse regime de tributação favorecida.  
 
Os recursos provenientes da arrecadação do PIS são destinados ao custeio do seguro 
desemprego e do abono salarial do trabalhador que recebe até dois salários mínimos por mês.  
 

16. Casos sobre ágio serão julgados apenas em janeiro pelo Carf 

 
Fonte: Valor 

Por Beatriz Olivon 

 
A Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) adiou para janeiro a 
discussão de um dos temas mais aguardados pelos tributaristas: o aproveitamento de ágio. Os 
julgamentos de cinco casos que estavam na pauta da 1ª Turma foram suspensos por pedidos de 
vista e, de acordo com o novo regimento do órgão, devem ser retomados na próxima sessão. 
Um deles é o primeiro envolvendo uma privatização a chegar à última instância do Carf. 
 
Em todos os casos, a questão foi levada à Câmara Superior por meio de recursos da Fazenda 
Nacional. O tema também tem grande relevância por causa do número de autuações e dos 
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valores envolvidos, segundo o procurador-chefe da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN) no Carf, Moisés de Sousa Carvalho Pereira. 
 
O ágio é um valor pago, em geral, pela rentabilidade futura de empresa adquirida ou 
incorporada. Ele pode ser registrado como despesa no balanço e amortizado, reduzindo o valor 
do Imposto de Renda e CSLL a pagar. Apesar de a lei permitir a amortização, a Receita Federal 
costuma autuar contribuintes quando interpreta que uma operação entre empresas foi 
realizada apenas para a redução de tributos. 
 
Poucos casos sobre ágio foram analisados pela Câmara Superior e pela Justiça. O presidente do 
Carf, Carlos Alberto Barreto, destacou que o tema é novo. "Nos próximos 45 dias é só isso que 
vão estudar aqui", disse ontem Barreto durante o intervalo da sessão, fazendo referência aos 
pedidos de vista. 
 
O Carf já julgou 228 processos sobre ágio, segundo Roberto Quiroga Mosquera, do Mattos Filho, 
que defende a Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) no órgão. A empresa é parte no 
primeiro caso que discute ágio de uma privatização a ser julgado na última instância do Carf. Na 
sustentação oral, o advogado afirmou que entregou um material com os precedentes do órgão 
aos conselheiros. 
 
Neste caso, a Fazenda Nacional alega que não há confusão patrimonial entre empresas, o que 
seria um dos requisitos para a amortização de ágio. Para Quiroga, porém, a operação realizada 
é a mesma de todas as privatizações feitas no Brasil, incluindo as 18 discutidas por turmas 
ordinárias do Carf. Destas, em 13 os contribuintes saíram vitoriosos. 
 
O único voto proferido foi o do relator, conselheiro Rafael Vidal de Araujo, que acatou o pedido 
da Fazenda Nacional, restabelecendo a autuação fiscal. Após sua exposição, o julgamento foi 
suspenso por um pedido de vista coletivo. 
 
Em outros casos, mesmo quando houve pedido de vista de apenas um conselheiro, decidiu pela 
conversão em coletivo. Com a manobra, pretende-se acelerar os julgamentos. Pelo novo 
regimento do Carf, não haveria mais a possibilidade de uma nova interrupção. Esses processos 
terão que voltar à pauta em janeiro e ser julgados. 
 
Um dos recursos é da Biosintética Farmacêutica, autuada em cerca de R$ 300 milhões. A 
operação analisada envolveu a Aché Laboratórios Farmacêuticos, que adquiriu todas as quotas 
sociais da Biosintética com ágio de R$ 437,5 milhões e as transferiu para a Delta Participações 
Farmacêuticas, que, posteriormente, foi incorporada pela Biosintética. Para a Fazenda, essa 
reorganização societária não teve propósito negocial, mas apenas para reduzir a carga tributária. 
 
Em todos os casos, a Fazenda alega que não haveria previsão legal para transferência de ágio, 
segundo o procurador Marco Aurélio Zortea Marques, que fez defesa oral no caso da 
Biosintética. "A amortização de ágio não é um direito do contribuinte", disse. "A legislação 
determina que deve haver confusão patrimonial entre empresa adquirida e adquirente." 
 
Ontem, foram realizados julgamentos até as 19h, pouco além do horário estabelecido para o 
término dos trabalhos. Até a hora limite (18h), os conselheiros analisaram processos com 
sustentações orais, para dispensar os advogados. No total, foram julgados vinte recursos. 
 
As sessões de julgamento do órgão foram retomadas na segunda-feira. Estavam suspensas 
desde março, quando foi deflagrada a Operação Zelotes, que investiga corrupção no conselho. 
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17. Conselheiros mantêm autuações do Santander 

 
Fonte: Valor 

Por Beatriz Olivon 

 
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) manteve ontem duas autuações contra o 
Santander. A instituição financeira discutia na Câmara Superior - última instância do órgão - a 
aplicação da chamada "trava de 30%", que limita a compensação de prejuízo fiscal. 
 
Em um dos casos, porém, como a Fazenda Nacional não questionou o limite para a Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), o banco manteve o direito de descontar todo o prejuízo 
fiscal. 
 
A decisão da 1ª Turma seguiu precedente desfavorável às empresas na Câmara Superior. No 
Judiciário ainda não existe um posicionamento consolidado sobre a tese discutida. 
 
A trava limita o abatimento de prejuízo de empresa que foi incorporada por outra no Imposto 
de Renda e na CSLL. Os contribuintes defendem que, em casos de aquisição, seria possível 
descontar todo o valor. Já a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que promove a 
defesa da União, alega que apenas 30% desse total poderia ser abatido no pagamento dos 
tributos. 
 
O procurador da Fazenda Nacional, Moisés de Sousa Carvalho Pereira, afirmou em sua defesa 
oral que o tema já foi muito debatido na Câmara Superior. Antes de 2009, predominava o 
entendimento de que a trava deveria ser afastada com a extinção da pessoa jurídica. Mas 
decisões mais recentes indicam que não há exceção da lei para o afastamento da limitação na 
compensação de prejuízo. 
 
Segundo o procurador, a legislação não traz exceção à trava de 30% nos casos de incorporação, 
fusão ou qualquer outro meio de extinção da pessoa jurídica. "A empresa ser incorporada e não 
poder aproveitar seus prejuízos na integralidade é uma consequência da lei." 
 
Já o advogado do Santander, Roberto Quiroga Mosquera, do Mattos Filho Advogados, afirmou 
que a Câmara Superior já mudou de posicionamento algumas vezes. Portanto, seu 
entendimento tem variado conforme a sua composição. 
 
