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FEDERAL 

 

1. Empresas conseguem benefício fiscal do PAC 

 

Fonte: Valor 

Por Adriana Aguiar 

 

Empresas fornecedoras de equipamentos e prestadoras de serviços que participam 

indiretamente de obras de infraestrutura no país têm conseguido na Justiça sua inclusão 

no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi) 

como coabilitadas. 

 

O sistema, criado pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo 

federal em janeiro de 2007, garante isenção de PIS e Cofins na comercialização de 

máquinas e materiais de construção e prestação de serviços para esses projetos. Com 

as decisões, as empresas podem ter uma economia de até 9,25% de tributos. 

 

O ingresso no Reidi tem sido limitado às empresas habilitadas - responsáveis pelas 

obras - e às coabilitadas que fornecem bens e serviços diretamente a essas companhias 

em projetos de construção civil. A restrição está no Decreto nº 6.144 e na Instrução 

Normativa nº 758 da Receita Federal, ambos de 2007. 

 

Nos processos, porém, as companhias alegam que a intenção da Lei nº 11.488, de 

2007, que instituiu o regime, seria beneficiar sem distinção todas as empresas atuantes 

em obras do PAC. 

 

Por meio dessa argumentação, a Gamesa Eólica Brasil, que atua na industrialização, 

montagem e instalação de aerogeradores para a produção de energia eólica, conseguiu 

duas sentenças favoráveis à sua coabilitação no Reidi. Uma decisão da 13ª Vara 

Federal Cível de Salvador que reconhece o seu direito de coabilitar-se no projeto Eol 

Ventos Andorinha. E outra da 7ª Vara Cível Agrária de Salvador em relação aos projetos 

EOL Ventos de Santo Onofre I, II, III e EOL Ventos de Santa Joana II, VI, VIII e XIV. 

A empresa alegou nos processos que seus clientes são titulares de projetos para a 

geração de energia e, na maior parte, estão habilitados no Reidi. Embora a habilitação 

no Reidi seja exclusiva para a proprietária do projeto, a lei previa a coabilitação, embora 

normas editadas posteriormente tenham limitado a concessão do benefício. 

 

Para a defesa da companhia, os atos normativos que proibiram a coabilitação são 
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inconstitucionais e ilegais porque a lei que instituiu o Reidi não fez restrição aos 

beneficiários. 

 

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Camaçari (BA) alegou, no processo, que 

não há ilegalidades ou inconstitucionalidades na regulamentação do Reidi, "sendo que 

a delimitação dos setores que serão atingidos constitui-se em discricionariedade da 

administração". 

 

Para o juiz federal Carlos D'Avila Teixeira, da 13ª Vara Federal Cível de Salvador, o 

Decreto nº 6.144 e a Instrução Normativa nº 758 não restringem a possibilidade de 

coabilitação no Reidi de empresas que não atuam na construção civil nem exige que 

essa atividade seja preponderante para se fruir do benefício. Além disso, o magistrado 

ressaltou que a lei do Reidi não estabeleceu limitação ou exclusão de outros setores. 

 

Por fim, entendeu que a lei delegou ao Poder Executivo a atribuição de regulamentar a 

forma de habilitação e coabilitação ao Reidi, e que outros requisitos ao dispor de forma 

contrária ou restritiva em relação à norma superior devem ser considerados ilegais. 

 

Já na decisão da 7ª Vara, o juiz titular Wilson Alves de Souza entendeu que "não cabe 

à administração impor óbices à coabilitação da impetrante sob o fundamento de que a 

mesma não possui, com a empresa habilitada ao Reidi, contrato de execução de obra 

de construção civil". 

 

Segundo o advogado Marcos Freire, do JCMB Advogados, as sentenças são as 

primeiras favoráveis aos contribuintes que ele tem conhecimento e podem servir de 

precedente para outros casos. "Essas restrições não constam na lei e não representam 

a intenção do legislador que pretendia fomentar o investimento do setor privado", diz. 

De acordo com Freire, a Receita Federal é cada vez mais restritiva na aceitação da 

coabilitação. "Empresas contratadas para mais de uma tarefa têm encontrado 

dificuldades", afirma. 

 

As interpretações mais restritivas têm ocorrido principalmente na região nordeste, 

conforme o advogado João Victor Guedes, tributarista do L. O. Baptista-SVMFA, onde 

está concentrada grande parte dessas obras. 

 

Para o advogado Mauricio Barros, do Gaia Silva e Gaede Advogados, as decisões 

trazem um importante precedente em um momento de crise, em que todas as margens 

de negócio estão baixas. "Quanto mais alívio fiscal melhor", diz. 
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Procurado pelo Valor, o advogado que assessorou a Gamesa Eólica Brasil, Djalma 

Rodrigues, do Briganti Advogados, preferiu não comentar as decisões. Já as 

assessorias de imprensa da companhia e da Receita Federal não deram retorno até o 

fechamento da edição. 

 

2. Guia do eSocial emitida no dia 3/11 pode ter erro em valores 

 

Fonte: Valor 

 

Além das falhas que impediam a emissão das guias de pagamento, a Receita Federal 

reconheceu que houve erros no cálculo dos valores devidos pelos empregadores nos 

boletos emitidos no dia 3 de novembro no Simples Doméstico, regime unificado de 

recolhimento de tributos e encargos trabalhistas de empregados domésticos. O erro foi 

identificado e resolvido no mesmo dia, mas a Receita ainda não tem detalhes sobre o 

número de contribuintes afetados. 

 

No entanto, a Receita informou que até o momento não detectou o pagamento de 

nenhuma guia com erro no cálculo. 

 

De qualquer forma, o Fisco orienta os empregadores que tenham emitido guia no dia 3 

a refazer o boleto. Se eventualmente algum contribuinte identificar que fez o o 

pagamento na rede bancária com valores errados, a Receita irá tomar as providências 

para contornar o problema e, se for o caso, providenciará o estorno. Mas ainda não há 

detalhes sobre como deverá ser feito esse procedimento. 

 

Balanço 

 

A Receita Federal divulgou nesta segunda-feira um novo balanço do Simples 

Doméstico. Segundo o órgão, mais de 1,3 milhão de trabalhadores foram cadastrados 

no eSocial, sistema para o registro e o recolhimento dos encargos. 

 

O volume de emissões dos DAEs (Documento de Arrecadação do eSocial), chegou a 

1,1 milhão. O prazo inicial para emissão e pagamento do documento venceu na última 

sexta-feira (6), mas o governo precisou prorrogar o prazo por conta dos erros no 

sistema. Os pagamentos dos encargos referentes ao mês de outubro podem ser 

realizados até o dia 30 de novembro. 
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3. Governo avalia se insiste em instituir declaração de planejamento tributário 

 

Fonte: Agência Estado 

 

Depois de sofrer uma derrota na Câmara dos Deputados, o governo ainda avalia se 

insiste em instituir, no Senado, a exigência de que operações de planejamento tributário 

sejam apresentadas à Receita Federal. Na semana passada, o plenário da Câmara dos 

Deputados aprovou o projeto de conversão da Medida Provisória 685/15, mas retirou do 

texto original artigos que criavam a obrigação de que ações de planejamento tributário 

sejam informadas pelos contribuintes ao fisco. 

 

Em entrevista exclusiva ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência 

Estado, o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, disse que os senadores poderão 

reapresentar a exigência durante a tramitação da MP, no Senado, mas que isso exigiria 

a volta da medida para a Câmara dos Deputados. 

 

Com isso, há o risco de a MP perder a validade, o que o governo não quer, já que espera 

arrecadar até R$ 10 bilhões com o principal tema da medida - o Programa de Redução 

de Litígios Tributários (Prorelit), que permite aos contribuintes quitarem débitos 

tributários vencidos até 30 de junho de 2015 utilizando créditos de prejuízos fiscais. 

"Estamos conversando na esfera política, tem que ver se há espaço e interesse da parte 

do governo que isso seja restabelecido, já que corre o risco de a medida cair como um 

todo", disse Rachid. 

 

De acordo com o secretário, poderá ser avaliado o reenvio da proposta separadamente, 

em um segundo momento. 

 

Retrocesso 

 

Rachid lamentou a retirada da medida na Câmara dos Deputados, que chamou de 

"retrocesso". "É uma medida positiva, que dá mais transparência a esse processo. 

Quem perdeu foi o contribuinte", acredita. 

 

Para o secretário, a apresentação das operações de planejamento tributário ao fisco 

tinham como objetivo proteger o contribuinte que, agora, está mais exposto a pagar 

multas de até 150%. Isso porque, segundo ele, com a mudança, o contribuinte 

apresentaria as operações à Receita, que, se entendesse que houve uma redução 

indevida no tributo a pagar, intimaria a empresa ou pessoa física a pagar o restante do 
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imposto devido, sem multa. "Agora, volta para uma situação de que o contribuinte volta 

a ficar exposto. Como está hoje, já vai com multa, muitas vezes agravada em 150%", 

compara. 

 

Rachid disse ainda que o contribuinte que não concordar com a decisão da Receita, 

poderá discutir na esfera administrativa ou mesmo judicial, com os mesmos direitos que 

tem hoje. 

 

O secretário defende ainda que a mudança implicaria redução de custos tanto para a 

Receita Federal quanto para os contribuintes. Ele ressalta que o objetivo da Receita não 

é autuar todo mundo que pratica planejamento tributário, mas reduzir os litígios e 

inseguranças do processo. "O sistema tributário brasileiro deve aproveitar esses 

avanços. Os outros países estão avançando, o mundo fecha a porta para quem pratica 

a evasão, mas ao mesmo tempo estreita a relação fisco/contribuinte", afirmou. 

 

PIS/Cofins 

 

Apesar das dificuldades que vem enfrentando no Congresso Nacional, o governo 

pretende enviar ainda neste ano a reforma do PIS/Cofins ao Legislativo. 

 

De acordo com Rachid, o projeto de lei trará a previsão de que as mudanças entrem em 

vigor apenas seis meses depois de o texto ser regulamentado pela Receita Federal, o 

que só ocorre após a aprovação no legislativo e sanção pela presidente Dilma Rousseff. 

"É uma mudança que requer tempo para as empresas se adaptarem,vamos propor no 

mínimo seis meses depois da regulamentação", afirmou. 

 

Pela legislação, mudanças na cobrança do PIS/Cofins devem observar noventena, ou 

seja, só podem valer três meses depois de efetuadas. 

 

A principal mudança será a permissão para que tudo o que a empresa compre seja 

creditado na venda. Atualmente, são só creditados insumos e gastos voltados para a 

produção - despesas com marketing, por exemplo, não geram crédito. A ideia do 

governo é ainda unificar a cobrança dos dois impostos em um segundo momento. 
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4. Multa para contribuinte na venda e compra de imóvel pode ser alterada 

 

Fonte: Agência Estado 

 

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou em decisão terminativa, nesta 

terça-feira (10), projeto de lei (PLS 285/2013) do senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES) 

que altera o prazo para a cobrança de multa pelo não pagamento do Imposto de Renda 

(IR) sobre ganho de capital obtido na venda de imóvel residencial. Pela proposta, a 

multa deve ser paga a partir de seis meses após a venda. O projeto contou com parecer 

favorável, com emenda, do relator, senador Wellington Fagundes (PR-MT). 

 

Atualmente, a Lei do Bem (Lei 11.196/2005) livra o contribuinte do pagamento de IR 

nesse tipo de operação se ele comprar outro imóvel residencial 180 dias após a venda. 

Se o dono do imóvel vendido não realizar novo negócio nesse prazo, deverá pagar o 

imposto sobre o ganho de capital dentro de 30 dias. Caso a exigência não seja cumprida, 

será obrigado, ainda, a arcar com multa e juros, calculados (retroativamente) a partir do 

primeiro dia útil do segundo mês seguinte ao de recebimento do valor da venda. 

Mudanças 

 

O texto original do PLS 285/2013 propõe duas alterações na Lei do Bem. Inicialmente, 

adia o início da cobrança de multa do segundo mês para o 181º dia seguinte ao de 

concretização da venda. A alteração foi acolhida pelo relator por entender que a multa 

só é mesmo devida após o fim do prazo legal dado para a compra de novo imóvel 

residencial. 