Com a decisão de ontem, a 1ª Turma reformou entendimentos favoráveis aos contribuintes de 
turmas ordinárias. O valor em discussão em um dos casos chega a R$ 100 milhões. No 
julgamento dele, o relator, conselheiro Rafael Vidal de Araujo, votou pela manutenção da trava 
de 30%, citando jurisprudência do Carf. 
 
De acordo com o relator do caso, a tributação é feita sobre a renda de determinado período e 
não de toda a história da empresa. Por isso, deve ser aplicada a trava de 30%. 
 
Porém, o julgador concordou com parte da argumentação do Santander nesse caso. De acordo 
com o banco, o recurso da Fazenda trata apenas de compensação do Imposto de Renda, sem 
citar a CSLL. Portanto, não haveria a trava para a contribuição. No outro processo, porém, foi 
mantida a limitação tanto para a CSLL quanto para o IR. 
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18. Contribuinte obtém primeira vitória na Câmara Superior 

 
Fonte: Valor 

Por Beatriz Olivon 

 
Os contribuintes ganharam seu primeiro caso na Câmara Superior do Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (Carf), desde a retomada dos julgamentos. A 1ª Turma, que é a última 
instância para discussões sobre Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL), aplicou sua jurisprudência em um processo da Ripasa Papel e Celulose, afastando 
um auto de infração de aproximadamente R$ 17 milhões. 
 
No caso, a fabricante discutia a possibilidade de aproveitar benefício fiscal dado a uma empresa 
incorporada, a Companhia Santista de Papel. Entre 1998 e 2000, a incorporada participou de um 
programa batizado de Befiex - Benefícios Fiscais e Programas Especiais de Exportação. 
 
As empresas beneficiadas pelo programa, de acordo com a Lei nº 9.065, de junho de 1995, 
poderiam compensar prejuízo fiscal nos seis anos seguintes, independentemente da distribuição 
de lucros ou dividendos a seus sócios ou acionistas. As companhias estariam dispensadas de 
respeitar a trava de 30% durante esse período. 
 
A fiscalização entendeu, porém, que só havia essa possibilidade durante o prazo de vigência do 
programa, que durou até 2000, e autuou a Ripasa. No processo, a empresa defendeu que dentro 
dos seis anos estabelecidos pela norma poderia usufruir do benefício. A compensação fiscal foi 
feita em 2000 e 2001 e foi agora mantida pelos conselheiros da 1ª Turma. 
 
Para o advogado da Ripasa Papel e Celulose, Eduardo Lourenço Gregório Júnior, do escritório 
Advocacia Dias de Souza, é um precedente importante para os contribuintes, apesar de não 
haver muitos processos sobre o assunto. A decisão mostra que a turma está seguindo a 
jurisprudência do órgão também nos casos em que é favorável às empresas, o que é positivo, 
segundo o advogado. "Demonstra que o órgão tem muita credibilidade", disse o advogado. 
 

19. Receita abre consulta ao último lote de restituições do IR 2015 

 
Fonte: Agência Brasil 

 
A Receita Federal abriu a consulta ao sétimo e último lote de restituições do Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF) de 2015. Estão no lote 2.721.019 contribuintes, totalizando mais de R$ 3,4 
bilhões. 
 
Para fazer a consulta, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para 
o Receitafone 146. Foram incluídas no lote restituições que saíram da malha fina, referentes aos 
exercícios de 2008 a 2014. O crédito bancários será feito no próximo dia 15. 
 
Os contribuintes que não fizeram as correções na declaração após constatar erros ou omissões 
estão na malha fina. Para mudar a situação, terão que atualizar a declaração e esperar pelos 
lotes residuais que serão liberados a partir de janeiro de 2016. 
 
O primeiro passo para fazer as correções é verificar no extrato de processamento da declaração 
as pendências ou inconsistências que causaram a retenção na malha fina. O procedimento pode 
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ser feito no Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal (e-CAC). A Receita disponibiliza 
ainda aplicativo para tablets e smartphones que permite o acompanhamento das restituições. 
 
A restituição ficará disponível durante um ano. Se o resgate não for feito no prazo, deverá ser 
requerido por meio do Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição , ou 
diretamente no e-CAC , no serviço extrato de processamento, na página da Receita na internet. 
 
Terminado o processamento, a Receita constatou que 617.695 declarações de 2015 
permaneceram retidas em malha. O número corresponde a 2,1% do total de 29,5 milhões 
(originais e retificadoras) enviadas. 
 
Segundo a Receita, as principais razões pelas quais as declarações ficaram em malha neste ano 
são omissão de rendimentos do titular ou seus dependentes, com 180.755 declarações retidas 
(29,3% do total em malha); dedução de despesas com previdência oficial ou privada - 148.334 
(24%); despesas médicas - 129.587 (21%); falta de comprovação do Imposto de Renda pela fonte 
pagadora, inclusive ausência da declaração de rendimentos - 43.886 (7,1%), omissão de 
rendimentos de alugueis - 34.863 (5,6%) e pensão alimentícia com indícios de falsidade - 32.998 
(5,3%). 
 

20. Brasil e Uruguai firmam novo acordo de livre comércio automotivo 

 

Fonte: Portal Brasil 

 
Os governos do Brasil e do Uruguai firmaram nesta quarta-feira (9) acordo de livre comércio nas 
negociações de veículos entre os dois países. O novo regime entra em vigor em janeiro de 2016 
abrangendo automóveis leves, ônibus, caminhões, autopeças, chassis, pneus e máquinas 
agrícolas. 
 
Na prática, o acordo de livre comércio elimina a existência de cotas na venda bilateral de veículos 
e a cobrança de tarifas nas exportações desses bens entre os dois países, ampliando as 
possibilidades de comércio no setor automotivo entre as duas economias. 
 
O comércio de veículos entre Brasil e Uruguai movimentou US$ 600 milhões no ano passado, 
conforme dados do Ministério das Relações Exteriores (MRE). Neste ano até outubro, os 
negócios somam US$ 500 milhões. 
Do lado brasileiro, as montadoras exportaram 14.229 veículos ao Uruguai no ano passado entre 
veículos leves, caminhões e ônibus. De janeiro a novembro de 2015, essas exportações para o 
país vizinho estão em 12.512 unidades. 
 