 

Entretanto, Wellington rejeitou sugestão de mudança que amplia de 30 para 180 dias o 

prazo de pagamento do IR sobre ganho de capital nesse tipo de negócio imobiliário sem 

multa. 

 

Como foi aprovado em decisão terminativa, o projeto poderá ser enviado diretamente à 

Câmara dos Deputados, se não houver recurso para votação em Plenário. 
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5. União vence no STJ disputa bilionária 

 

Fonte : Valor 

Por Beatriz Olivon  

 

Ministro Herman Benjamin: voto de desempate a favor do envio do processo bilionário 

à primeira instância 

 

A Fazenda Nacional obteve ontem uma importante vitória na disputa bilionária travada 

com a Dover Indústria e Comércio. Os ministros da 2ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) aceitaram recurso para que a primeira instância analise documentos 

apresentados pela União que poderão reduzir significativamente o valor de indenização 

pleiteada pelo contribuinte. 

 

A diferença nos cálculos apresentados pelas partes é grande. A Dover defende 

indenização de aproximadamente R$ 4 bilhões. Para a Fazenda Nacional, porém, seria 

de R$ 100 milhões. O processo é possivelmente o de maior valor entre os que tramitam 

nas turmas de direito público do STJ, segundo o ministro Herman Benjamin, que 

desempatou a discussão na sessão de ontem. 

 

Antes do mérito, os ministros discutiram se seria possível uma nova apresentação das 

defesas orais. A maioria entendeu que não e coube a Benjamin finalizar o julgamento 

com voto favorável à Fazenda Nacional, acompanhando os ministros Og Fernandes e 

Assusete Magalhães, que trouxe seu voto-vista ontem. 

 

O recurso analisado ontem foi proposto pela Fazenda Nacional, que questiona o valor 

apresentado pela Dover. A indenização é referente a processo finalizado na década de 

90, pelo qual a empresa obteve direito de ser ressarcida por valores relacionados a 

créditos-prêmio do IPI que lhe seriam devidos. O benefício fiscal, extinto em 1990, 

concedia créditos a empresas exportadoras. 

 

Diante do valor apresentado, a União ajuizou um processo questionando os cálculos, e 

pedindo que fossem analisados documentos que apresentou. O pedido foi negado em 

primeira instância, mas provido pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região. 

 

O contribuinte recorreu, então, ao STJ. Inicialmente, o pedido foi negado 

monocraticamente pelo ministro Humberto Martins, da 2ª Turma. O magistrado alegou 
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que o recurso não poderia ser conhecido por envolver reexame de provas, o que é 

vedado aos tribunais superiores. 

 

A Dover insistiu no STJ, por meio de agravo de instrumento, e teve o pedido atendido. 

O mesmo ministro entendeu desta vez que o valor da indenização não poderia ser 

recalculado. Foi a vez então da Fazenda Nacional recorrer, por meio de embargos de 

declaração, que foram analisados ontem. 

 

O julgamento estava suspenso desde junho por um pedido de vista da ministra Assusete 

Magalhães. Para a magistrada, não há preclusão nas alegações da Fazenda Nacional 

de excesso de execução. 

 

O voto da ministra, que acompanhou a divergência inaugurada por Og Fernandes, 

empatou a discussão. Até então, havia dois votos favoráveis ao contribuinte, dos 

ministros Mauro Campbell Marques e Humberto Martins, que é o relator. Após o empate, 

o ministro Herman Benjamin também seguiu a divergência. 

 

Apesar de o processo não estar resolvido por completo, a decisão foi bem recebida 

pelos procuradores da Fazenda Nacional que acompanham os julgamentos do STJ. Os 

autos do caso agora serão devolvidos à primeira instância. Não cabe mais recurso na 

Corte. 

 

6. STJ analisa aplicação de tratado contra bitributação 

 

Fonte : Valor 

Por Beatriz Olivon  

 

A 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) começou a julgar ontem se a 

espanhola Iberdrola Energia deve recolher Imposto de Renda (IR) sobre valores 

recebidos por serviço prestado no Brasil, sem a transferência de tecnologia. O 

pagamento é questionado porque existe um tratado internacional entre Brasil e Espanha 

para evitar a bitributação. 

 

Dos cinco ministros que compõem a turma, três votaram de forma favorável ao pedido 

da empresa. A sessão foi interrompida por um pedido de vista. 

 

Em 2000, a Iberdrola Energia e a brasileira Termopernambuco firmaram contrato de 

prestação de serviços de consultoria para assessoria comercial, administrativa e gestão 
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da planta geradora de energia. A companhia, com base no Tratado Brasil Espanha 

(Decreto nº 76.975, de 1976), entendeu que a remuneração recebida estaria sujeita 

apenas à tributação na Espanha. Apesar disso, a Iberdrola formulou consulta à Receita 

para confirmar a interpretação. A resposta do Fisco, porém, foi contrária. 

 

Para a Receita, a remuneração paga por empresa brasileira à sociedade situada no 

exterior não caracteriza lucro. Portanto, não poderia ser aplicado o dispositivo do tratado 

que afastaria o IR. Por meio de um mandado de segurança preventivo, a Iberdrola 

Energia foi então à Justiça para afastar a cobrança. 

 

O relator do processo na 1ª Turma do STJ, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

reconheceu o direito da empresa de não sofrer a retenção do IR no Brasil. O ministro 

baseou-se no artigo 7º do tratado firmado entre Brasil e Espanha para afirmar que as 

operações da empresa devem ser tributadas naquele país e não aqui. "Esse artigo é o 

padrão da OCDE [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico]." 

 

O relator afirmou que, no âmbito tributário, a efetividade do tratado internacional viabiliza 

a expansão de operações entre nações. Os ministros Benedito Gonçalves e Sérgio 

Kukina acompanharam o relator. Na sequência, a ministra Regina Helena Costa pediu 

vista. 

 

A advogada da Iberdrola, Raquel Cristina Ribeiro Novais afirmou que em 2012 esses 

valores foram tributados pela Espanha. 

 

Segundo o advogado Francisco Giardina, do Bichara Advogados, que tem processo 

sobre o tema no STJ, este é, aparentemente, o primeiro caso na 1ª Turma e o segundo 

na Corte a ser julgado. 