“Esse acordo marca um momento especial do Mercosul porque substitui o regime anterior de 
cotas. Agora entra em vigor o sistema de livre comércio”, afirmou o ministro das Relações 
Exteriores, Mauro Vieira. 
 
Fim das cotas 
 
O sistema atual de comércio de veículos que está sendo substituído pelo livre comércio é 
baseado no regime de cotas. Nesse tipo anterior de regime, os países têm um número limitado 
de veículos que pode ser exportado sem a cobrança de tarifas. 
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No caso brasileiro, a cota de exportação de veículos para o Uruguai é de 14 mil veículos por ano. 
As unidades que excedem esse limite são taxadas em 35%, o que, na prática, é um desestímulo 
às exportações. Com a substituição do regime de cotas pelo livre comércio serão eliminas as 
cotas e a cobrança de tarifas. 
 
“O que há de efetivo e que precisamos saudar é que esse é um acordo de livre comércio. Não é 
um acordo em que se define cotas. E a perspectiva é que se possa ter um comércio 
absolutamente livre, fluido e com regras de origem que contemplam as peculiaridade e o estágio 
de desenvolvimento dos dois países nessa área”, afirmou o ministro do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto. 
 
Para assegurar o desenvolvimento da indústria automotiva dos dois países, o acordo possui 
regras de conteúdo a serem obedecidas pelos fabricantes de ambos os lados. 
 
Para o lado brasileiro, o Índice de Conteúdo Regional é 55%. Ou seja, pelo menos 55% do veículo 
tem de ser produzido com partes e peças produzidas entre os países integrantes do Mercosul. 
 
Fazem parte do Mercosul o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela. A Bolívia está em 
processo de adesão. 
 
Para o Uruguai, essa obrigatoriedade é de 50%, um nível menor, considerando a diferença da 
indústria automotiva entre as duas economias. 
 
Acordos recentes 
 
No Brasil, os representantes da indústria automotiva comemoram o acordo de livre comércio. 
Para os fabricantes de veículos, o regime estabelecido com o Uruguai indica o início do fim dos 
acordos de comércio controlados, num sinal de que os próximos tratados a serem negociados 
serão baseados no livre comércio abrindo maiores possibilidades de exportação. 
 
“É essa mudança de postura do governo brasileiro que estamos saudando”, diz o presidente da 
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Luiz Moan. “A posição 
do governo brasileiro me parece que é pró-livre comércio em todos os próximos acordos”, 
acrescentou. 
 
Além do acordo de livre comércio no setor automotivo assinado com o Uruguai, o Brasil firmou 
neste ano acordos no setor automotivo, no regime de cotas, com México, Argentina e Colômbia. 
Uma das próximas negociações é um acerto para esse tipo de comércio com a União Europeia. 
 

21. Projeto concede benefício para empresa comprar produto reciclado 

 
Fonte: Senado Federal 

 

Os incentivos fiscais para a cadeia da reciclagem e setores produtivos envolvidos na logística 
reversa podem ganhar impulso com a aprovação de projetos de lei que estão no Senado. Parte 
frágil da Política Nacional de Resíduos Sólidos, conforme analisa a consultora legislativa do 
Senado Carmen Scavazzini Faria, os instrumentos econômicos previstos na lei foram tímidos e o 
benefício para o setor é limitado à concessão de crédito presumido do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) pela Lei 12.375/2010. 
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Ainda assim, o incentivo dado a indústrias é limitado às compras de resíduos sólidos a serem 
utilizados como matérias-primas feitas de cooperativas de catadores de materiais recicláveis 
que não tenham participação de pessoas jurídicas. Outro limite: o prazo para esse benefício 
esgota-se em 31 de dezembro de 2014. 
 
Ouvido na subcomissão, o chefe da Divisão de IPI da Receita Federal, Marcos Vinícios Carneiro 
Tapajós, opinou sobre projetos de lei apresentados para desonerar o setor de resíduos sólidos. 
Para ele, o PLS 147/2014, que concede benefício fiscal no Imposto de Renda a empresas que 
comprem produtos reciclados ou recicláveis, é o mais viável. 
 
"Temos hoje inúmeros mecanismos de incentivo do Imposto de Renda para situações específicas 
e esse seria um mecanismo semelhante. Trata-se de um benefício tributário com um imposto 
direto", explicou. 
 
A proposta, do senador Alfredo Nascimento (PR-AM), determina que, para efeito de apuração 
do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), poderão 
ser deduzidos em dobro os custos com bens reciclados ou recicláveis a serem inseridos na cadeia 
produtiva como insumo. 
 
Mas as deduções nos impostos não poderão reduzir o valor devido em mais de 4% e a 
identificação dos produtos terá suas regras definidas em regulamento. O projeto aguarda 
análise nas Comissões de Meio Ambiente (CMA) e de Assuntos Econômicos (CAE). 
 
Tributos diretos 
 
Para Tapajós, é preciso acabar com a distorção atual, em que produtos fabricados com material 
reciclado têm maior tributação que produtos com materiais novos. Ele explicou que muitos dos 
tributos para os quais se busca a desoneração são indiretos, sobre a produção e circulação, em 
contraposição aos tributos diretos, sobre o patrimônio. 
 
"O desejável é que os tributos referentes à produção tivessem alíquotas idênticas, deixando para 
os tributos diretos o diferencial para incentivar a reciclagem. Qualquer tipo de benefício sobre 
tributos indiretos deve ser muito bem pensado e construído para não gerar distorções 
comerciais", disse. 
 
O senador Cícero Lucena (PSDB-PB) sugere que o incentivo tributário para estimular a 
reciclagem pode avançar pari passu com outro projeto que propõe dedução no Imposto de 
Renda. O PLS 187/2012, do senador Paulo Bauer (PSDB-SC), prevê que 50% dos valores doados 
a projetos e atividades de reciclagem sejam deduzidos do IR. Para empresas, a dedução fica 
limitada a 4% do imposto devido, e a 6%, para o cidadão comum. 
 
Bauer aponta que as doações no Brasil têm sido tímidas, mas demonstram potencial para o 
custeio com recursos privados de atividades de reciclagem, fundamentais para a redução das 
pressões sobre os recursos ambientais. A proposta aguarda análise do parecer favorável do 
senador Romero Jucá (PMDB-RR) na CMA e posteriormente terá decisão terminativa da CAE. 
Também proposto por Bauer, o PLS 385/2012 concede crédito presumido de IPI nas operações 
com produtos que utilizem materiais plásticos reciclados e reduz a zero as alíquotas do PIS e da 
Cofins sobre a receita de vendas desses materiais. Alvo de preocupação do representante da 
Receita Federal quanto à forma, a proposta insere-se no grupo dos tributos indiretos, 
interferindo na produção e circulação dos produtos. Entretanto, Tapajós não descartou a 
viabilidade do projeto. 
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"A proposta tem o fim de atingir os resultados previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos 
e no plano nacional", observou. 
 
Já aprovado pela CMA, o projeto pode ir direto para análise da Câmara, se passar pela decisão 
terminativa da CAE. 
 
Garis podem ter piso salarial de R$ 1,2 mil 
 
Algumas propostas apresentadas por senadores beneficiam os trabalhadores ligados à coleta de 
lixo e à limpeza de ruas. A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) está pronta para votar texto do 
senador Cristovam Buarque (PDT-DF) que regulamenta a profissão de agente de coleta de 
resíduos, de limpeza e de conservação de áreas públicas e fixa um piso salarial de R$ 1,2 mil 
mensais. 
 
No projeto, Cristovam (que é relator de duas propostas sobre o assunto — dos senadores Paulo 
Paim, do PT gaúcho, e de Cyro Miranda, do PSDB goiano) propõe que a jornada de trabalho dos 
profissionais deve ser de, no máximo, seis horas diárias e 36 horas semanais, salvo o disposto 
em convenção ou acordo coletivo. 
 
As atividades devem ser exercidas por trabalhadores que tenham concluído o ensino 
fundamental e que sejam aprovados em curso especializado de formação profissional 
ministrado por entidade oficial ou credenciada. Mas o trabalhador que atuar na profissão na 
data de entrada em vigor da lei terá sua vaga assegurada. 
 
O texto (que substitui os PLS 464/2009, de Paim, e 169/2013, de Miranda) define ainda que o 
piso salarial dos garis será reajustado a cada janeiro segundo o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) ou outro índice definido em convenção ou acordo coletivo. 
 
"As propostas representam a essencial definição de um marco legal para o melhoramento das 
condições de trabalho dessa atividade fundamental da vida em aglomerados urbanos", 
argumenta Cristovam. 
 
Outro projeto de Paulo Paim (PLS 155/2010), já aprovado pela CAS, concede aposentadoria 
especial aos garis. A proposta tramita com o PLS 577/2011, do senador Vicentinho Alves (SD-
TO), que inclui, entre os beneficiários, os selecionadores de lixo para fins de reciclagem. 
 
Paim pede ainda o pagamento de adicional de insalubridade equivalente a 40% do salário sem 
acréscimos. O substitutivo do relator, senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), fixa que a 
concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação do tempo de trabalho em 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 
 

22. CGSN - ME e EPP - Simples Nacional - IPI, ICMS e ISS - eSocial - 

Escrituração fiscal digital - Alterações 

 

Fonte: Fiscosoft 

 
Por meio da Resolução CGSN nº 125/2015 foi alterada a Resolução CGSN nº 94/2011, para 
determinar que: 
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a) os valores destacados a título de IPI e os devidos a título de ICMS retido por substituição 
tributária não compõem a receita bruta do ano-calendário imediatamente anterior, para fins de 
vedação ao ingresso no Simples Nacional; 
b) depois da remessa para inscrição em DAU ou da transferência dos valores de ICMS ou ISS para 
o Estado ou Município que tenha efetuado convênio, o ajuste dos valores dos débitos 
decorrentes da retificação no PGDAS-D poderá ser efetuado pela RFB, com relação aos tributos 
federais e, na ausência do convênio mencionado, ao ICMS e ISS ou pelo Estado ou Município, 
com relação ao ICMS ou ISS, quando firmado o convênio; 
c) os Estados, Distrito Federal e Municípios poderão exigir a escrituração fiscal digital ou 
obrigação equivalente para a microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP optante 
pelo Simples Nacional, desde que cumpridas às exigências estabelecidas; 
d) a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, com mais de 3 empregados, poderá ser obrigada, 
a partir de 1º.1.2017, ao uso de certificação digital para a entrega da Guia de Recolhimento do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social ( GFIP), bem como 
o recolhimento do FGTS, ou de declarações relativas ao Sistema de Escrituração Digital das 
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial); 
e) o adendo XIII ("Atividades Permitidas ao MEI") à Resolução CGSN nº 94/2011, passa a vigorar 
acrescido da ocupação: Artesão Têxtil, com efeitos a partir de 1º.1.2016, e o adendo XIV passa 
a vigorar com redação dada pelo adendo do presente ato. 
 
Por fim foi revogado o § 3º do Art. 61-A da Resolução CGSN nº 94/2011, que tratava sobre a 
apresentação da escrituração fiscal digital ou de equivalente para as ME ou EPP optantes pelo 
Simples Nacional, nas hipóteses que mencionava. 
 

23. Supremo pode julgar novamente precatórios 

 
Fonte: Valor 

Por Adriana Aguiar 

 
Preocupados com a falta de pagamentos de precatórios por Estados e municípios, os ministros 
do Supremo Tribunal Federal (STF) de forma inédita cogitam "refazer" o julgamento que 
declarou inconstitucional a Emenda Constitucional nº 62, que trata do tema. Para os 
magistrados, ao decidirem pela inconstitucionalidade de parte da norma em 2013, houve uma 
piora no pagamento dos títulos. 
 
Estados, municípios e União devem cerca R$ 97 bilhões em precatórios, segundo dados de 
agosto de 2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A discussão entre os ministros, que 
analisaram um embargo de declaração, foi tensa e durou toda a tarde de ontem. 
 
A EC nº 62 estabelece um prazo de 15 anos para os governos pagarem suas dívidas ou efetuar 
depósito mensal, em conta especial, de 1% a 2% da receita corrente líquida, sem prazo certo 
para a quitação. Esses dispositivos, dentre outros pontos, foram considerados inconstitucionais 
há dois anos. Posteriormente, ao analisarem recurso contra o julgado, concederam prazo até 
2020 para que as dívidas fossem quitadas. 
 
Segundo os ministros, muitos devedores alegam ter deixado de pagar os títulos porque nem 
todos os pontos sobre o julgamento foram esclarecidos. Estados e municípios ainda alegam que, 
com a crise econômica, não teriam como pagar os precatórios no prazo estabelecido. A partir 
desse argumento, a maioria dos ministros pediu nova diligência para buscar dados atualizados 
sobre o montante dos débitos. 
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No fim do julgamento, frisaram que até a retomada da discussão prevalecerá o que foi decido 
pelo Supremo: devedores devem depositar 1/60 da sua dívida mensalmente a partir de janeiro 
de 2016 até dezembro de 2020 para quitar suas pendências. 
 