 

7. Sentença livra empresas de Cofins sobre receita financeira 

 

Fonte : Valor 

Por Laura Ignacio 

 

A Justiça Federal do Rio de Janeiro livrou as empresas filiadas ao Sindicato Nacional 

das Indústrias da Construção Pesada – Infraestrutura (Sinicon), sediadas no Estado, da 

cobrança de 4% de Cofins e 0,65% de PIS sobre receitas financeiras. Essa é a primeira 

sentença com efeito coletivo da qual se tem notícia. 
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As receitas financeiras incluem juros recebidos, prêmios de resgate de títulos e 

rendimentos de aplicações financeiras, entre outros. O aumento do PIS e da Cofins foi 

instituído como uma das medidas de ajuste fiscal do governo federal, por meio do 

Decreto nº 8.426, de 2015. Antes, o Decreto nº 5.442, de 2005, havia estabelecido a 

alíquota zero para ambos. 

 

As empresas que discutem na Justiça a tributação têm como principal objetivo fazer 

caixa. Para elas, acompanhar como o Judiciário analisa o tema é importante porque, no 

caso de decisão favorável cassada, as companhias têm 30 dias para reverter a situação 

na Justiça ou pagar o que deixou de recolher, sem multa, segundo a Lei nº 9.430, de 

1996. A jurisprudência é o que indica se há a necessidade de provisionamento dos 

valores em jogo. 

 

O Sinicon possui em torno de 450 filiadas, a maioria localizada nos Estados de São 

Paulo e Rio. Para o sindicato, a volta do PIS e da Cofins sobre receitas financeiras 

aumenta consideravelmente a carga tributária do setor, que sofre com o atual cenário 

econômico. 

 

Como a maioria dos seus negócios é de obras públicas, aquelas em andamento estão 

paralisadas por falta de pagamento ou sendo finalizadas. Segundo o sindicato, em geral, 

não há novos grandes projetos no curto prazo. 

 

A entidade resolveu propor ações coletivas baseado nas decisões individuais favoráveis 

já divulgadas. No mês passado, o Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região 

concedeu duas liminares aos associados do Sinicon em Minas Gerais e ao grupo 

Martins Comércio e Serviços de Distribuição. Em setembro, uma empresa da construção 

civil do Rio e uma varejista de Pernambuco obtiveram sentenças individuais. 

 

O Sinicon entrou com ação na Justiça paulista, fluminense e mineira. Cada uma para 

beneficiar coletivamente os filiados do respectivo Estado. Essa foi a primeira sentença 

favorável. 

 

Cabe recurso da decisão, porém, na análise do mérito, o juiz Anderson Santos da Silva, 

da 7ª Vara Federal do Rio, afirma que a volta das alíquotas por meio de decreto é 

inconstitucional. 

 

Mas o que mais chama a atenção na sentença é o fato de o magistrado contestar o 

principal argumento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). "É importante 
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rejeitar o argumento de que é incabível o restabelecimento da alíquota zero fixada pelo 

Decreto nº 5.442, de 2005, porque este teria também violado o princípio da legalidade. 

Porque as limitações ao poder de tributar constituem garantias para o contribuinte, e 

não para o Estado", diz o juiz na sentença. 

 

Segundo o advogado Sandro Machado dos Reis, do Bichara Advogados, que 

representa o sindicato no processo, a decisão também é importante por não condicionar 

o benefício concedido a depósito judicial. "Provisão cabe à empresa fazer ou não", 

afirma. "Mas como a tese ainda não está consolidada no Judiciário, por não haver mérito 

apreciado por tribunal ainda, a provisão é o mais seguro." 

 

Quando há provisão contábil, a empresa garante o pagamento, caso a decisão favorável 

seja revertida. Não há impacto positivo no resultado da empresa, mas os recursos ficam 

disponíveis. 

 

O advogado Tiago Brasileiro, do Martinelli Advogados, afirma que a banca tem de dez 

a 15 ações sobre o assunto em andamento e pelo menos uma liminar favorável. "A 

decisão que beneficia o Sinicon é importante e pode ser citada em outros processos 

porque o juiz enfrenta a argumentação da União", afirma. 

 

Procurada pelo Valor, a PGFN não retornou até o fechamento da edição.  

 

8. Novos acordos fortalecem transparência e intercâmbio de informações 

para fins tributários 

 

Fonte: Secretaria da Receita Federal 

 

Acordos permitirão ao Brasil obter informações sobre ativos financeiros mantidos e 

rendimentos auferidos no exterior 

 

A Presidência da República encaminhou ao Congresso Nacional, conforme publicado 

no Diário Oficial da União de 9/11/2015, quatro acordos para o intercâmbio de 

informações tributárias (TIEA, sigla para Tax Information Exchange Agreement), 

celebrados com Uruguai, Jersey, Guernsey e Ilhas Cayman, e um protocolo para ampliar 

e atualizar o intercâmbio de informações previsto no Acordo para Evitar a Dupla 

Tributação com a Índia. 
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Esses acordos, após ratificados, permitirão ao Brasil obter informações sobre ativos 

financeiros mantidos e rendimentos auferidos nesses países, para averiguar o 

cumprimento das obrigações tributárias por contribuintes brasileiros. A celebração 

desses acordos está alinhada às diretrizes do G20 para se aumentar a transparência 

em matéria tributária e combater a evasão por meio da ocultação no exterior de ativos 

e rendimentos. 

 

Nesse esforço, destaca-se o desenvolvimento de um padrão global para o intercâmbio 

automático de informações financeiras para fins tributários – Standard for Automatic 

Exchange of Financial Account Information in Tax Matters. Uma vez implementado, esse 

modelo irá aumentar a transparência internacional ao ampliar o acesso do fisco às 

movimentações financeiras e ao multiplicar a rede de administrações tributárias 

envolvidas no processo de intercâmbio de informações. 