O ministro Luiz Fux, relator de seis embargos de declaração que tratam da emenda 62, afirmou 
que vários deputados o procuraram preocupados com a solução dada pelo Supremo. Os 
parlamentares, de acordo com ele, já preparam uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 
para substituir a emenda 62. 
 
Para o ministro Gilmar Mendes não foram poucas as advertências feitas sobre esse caso. "Temos 
uma situação pior do que ontem. Conseguimos destrambelhar um sistema que estava 
funcionando", disse. Conforme Mendes, a situação ficou ainda mais delicada com a depressão 
da economia. "Não temos outra situação senão rever a decisão". 
 
O ministro ainda citou uma pesquisa de 2013 com os 13 maiores devedores de precatórios do 
país, na qual economistas calculavam um período de 12 anos para que as dívidas fossem 
quitadas. "Até o prazo da emenda seria pouco", diz. 
 
A situação dos credores, segundo ressaltou Marco Aurélio, seria muito pior hoje, com exceção 
da correção monetária, que depois do julgamento do Supremo passou de TR para IPCA-E. 
 
O ministro Luís Roberto Barroso, porém, afirmou que estava envergonhado pelo fato de o 
tribunal não ser capaz de manter suas decisões. "Pior que um tribunal que não consegue manter 
a segurança é não conseguir manter a jurisprudência por duas semanas. Julgamos o caso e 
depois, por embargos de declaração, vamos declarar constitucional aquilo que julgamos 
inconstitucional? Parece que a gente não sabe o que está fazendo", diz. O ministro ainda afirmou 
que a medida gerará um incentivo às partes sempre recorrerem. 
 
Ricardo Lewandowski, no entanto, argumentou que a situação no mundo mudou e que o 
julgamento ainda não foi encerrado. 
 
O presidente da Comissão de Precatórios da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Marco 
Antonio Innocenti, avalia que a decisão traz grande insegurança jurídica. Segundo ele, a OAB 
vem trabalhando com deputados para aprovar a Proposta de Emenda Constitucional 74 que 
assegura mecanismos de financiamento para a quitação dos precatórios até 2020. 
 
"A Suprema Corte está demonstrando para o Congresso não ter certeza sobre as balisas 
constitucionais que norteiam seu próprio julgamento", diz. A PEC, que já foi votada em primeiro 
turno na Câmara dos Deputados, tem sido acelerada, segundo Innocenti, com o intuito de dar 
cumprimento à decisão do STF. 
 
Para a advogada Luiza Perez, da Advocacia Ulisses Jung, esse resultado preocupa. "Estamos 
assustados com a possibilidade de rever esse julgamento. Como disse Barroso, pior do que não 
ter uma solução é não conseguir manter uma jurisprudência", diz. A decisão, segundo ele, 
incentivará as partes a continuar recorrendo para alterar o resultado de julgamentos. 
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24. PGFN e Incra se unem em busca de imóveis 

 
Fonte: Valor 

Por Beatriz Olivon 

 
Devedores da União poderão perder suas propriedades para a reforma agrária. A Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) estão cruzando dados para mapear imóveis que interessam à União - penhorados em 
execução fiscal e que poderiam ser desapropriados. 
 
Já foram identificadas 400 propriedades, que somam R$ 85 bilhões. O foco, por ora, está em 29 
delas, com valor total de RS 45 bilhões. Os bens mapeados são de contribuintes inscritos em 
dívida ativa. "Mesmo tendo o bem à disposição, é difícil transformá-lo em dinheiro", afirma Luiz 
Roberto Beggiora, diretor do Departamento de Gestão da Dívida Ativa da PGFN, que espera 
recuperar esse primeiro montante em cinco anos. "Dependemos do andamento judicial", disse. 
 
Com a parceria, iniciada há três meses, o Incra passou a indicar os imóveis que lhe interessam 
para fins de reforma agrária e a PGFN começou a pedir na Justiça a adjudicação deles - a 
transferência para a União. A parceria, segundo Beggiora, é um esforço conjunto da 
administração para ajudar a melhorar a arrecadação. 
 
Para o diretor da PGFN, haverá economia de recursos. De um lado, o Incra deixará de entrar com 
processos e pagar por desapropriações enquanto a Fazenda Nacional não precisará aguardar a 
realização de leilões para transformar os imóveis em dinheiro. 
 
Inicialmente estão sendo priorizados os imóveis de maior valor e que estejam em área de 
conflito - que já foram ocupados e solicitados para reforma agrária. Com a parceria, a Fazenda 
Nacional terá auxílio de peritos do Incra na avaliação dos bens, o que pode auxiliar a estabelecer 
um valor mais acertado, segundo Beggiora. 
 
Um dos casos em que a adjudicação já foi solicitada envolve a Fazenda da Prata. O grupo 
proprietário tem uma dívida de R$ 58 milhões com a União, que é quase o mesmo valor da 
propriedade. A área já chegou a ser invadida e é de interesse do Incra para desapropriação. A 
cobrança está inscrita em dívida ativa desde 2003. 
 
Por enquanto, há 15 pessoas dos dois órgãos trabalhando em conjunto. Até o final da semana 
deverá ser publicada uma portaria que vai criar um grupo de trabalho que se dedicará ao assunto 
de forma sistematizada. 
 

25. Novo PIS deve elevar a carga tributária 

 
Fonte: Gazeta do Povo 

Por Talita Boros Voitch 

 
A nova proposta de reforma para o PIS/Pasep, encaminhada pelo Ministério da Fazenda para a 
Casa Civil na segunda-feira (7), cria três faixas de contribuição, acaba com a cumulatividade e 
amplia a relação de insumos e despesas envolvidos na produção que podem gerar créditos para 
o pagamento do tributo pelas empresas. A previsão é que haja aumento da carga de impostos, 
apesar de ainda não haver detalhamento das novas alíquotas, que serão divididas em modal, 
intermediária e reduzida. 
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O governo nega que as mudanças vão impactar a carga tributária como um todo, ainda que 
individualmente parte das companhias possam ter algum aumento ou até redução no 
pagamento do imposto, mas para a advogada tributarista Maria Izabel de Macedo Vialle, do 
escritório Peregrino Neto & Beltramini, haverá impacto principalmente para as empresas do 
setor de serviços e para aquelas que operam dentro do lucro presumido.  
 
“A proposta tem um condão de ser facilitadora, mas disfarçadamente são colocadas três 
alíquotas novas, que não se abre os valores, e sabemos que serão mais altas do que a atual”, 
afirma. Hoje boa parte do setor produtivo já paga o PIS/Pasep através do regime não-
cumulativo, com alíquota de 1,65%, mas alguns setores como o de serviços utilizam o regime 
cumulativo, que não dá créditos, mas tem alíquota menor (0,65%). 
 
Segundo o governo, na nova proposta, os setores que têm menos possibilidade de gerar crédito 
serão enquadrados nas alíquotas menores. Na reduzida, por exemplo, entram os segmentos de 
saúde, educação, rádio e televisão e tecnologia da informação. Na intermediária, se enquadram 
construção civil, telecomunicações, transporte aéreo, parques de diversão, hotelaria, agências 
de viagem e turismo. 
Incertezas 
 
Para o tributarista Gileno Barreto, sócio do escritório Loeser e Portela Advogados, apesar de a 
nova proposta ser melhor do que a anterior, que previa a unificação do PIS e Cofins, ela ainda 
gera incertezas. “O momento político causa preocupação se o projeto vem para facilitar ou se 
apenas para aumentar a carga”, diz. 
 
Unificação 
 
A reforma do PIS/Pasep é o primeiro passo para uma mudança maior. A intenção do governo é 
alterar também o regime de cobrança da Cofins, que tem a mesma base de incidência, e unificar 
os dois tributos. Uma proposta unificada já era estudada pela Fazenda, mas esbarrou em ações 
pelo país de representantes do setor produtivo, que eram contra a ideia. Para evitar mais 
confrontos, o governo recuou e apresentou primeiro apenas a reforma do PIS/Pasep, que deve 
servir de “teste” para a alteração do Cofins, que tem alíquota maior e impacta mais no bolso dos 
empresários. 
 
Projeto autoriza abatimento de despesas como água e luz 
 
Caso a proposta seja aprovada no Congresso, todas as empresas passarão para o regime não-
cumulativo e poderão descontar do valor a ser pago em tudo o que comprarem, tanto para a 
produção quanto para o consumo. No modelo gerador de créditos atual, apenas insumos ligados 
à produção podem ser descontados. Se a proposta for aprovada, as companhias poderão abater, 
por exemplo, despesas com material de escritório ou com o pagamento de luz e água. Com a 
nova regra, todos os abatimentos do valor a pagar virão destacados na nota fiscal eletrônica. 
“Se o governo não conceder créditos sobre a folha de salários, o aumento vai ser muito 
considerável para o setor de serviços, porque as despesas com pessoal são a maior fatia das 
despesas dessas empresas”, diz João Elói Olenike, presidente do Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação. 
 
Interpretação 
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A forma atual de créditos gera muitas contestações judiciais e incertezas para as empresas, 
afirma Jonathas Gabardo, sócio da PwC Brasil e especialista na área tributária. “O fisco tem uma 
interpretação muito restritiva do que pode gerar crédito. Os contribuintes têm interpretação 
diferente, que abrange um volume maior de insumos.” 
 

26. Conselho discute súmula sobre aplicação de multas  

 
Fonte: Valor 

Por Beatriz Olivon 

 
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) começou a analisar a aplicação de uma de 
suas súmulas mais recentes. A questão está na pauta da 2ª Turma da 3ª Câmara da 1ª Seção e 
envolve a HSBC Corretora. A empresa tenta manter a aplicação do texto que impede a 
sobreposição de multas - de ofício e isolada. 
 
Já a Fazenda defende a incidência das duas multas e teve um voto a seu favor, do relator. A 
discussão, em embargos de declaração, foi suspensa por um pedido de vista e deverá ser 
retomada na próxima sessão, em janeiro. 
 
No caso, a HSBC Corretora havia obtido uma decisão favorável na turma para afastar multa 
isolada aplicada em sua autuação decorrente da desmutualização da Bovespa. Não está em 
discussão a cobrança de valores referentes a CSLL e Imposto de Renda, apenas as multas 
aplicadas. 
 
A HSBC participava das duas bolsas, tanto de mercadorias como de valores, e participou do 
processo de desmutualização. Diversas corretoras discutem autuações referentes à questão. 
Elas foram autuadas porque, com a incorporação da Bovespa Holding pela Nova Bolsa 
(denominação social anterior da BM&FBovespa), entregaram as ações da Bovespa, recebendo 
ações da Nova Bolsa. 
 
Para a Receita Federal, a operação teria gerado ganho de capital, resultante da diferença entre 
o valor de mercado e o valor contábil das ações. Sobre a diferença, segundo o Fisco, deveria ser 
recolhido o Imposto de Renda e a CSLL. Já as corretoras alegam que a operação configuraria 
apenas troca de papéis. 
 
Ao julgar as multas da HSBC Corretora, no começo do ano, antes da paralisação das atividades, 
a turma havia mantido a multa de ofício e cancelado a multa isolada (que representa 50% do 
valor da autuação), seguindo a súmula 105 do conselho. 
 
O texto afirma que a multa isolada por falta de recolhimento não pode ser exigida ao mesmo 
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de Imposto de renda e CSLL apurado no ajuste 
anual. A multa isolada deve substitui-la. 
 
A Fazenda recorreu, por meio de embargos, recurso usado para esclarecer obscuridades ou 
omissões em decisões. O relator acatou o recurso na sessão de ontem. Ele entendeu que 
considerando a redação da súmula, não estava claro se ela atingiria os fatos. 
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27. Receita Federal lança Agenda de Representantes de Marcas 

 
Fonte: RFB 

 
As autoridades aduaneiras têm nova ferramenta para tornar mais ágeis e eficientes os 
procedimentos de combate à falsificação de produtos importados ou nacionais a exportar. A 
Receita Federal disponibilizou a Agenda de Contatos de Representantes de Marcas, que 
possibilita a comunicação com o titular da marca que a fiscalização suspeita ser falsificada. São 
centenas de combinações de marcas x representantes já na versão inicial.  
 