 

O Brasil assumiu compromissos perante o G20 e o Fórum Global sobre Transparência 

e Intercâmbio de Informações para Fins Tributários de que irá adotar o referido padrão 

a partir de 2018. Além dos acordos ora encaminhados e das convenções para evitar a 

dupla tributação em vigor, a Convenção Multilateral sobre Assistência Mútua 

Administrativa em Matéria Tributária, que se encontra em apreciação pelo Congresso 

Nacional, conforma o marco legal que possibilitará a implementação do padrão global 

para o intercâmbio automático de informações financeiras. 

 

Para que se possa ter uma ideia do impacto deste projeto, a partir de 2018, a Receita 

Federal passará a ter acesso a qualquer tipo de movimentação financeira realizada por 

cidadãos brasileiros, em qualquer uma das setenta e sete jurisdições signatárias da 

Convenção Multilateral, inclusive daquelas consideradas como centros financeiros e 

jurisdições com tributação favorecida. A informação obtida de maneira automática e 

periódica assegurará a identificação de indícios de evasão tributária, dentro de uma 

estratégia de avaliação de riscos. 

 

Essas iniciativas, tomadas de maneira coordenada entre os 129 países membros do 

Fórum Global, permitem vislumbrar o fim da era do sigilo bancário como instrumento 

para evitar o pagamento dos tributos devidos, especialmente em relação a ativos 

mantidos no exterior. 
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9. Fim da isenção fiscal de produtos tecnológicos é adiado por mais um mês 

 

Fonte: Mobile Time 

 

Computadores, smartphones e tablets vão mesmo ficar mais caros a partir do ano que 

vem. O Senado Federal manteve a medida provisória que acaba com a isenção fiscal 

em dispositivos tecnológicos e, com isso, pode ter certeza de que veremos um aumento 

de preço nesses produtos já no começo do ano. Chamada de Lei do Bem, o benefício 

que garantia a isenção do PIS/Cofins em equipamentos fabricados no Brasil é deixado 

de lado para ajudar na arrecadação. 

 

A boa notícia, pelo menos, é que a decisão do Senado adiou o fim do benefício fiscal 

para o próximo dia 1º de janeiro ao invés do dia 30 de novembro como determinado 

inicialmente. Isso dá aos consumidores mais um mês para aproveitar a alíquota zero 

nesses equipamentos e também ajuda a impulsionar as vendas de final de ano ao 

manter os preços reduzidos durante as compras de Natal. No entanto, basta chegar o 

Ano Novo para que essa ajudinha chegue ao fim. 

 

Isso significa que o Réveillon pode não ser tão animado assim para os fãs de tecnologia, 

mas pelo menos a novidade vai ajudar a equilibrar os caixas do Estado. Segundo o 

senador Humberto Costa (PT-PE), relator da Medida Provisória 690/2015 que suspende 

a isenção, o fim da Lei do Bem vai impedir que o governo traga mais impostos sobre a 

população. Para Costa, manter a desoneração desses equipamentos forçaria o Planalto 

a aumentar a tributação para compensar essa perda. E não é para menos, já que a 

estimativa é que, com o fim da isenção, o país arrecade mais de R$ 11,2 bilhões em 

2016. 

 

Embora o relatório tenha sido apresentado no Senado nesta terça-feira (10), o texto que 

mantém a suspensão ainda pode sofrer alterações, já que ele volta a ser discutido no 

próximo dia 19. Tanto que o deputado Pauderney Avelino (DEM-AM) decidiu sair na 

frente e antecipou uma proposta para amenizar o fim da Lei do Bem. De acordo com a 

sua sugestão, ao invés de simplesmente cortar o benefício, o Governo deveria fazer um 

retorno gradual à alíquota original. Assim, os equipamentos eletrônicos fabricados no 

Brasil pagariam 3,16% do PIS/Cofins no ano que vem e 5,6% em 2017 para que, em 

2018, essa ajuda seja extinta de vez como previsto inicialmente. 

 

Com isso, dispositivos como smartphones, tablets, desktops, notebooks, modems e 

roteadores passam a receber a alíquota de 11,75%, o que certamente vai impactar o 
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seu preço final, dificultando o acesso de muita gente a esses produtos. Embora isso soe 

negativo para muita gente — e é, principalmente se lembrarmos que a ideia básica do 

projeto era estimular a inclusão digital —, faz muito mais sentido aumentar os impostos 

sobre uma única categoria do que jogar esse valor nas costas de todo mundo. 

 

10. Paciente que se curou de câncer de pele obtém isenção do IR por seguir 

em tratamento preventivo 

 

Fonte: Noticias Fiscais 

 

Um contribuinte que teve câncer de pele e curou-se da doença após extrair o tumor, 

mas segue em tratamento preventivo, obteve no Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

(TRF4) direito à isenção do imposto de renda. Conforme a decisão da 1ª Turma, tomada 

na última semana, a lei não exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas 

ou a comprovação de recidiva da enfermidade para que o contribuinte faça jus ao 

benefício. 

 

O acórdão reformou a sentença da 2ª Vara Federal de Curitiba, que havia julgado 

improcedente a ação movida pelo contribuinte. Este apelou ao tribunal argumentando 

que, uma vez tendo sofrido da doença, as chances de que ela retorne são maiores. 

Ressaltou que surgiram novas lesões em seu rosto e mãos que podem evoluir para 

tumores malignos, o que o obriga a seguir um tratamento preventivo. 

 

Segundo o relator, desembargador federal Joel Ilan Paciornik, “não é possível que o 

controle da moléstia seja impedimento para a concessão da benesse. Antes de mais 

nada, deve-se almejar a qualidade de vida do paciente, não sendo possível que para se 

fazer jus à isenção precise o postulante estar adoentado ou recolhido a hospital”, 

concluiu. 

 

11. Líderes adiam votação de MP que facilita quitação de débitos tributários 

sob litígio 

 

Fonte: Senado Federal 

 

Foi adiada para esta quarta-feira (11) a votação da MP 685/2015, que permite aos 

contribuintes quitarem, de forma facilitada, débitos tributários que sejam objeto de 

contestação administrativa ou judicial. A medida faz parte da Agenda Brasil e pode 
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contribuir para o aumento da arrecadação do governo federal em 2015. Além disso, ela 

tranca a pauta do Plenário. 