O Regulamento Aduaneiro prevê procedimento de cooperação público-privada para a retenção 
e posterior apreensão judicial de mercadorias importadas ou a exportar com marca falsificada. 
Na verificação de determinadas mercadorias a fiscalização aduaneira pode ter dúvidas se as 
marcas nos produtos são falsificadas, alteradas ou imitadas, ou se apresentam falsa indicação 
de procedência. Agora, pode obter o apoio dos representantes da marca com facilidade, 
inclusive solicitando ao representante da marca a confecção de laudo que indique que o produto 
é contrafeito. 
 
Estando diante de um produto assinalado com marca falsificada, alterada ou imitada, ou que 
apresente falsa indicação de procedência, a fiscalização aduaneira pode reter os bens. O titular 
dos direitos da marca ou seu representante, por sua vez, promove ação judicial solicitando a 
apreensão definitiva das mercadorias. A comunicação entre a autoridade aduaneira e o 
representante da marca é, portanto, fundamental para maior aplicação e êxito do 
procedimento. 
 
Os representantes das marcas comumente falsificadas podem enviar listagens de suas 
representações ou atualizar as já existentes. Além disso, podem remeter informações e imagens 
úteis à fiscalização aduaneira que auxiliarão na identificação dos produtos, bastando enviar 
mensagem para o endereço eletrônico antipirataria@receita.fazenda.gov.br. A equipe do 
Projeto Manuais Aduaneiros (Coana/RFB) promoverá sua inserção no manual interno eletrônico 
utilizado pela fiscalização aduaneira.  
 
A Receita Federal implementa essa parceria aduana/iniciativa privada, prevista em lei, com o 
objetivo de aumentar cada vez mais a proteção à sociedade 

ESTADUAL 
 

28. Estado de São Paulo abre parcelamento para IPVA e ITCMD 

 
Fonte: Valor 

Por Joice Bacelo 

 
O Estado de São Paulo instituiu por meio de lei publicada na sexta-feira um novo Programa de 
Parcelamento de Débitos (PPD). Dívidas de IPVA e do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis 
e Doações (ITCMD) poderão ser parceladas em até 24 vezes, com redução de 50% das multas e 
40% dos juros. Para pagamentos à vista, os descontos são maiores: de 75% para multas e de 
60% para juros. 
 
O prazo de adesão começa hoje e termina no dia 15, de acordo com a diretora de Arrecadação 
da Fazenda paulista, Erika Yamada. Poderá ser feita pelo site www.ppd2015.sp.gov.br e também 
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nos locais onde está sendo realizado o Concilia SP - programa de negociação fiscal em parceria 
com o Tribunal de Justiça. 
 
Conforme a Lei nº 16.029, poderão ser incluídos no programa débitos decorrentes de fatos 
ocorridos até 31 de dezembro de 2014, inscritos ou não em dívida ativa e ajuizados ou não. O 
texto também trata de perdão de dívidas. Vale para valores igual ou inferiores a 5 UFESPs - 
atualmente R$ 106,25. 
 
Especialista na área, Marcelo Bolognese, do escritório que leva o seu nome, acredita que haverá 
um grande número de adesões de contribuintes com dívidas de ITCMD. O acesso a informações 
das declarações de Imposto de Renda pela Fazenda paulista, segundo o advogado, gerou um 
grande números de autuações. 
 
A Lei nº 16.029 também prevê descontos de juros e multas para o pagamento de dívidas 
referentes a taxas de qualquer espécie e origem, multas administrativas de natureza não 
tributária, multas contratuais e também as impostas em processos criminais. 
 
Douglas Campanini, consultor da Athros, destaca que não há diferença em relação ao número 
de parcelas e descontos oferecidos na última edição do PPD, no ano passado. Ele chama a 
atenção somente sobre o acréscimo financeiro (porcentagem cobrada de acordo com o número 
de parcelas), que no ano passado era de 0,64% e nesta edição está previsto em 1% ao mês. 
 
Ele afirma ainda que os contribuintes devem ficar atentos aos juros que serão cobrados em caso 
de atraso das parcelas. O artigo 8º da lei estabelece 0,1% ao dia, que em um mês somaria 3% de 
acréscimo ao valor. "Está bem acima do patamar da Selic, que em novembro ficou em 1,06%", 
afirma Campanini. 
 
Em novembro, o governo paulista já havia regulamentado o Programa Especial de Parcelamento 
(PEP) do ICMS, que permite o parcelamento das dívidas em até 120 vezes, com redução de 50% 
das multas e de 40% dos juros. Para parcela única, os descontos são de 75% para multas e de 
60% para juros. Até a última quinta-feira, foram inscritos no programa cerca de R$ 1,5 bilhão, 
por meio de quase três mil adesões. O prazo para aderir ao PEP também se encerra no dia 15. 
 

29. Empresas terão que enviar Bloco K através de arquivo digital a partir de 

2016 ao Fisco 

 

Fonte: Capital Teresina 

 

A partir do próximo ano, as indústrias ou empresas equiparadas a indústrias e estabelecimentos 
atacadistas terão mais uma nova obrigação digital junto a Receita Federal. O Bloco K, que é o 
Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque das empresas,  passará a ser enviado ao 
Fisco através de arquivo digital SPED Fiscal. 
 
De acordo com Renan Parente, consultor da Fortes Tecnologia em Sistemas, o objetivo do Fisco 
é diminuir e até mesmo sanar o índice de sonegação de informações por parte de algumas 
empresas. “Com a digitalização do Bloco K, as empresas terão mais dificuldade de sonegar 
informações. Com a forma que é feita atualmente, o Fisco não tem um controle preciso e fica 
vulnerável a essas empresas que têm intenção de burlá-lo. Com a digitalização, o cerco a estas 
empresas vai se fechar”, explica Renan. 
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A nova forma de envio do Bloco K será feita em três etapas. Em janeiro de 2016, somente as 
empresas com faturamento anual igual ou superior a R$300 milhões e os estabelecimentos 
industriais habilitados ao Regime Aduaneiro de controle informatizado precisarão estar em dia 
com as informações obrigatórias. Em 2017, será a vez das empresas com faturamento igual ou 
superior à R$ 78 milhões. A partir de janeiro de 2018, todas as indústrias e parte dos 
estabelecimentos atacadistas terão que fazer o envio digital das informações.  
 
Com as novas regras, as empresas terão que enviar a declaração acessória mensalmente e desta 
forma, a Receita Federal e a Secretaria de Fazenda dos estados brasileiros poderão acompanhar 
mais detalhadamente informações sobre estoque, o consumo de matéria-prima, as 
movimentações internas de produtos e a produção. 
 