 

O adiamento aconteceu porque não houve acordo entre os líderes partidários para 

dispensar a terceira sessão de discussão da MP, que ainda precisa ser cumprida. Essa 

etapa será, então, cumprida na quarta-feira. Em seguida, o Plenário fará a apreciação 

da medida. 

 

A MP será votada na forma do projeto de lei de conversão (PLV) 22/2015. O texto vale 

para débitos tributários com a Receita Federal ou a Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN) que estejam vencidos desde 30 de junho de 2015 e que estejam em 

questionamento administrativo ou judicial. 

 

Para quitar o débito, o contribuinte deverá reconhecer a dívida e desistir da ação, 

inclusive judicialmente. Para aderir ao Programa de Redução de Litígios Tributários 

(Prorelit), instituído pela medida, deverá pagar em espécie parte do total do débito até 

o último dia útil do mês da opção, por meio de uma das seguintes condições: 

 

        30% do valor consolidado dos débitos indicados para a quitação, a ser efetuado 

até 30 de outubro de 2015; 

        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 outubro e novembro de 

2015; ou; 

        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 outubro, novembro e 

dezembro de 2015. 

 

Para quitar o valor restante do débito, poderão ser usados créditos de prejuízos fiscais 

e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), 

apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2015. 
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12. Empresas voltam a contribuir com previdência por meio da folha salarial 

 

Fonte: DCI 

Por Paula Salati 

 

Com a revisão de desonerações, essa é uma opção atraente às companhias com baixos 

níveis de empregabilidade e de custos; alíquotas incidentes sobre receita bruta mais 

que dobraram 

 

Com a revisão das desonerações, muitas empresas estão voltando a contribuir com a 

Previdência Social por meio da alíquota de 20% sobre a folha de pagamento. 

 

O que inicialmente foi uma política de incentivo à formalização do trabalho, pode se 

transformar agora em um mecanismo de estímulo a menores níveis de empregabilidade 

nas companhias. Isso porque ser tributado pela receita bruta ficou mais caro para 

algumas companhias. 

 

Gabriela Miziara Jajah, associada da área tributária do Siqueira Castro Advogados 

informa, inclusive, que empresas clientes do escritório devem migrar a sua base de 

referência das contribuições previdenciárias para a folha salarial, no próximo mês, para 

reduzir despesas. 

 

“Com a revisão das desonerações, as alíquotas incidentes sobre a receita bruta das 

empresas mais do que dobraram. Tendo em vista que isso ocorreu em um cenário de 

recessão, trata-se de uma dupla oneração, já que o empresário está com menos poder 

aquisitivo de arcar com uma alíquota maior, mesmo que tenha registrado queda em seu 

volume financeiro”, afirma Miziara. 

 

A advogada ressalta que a opção tem sido atraente para as companhias com folha de 

pagamento “mais enxuta”, ou seja, com baixos níveis de empregabilidade ou de custos 

com funcionários. 

 

Já as empresas com folha salarial “inchada” estão preferindo continuar contribuindo via 

receita bruta. 

 

Miziara acrescenta que, em meio à um cenário econômico de incertezas, ser tributado 

pela folha de pagamentos pode oferecer mais estabilidade, já que esta sofre poucas 

alterações ao decorrer do ano. 
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“A folha salarial é uma base de referência mais constante, que sofre poucas alterações 

de um mês a outro”, reafirma a advogada sobre outro fator que tem influenciado na 

decisão das empresas. 

 

Com sanção da Lei 13.161, pela presidente da República, Dilma Rousseff, em setembro 

deste ano, algumas alíquotas de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) mais que dobraram. 

 

Segmentos que pagavam alíquota de 1%, passaram a arcar com 2,5%. Outros que eram 

tributados a uma alíquota de 2%, passaram a contribuir com 4,5%. As empresas de call 

center, por exemplo, tiveram percentual elevado de 2% a 3%. 

 

As desonerações foram autorizadas pela presidente Dilma no ano 2011, por meio da 

sanção da Lei 12.546. 

 

Mais da metade 

 

As contribuições previdenciárias são as principais onerações dos empresários, 

correspondendo a mais da metade dos tributos que incidem sobre a folha salarial que, 

em média, podem alcançar 36%, diz Andre Felix Ricotta de Oliveira, sócio da Innocenti 

Advogados Associados. 

 

Para ele, é urgente reduzir pela metade a “oneração de 20% sobre a folha”, como forma 

de incentivar a formalização do mercado de trabalho que, atualmente, começa a 

registrar queda nos indicadores econômicos, dada à retração da atividade econômica. 

Contudo, reconhece que, neste momento de ajuste fiscal, esse debate deve ficar 

esquecido. 

 

Miziara considera que a contribuição empresarial à Previdência deveria ter como 

referência a receita líquida das companhias, ao invés da folha de salários ou da receita 

bruta. 

 

“Muitas empresas têm uma receita bruta alta, porque o capital de giro é muito elevado 

mas o lucro é bem menor”, diz a advogada, destacando que a incidência das alíquotas 

deveria ser proporcional à receita líquida das empresas. 
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Além disso, ela ressalta que essas medidas precisam ser acompanhadas de reformas 

no sistema de Previdência Social, como o aumento da idade mínima de aposentadoria 

e ampliação da previdência complementar pelos setores. 

 

“A alíquota de 20% de contribuição previdenciária é um desincentivador à formalização 

da economia”, assinala. 

 

Salário educação 

 

Outra alíquota que incide sobre a folha de pagamentos é a contribuição ao Sistema S – 

que varia de 0,2% a 2,5%, abrangendo o Senai, Senac, Sesi, entre outros. 

 

Sobre este tributo, Miziara defende que seja mantido, “já que os recursos do Sistema S 

têm sido bem geridos”. “O sistema tem cumprido um importante papel educacional e de 

qualificação dos empresários”, diz a advogada. 

 

Sobre o salário educação, que tem incidência de 2,5% sobre a folha, a advogada afirma 

ser um debate mais difícil por se tratar de um recurso destinado á educação. 

 

“O Supremo [Tribunal Federal] já se manifestou [favoravelmente] à constitucionalidade 

da contribuição. Esta é uma daquelas receitas amarradas [à Constituição], destinadas 

ao custeio da educação dos estados e municípios”, lembra a advogada, ressaltando 

que, atualmente, não há espaço para discutir a revisão do tributo. 

 

Já o sócio da Innocenti Advogados Associados sugere que o governo busque outras 

bases de incidência de tributos como o Salário Educação, que não sejam referentes a 

gastos de empresas. “É um absurdo tributar despesas, como se faz com a folha salarial”, 

critica. 

 

“Legalizar algumas atividades, como os jogos de azar, pode ser uma alternativa, por 

exemplo. Essa regulação pode gerar uma fonte de receitas considerável ao Estado”, 

avalia. “Essa seria uma forma de reduzir a carga aos empresários”. 
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13. Senado recoloca obrigação de declarar planejamento tributário 

 

Fonte : Senado Federal 

 

Os senadores aprovaram em plenário nesta quarta-feira (11) a Medida Provisória (MP) 

685/2015 (PLV 22/2015) que cria o Programa de Redução de Litígios Tributários 

(Prorelit). Esse programa terá por objetivo desestimular disputas judiciais entre 

empresas e a Receita Federal. A matéria integra o eixo Equilíbrio Fiscal da Agenda 

Brasil. 

 

A MP, que recebeu 215 emendas, foi inicialmente aprovada pela comissão mista na 

forma do substitutivo do relator, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), mas o Plenário 

da Câmara aprovou texto diferente. Hoje, o texto aprovado pelos senadores foi o de 

Tasso, assim, a matéria terá de voltar para revisão da Câmara. 

 

Além de estimular o devedor a desistir de processos administrativos ou judiciais sobre 

débitos tributários, a medida provisória autoriza o Poder Executivo a atualizar taxas 

administradas por 11 taxas federais, entre elas a de registro de armas de fogo, de 

fiscalização de vigilância sanitária e de fiscalização de aviação civil. Segundo o governo, 

algumas dessas taxas estão há 17 anos sem correção. 

 

De acordo com Tasso, o Prorelit será um instrumento interessante tanto para o governo 

quanto para as empresas, que terão de optar por aderir ou não ao programa. Os 

senadores João Capiberibe (PSB-AP), Delcídio do Amaral (PT-MS), Randolfe 

Rodrigues (Rede-AP) e Reguffe (PDT-DF) também participaram dos debates. 

 

A MP permite a quitação de débitos tributários com a Receita Federal ou a Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional e que sejam objeto de questionamento administrativo ou 

judicial. Para aderir ao Prorelit, o contribuinte tem que desistir de impugnações, recursos 

administrativos ou ações judiciais cujos objetos sejam débitos a ser incluídos no 

programa. 

 

O contribuinte deverá pagar em espécie pelo menos 43% do total do débito até o último 

dia útil do mês da opção. Para quitar o valor restante (57% do débito), poderão ser 

usados créditos de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa da Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), apurados até 31 de dezembro de 2013 e 

declarados até 30 de junho de 2015. 

 



 

22 

 

Com a medida, o governo esperar aumentar a arrecadação tributária ainda neste ano. 

Segundo dados da Receita Federal, dos mais de 35,4 mil contribuintes com dívidas em 

contencioso administrativo ou judicial, 28,4 mil (80%) têm créditos de prejuízo fiscal do 

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou base de cálculo negativa da CSLL para 

quitação de 57% do passivo tributário. 

 

14. Há incidência de IPI na importação de aeronave por meio de arrendamento 

operacional (leasing) sem opção de compra 

 

Fonte: TRF1 

 

A 7ª Turma do TRF da 1ª Região rejeitou a apelação de uma empresa que realizou 

contrato de arrendamento operacional, sem alternativa de compra, por prazo 

determinado, contra a sentença, do Juízo da 14ª Vara da Seção Judiciária do Distrito 

Federal, que julgou improcedente o pedido para que fosse afastada a incidência do 

Imposto sobre Produtos Industrializado (IPI) no desembaraço aduaneiro de aeronave. 

 

A apelante sustentou que o importador do bem somente se equipara ao contribuinte de 

IPI na hipótese de aquisição, o que não ocorre no caso de arrendamento operacional, 

no qual não há opção de compra. Afirma que o art. 79 da Lei 9.430/1996 criou nova 

espécie tributária, o que não é admissível. 

 

Ao analisar o presente recurso, o Colegiado entendeu que “se o desembaraço aduaneiro 

é fato gerador do imposto sobre produtos industrializados (IPI), segundo o art. 32, I, do 

RIPI (Decreto 2.637/98), a suspensão da exigibilidade do IPI em situação (arrendamento 

mercantil) não incluída nos regimes aduaneiros especiais de tributação (Decreto nº 

91.030/85), ressente-se de plausibilidade por contrária à expressa previsão legal ou por 

constituir atividade legislativa defesa ao Poder Judiciário”. 

 

Nesse sentido, “há incidência do IPI na importação de produto industrializado, no 

desembaraço aduaneiro, porque há o ingresso, em território brasileiro, de produto 

industrializado, ainda que a mercadoria retorne ao exterior, como no caso do leasing”, 

afirmou a relatora, desembargadora federal Ângela Catão, em seu voto. 

 

A decisão foi unânime. 

 

Processo nº: 2003.34.00.032075-5/DF 
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15. Câmara aprova projeto sobre regularização de recursos no exterior 

 

Fonte: Agência Brasil 

 

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, por 230 votos a 213 e 7 abstenções, o 

substitutivo do deputado Manoel Junior (PMDB-PB) para o Projeto de Lei 2.960/15, do 

Executivo, que cria um regime especial de regularização de recursos mantidos no 

exterior sem conhecimento do Fisco, fixando um tributo único para sua legalização 

perante a Receita Federal. A medida é direcionada aos recursos obtidos de forma lícita. 

 

De acordo com o substitutivo do relator, poderão aderir ao regime as pessoas físicas ou 

jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que são ou tenham sido proprietários 

desses recursos ou bens em períodos anteriores a 31 de dezembro de 2014. 

 

Para regularizar os recursos trazidos de volta ao país, o interessado deverá pagar 

Imposto de Renda e multa sobre o valor do ativo, totalizando 30% do valor declarado. A 

regularização importará anistia para os crimes de sonegação fiscal e evasão de divisas, 

desde que não haja decisão final da Justiça contra o declarante. 