Para as empresas que não entregarem as informações, estão previstas algumas penalidades que 
variam de acordo com a legislação federal e estadual. No caso de apresentações fora do prazo, 
a multa aplicada é de R$ 500 a R$ 1.500. Já para os casos de informações incorretas, incompletas 
ou omitidas, a multa é de 3% do valor das transações realizadas pela empresa em questão. 
 

30. Companhias terão que entregar nova declaração 

 
Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio 

 
As empresas optantes do Simples Nacional terão que enviar mensalmente, a partir do próximo 
ano, uma nova declaração eletrônica às fiscalizações estaduais. Por meio dela, serão exigidas 
informações sobre o ICMS recolhido por substituição tributária (ICMS-ST) e em operações 
interestaduais. 
 
A Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação (DeSTDA) foi 
instituída pelo Ajuste Sinief nº 12, do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), 
publicado na edição de ontem do Diário Oficial da União. A declaração deve ser entregue até dia 
20 do mês seguinte. 
 
Nas operações interestaduais, deverão ser informados tanto o diferencial de alíquotas de ICMS 
recolhido, quanto o imposto pago para o Estado de destino e para o de origem no comércio de 
mercadorias para consumidor final não contribuinte de ICMS. 
 
O layout único nacional será lançado pela Secretaria da Fazenda de Pernambuco para 
uniformizar e facilitar a troca de informações entre os Estados. Assim, cada governo terá mais 
facilidade para fazer a sua análise. 
 
"Várias das informações pedidas, segundo o Ajuste Sinief, são comuns para o controle das 
empresas. Mas será mais uma obrigação mensal para administrar e começar a cumprir num 
prazo relativamente curto", diz Douglas Campanini, da Athros Auditoria e Consultoria. "Para 
empresas no Simples, com uma estrutura fiscal já reduzida, é mais uma burocracia que pode 
resultar em custos." 
 
O consultor lembra que, desde 2010, São Paulo já tem uma declaração similar para empresas 
no Simples. "Porém, ela é entregue anualmente e não exige informações sobre o ICMS pago ao 
Estado de destino e o de origem nas vendas interestaduais para não contribuinte", afirma 
Douglas. 
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A nova norma não institui penalidades, mas os Estados podem aplicar aquelas exigidas por não 
entrega de obrigações acessórias. Em São Paulo, por exemplo, a multa para atraso de registro 
magnético equivale a 1% do valor das operações ou prestações não registradas, segundo o artigo 
527, inciso V, alínea "i", do Regulamento do ICMS paulista. 
 
Para os contribuintes estabelecidos no Espírito Santo, o Ajuste deve ser aplicado a partir de 1º 
de janeiro de 2017. 
 

31. Assembleia aprova aumento do ICMS e mudança em auxílios para alunos 

 
Fonte: G1 

 
A Assembleia Legislativa da Bahia votou e aprovou, no fim da noite de quarta feira (9), os 
projetos de lei que reajusta o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 
(ICMS)  no estado de 17% para 18% e o que altera a concessão de auxílio permanência a 
estudantes de universidades da rede estadual. 
 
A aprovação ocorreu após confusão entre estudantes e seguranças do plenário. 
 
O projeto que altera benefícios de servidores, também previsto para ser votado nesta quarta, 
foi adiado para janeiro. 
 
Durante a sessão, houve protesto de estudantes, que foram retirados à força pela polícia 
legislativa. A sessão teve que ser interrompida e só 40 minutos depois os trabalhos foram 
retomados. O presidente da Assembleia, Marcelo Nilo, negociou com estudantes para 
permanecerem na galeria em silêncio. 
 
O projeto dos estudantes acabou aprovado por unanimidade, mesmo após os protestos. O líder 
do governo, Zé Neto, diz que houve discussão com diretórios acadêmicos das universidades 
antes da apreciação da matéria. 
 
“Os [estudantes] que se apresentaram hoje [quarta-feira, 9] são oposição. As entidades 
discutiram de fevereiro até agora com o governo a formulação que melhora a vida dos 
estudantes e cria bolsas de estudo, mantendo as que já existiam”, defende. 
 
A proposta também recebeu apoio da bancada de oposição. “Não podemos votar contra um 
projeto que cria nove mil bolsas a estudantes. O projeto pode não ter tido 100% de assertiva 
dos estudantes, mas não podemos votar contra nove mil pessoas que serão beneficiadas”, 
justificou o líder da minoria, Sandro Régis. 
 
O projeto de reajuste da alíquota também demorou para ser votado e terminou com aprovação 
por 33 votos a favor e 17 contra. “A bancada votou contra. Obstruímos e os deputados usaram 
a tribuna para sensibilizar o governo. Quem vai pagar agora é o povo da Bahia”, reclamou Sandro 
Régis. 
 
Já o deputado Zé Neto defendeu a necessidade de reajuste do ICMS. “No Nordeste, a maioria 
dos estados tomaram esse posicionamento, até o final do ano todos os estados brasileiros 
devem fazer isso. Queríamos não ter feito isso, mas todas as projeções econômicas demonstram 
que é preciso fazer, para não se isolar num processo produtivo”, disse o líder do governo. 
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32. Alterações na legislação do ICMS entram em vigor no MA em 2016 

 
Fonte: G1 

 
Mais de 110 mil empresas do Maranhão que operam no comércio de mercadorias, indústrias, 
atacado e varejo, assim como o setor transporte, devem ajustar a alíquota básica de incidência 
do ICMS de 17% para 18%, a partir de 1º de janeiro de 2016. 
 
Os ajustes deverão ser feitos em seus sistemas seus sistemas de emissão de notas fiscal nas 
operações internas com mercadorias; nas prestações internas de serviços de transporte; no 
fornecimento de energia elétrica; e nas operações de importações de mercadorias. 
 
Os lojistas usuários de equipamentos emissores de cupom fiscal (ECF) podem habilitar para a 
nova alíquota de 18%, incidente sobre as vendas de mercadorias, por meio do próprio programa 
aplicativo fiscal (PAF). 
 
Outra alteração foi a inclusão de novos produtos sujeitos ao Fundo de Combate à Pobreza 
(Fumacop), com a incidência de adicional de 2% acima das alíquotas de 18% ou 25%, de acordo 
com os produtos no art. 5º da Lei nº 10.329/15. 
 
O adicional incide na venda aos consumidores finais. Quando o produto está sujeito ao regime 
de Substituição Tributária, a responsabilidade pelo recolhimento do adicional de 2% do 
Fumacop cabe ao Substituto Tributário. 
 
 