 

No momento, os deputados debatem emenda do relator que retorna ao texto trecho que 

constava do projeto original, possibilitando o uso da declaração de regularização como 

indício para investigações posteriores, contanto que não seja o único elemento. 

 

16. Ajuste fiscal coloca em risco o tímido progresso do setor 

 

Fonte: Valor 

Por Janes Rocha 

 

Com o ajuste fiscal e a recessão, o Brasil corre o risco de perder o pouco avanço 

registrado até agora em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Além do corte de verba do 

único fundo de recursos destinado a fomento do setor, o FNDCT, o governo está 

propondo ao Congresso a suspensão dos efeitos da Lei do Bem no que diz respeito ao 

capítulo 13 (inovação) no Orçamento para o ano que vem. "Ou seja, um dos principais 

instrumentos de fomento à inovação na empresa privada brasileira, que é o benefício 

fiscal sobre o lucro, vai perder a vigência durante o ano 2016", diz o economista David 

Kupfer, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
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Para ele, a redução orçamentária é preocupante porque desestimula investimentos 

importantes realizados recentemente por empresas estrangeiras no Brasil; Kupfer cita 

como exemplo os centros de pesquisas de grandes multinacionais como GE, BG Group 

e L'Oréal instalados no Parque Tecnológico da UFRJ. 

 

Mariano Laplane, presidente do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), 

frisou durante o seminário com a Finep, a importância de as empresas manterem seus 

projetos de inovação, garantindo dessa forma a produtividade e eficiência para competir, 

tanto no mercado externo quanto no doméstico. 

 

Para ele, as restrições ao investimento em P&D, tanto público quanto privado, podem 

também deixar o Brasil em situação vulnerável diante dos novos tratados comerciais 

plurilaterais que vêm sendo assinados, como a parceria transpacífico, o TPP, que une 

os Estados Unidos a 11 países das Américas e da Ásia. "Os novos tratados [como o 

TPP] têm menos a ver com comércio e mais com serviços, propriedade intelectual, 

tratamento das empresas estrangeiras, comércio eletrônico etc." 

 

Luiz Martins de Melo, superintendente de projetos especiais da Finep, ressalta a 

importância da P&D e inovação para que as empresas tenham capacidade de 

diferenciar seus produtos, adicionando valor e, consequentemente, reforçar a 

capacidade de conquistar mercados. 

 

Laplane e Martins, destacam a necessidade - e ao mesmo tempo, a dificuldade - de 

integração nas cadeias produtivas globais. "É preciso reconhecer que essas cadeias 

são negócios estruturados por empresas em posição de comando, não basta querer 

entrar, é preciso ter condições", diz Laplane. 

O presidente da CGEE defende que o Brasil crie suas próprias cadeias de valor em 

áreas que ele vê como potenciais, por exemplo energia - biomassa, etanol de 2ª 

geração, eólica-, na qual o país tem mais competitividade e um investimento já 

realizado. 

 

"Nossas empresas, para se integrar com as cadeias globais, têm um duplo movimento: 

enfrentar as multinacionais que estão aqui e enfrentar as que estão no mercado 

internacional", diz Martins. Para o superintendente da Finep, com a desvalorização 

recente do real, está havendo um movimento pelo qual algumas empresas estão 

reestruturando suas reestruturando suas estratégias e realocando algumas atividades 

no mercado brasileiro porque ficou caro importar e mais barato produzir localmente para 

exportar. "Isso é uma oportunidade de você repensar essa questão em cima do mercado 
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interno, daí a importância do investimento em P&D, para entrar no circuito das cadeias 

globais", disse Martins. 

 

Para David Kupfer, o desafio que se coloca nesse cenário é o de inserir as pequenas e 

médias empresas no esforço de inovação. "É necessário reconstruir a política industrial, 

de modo a primeiro, garantir que as pequenas empresas tenham os meios para poder 

participar do mundo da inovação com suas capacidades e criatividades." 

 

17. Liminar estende benefícios da Lei do Bem até 2018 para a Multilaser 

 

Fonte : Olhar Digital 

 

A Justiça Federal concedeu à Multilaser uma liminar que prorroga os benefícios de 

desconto fiscal da Lei do Bem até dezembro de 2018. Os benefícios se encerrariam em 

1 de dezembro de 2015, e davam aos varejistas de 3,65% a 9,25% de desconto de 

impostos nas vendas de produtos eletrônicos como notebooks, smartphones e 

roteadores. A decisão é provisória e pode ser alterada em outras instâncias. 

 

A empresa argumentou que o próprio governo federal já havia estendido os benefícios 

até dezembro de 2018 por meio de uma medida provisória convertida em lei em janeiro 

desse ano. No entanto, a União posteriormente voltou atrás na decisão e decidiu 

encerrar o benefício. 

 

Para o advogado da Multilaser, Alexandre Moura, a mudança de postura do governo 

federal “é uma traição, pois o particular confiou no executivo”. Segundo o advogado, os 

empresários que investiram no setor quando o governo decidiu prorrogar o benefício 

não podem ser penalizados pelos “problemas de orçamento que o governo está 

enfrentando”. 

 

Moura acredita ainda que outras empresas do setor devem, em breve, entrar com 

processos semelhantes graças ao precedente aberto pela ação da Multilaser. 

 

Segundo a decisão da juíza federal Regilena Emy Fukui Bolognesi, a postura do 

governo, ao acabar com o desconto antes do princípio, “ofende os princípios da 

segurança jurídica, da lealdade (…), da boa-fé objetiva da administração, e da confiança 

legítima”. 
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18. Fisco restringe cobrança de contribuição a INSS na contratação de MEI 

 

Fonte : Valor 

Por Laura Ignacio 

 

Os fiscais da Receita Federal voltarão a cobrar a contribuição previdenciária patronal de 

20% apenas dos contratantes de Microempreendedores Individuais (MEI) que prestam 

serviço de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou 

reparo de veículos. Uma norma de 2014 havia determinado a cobrança em relação a 

todos os serviços que fossem prestados por MEI. 

 

A novidade consta da Instrução Normativa (IN) nº 1.589 da Receita. Ela altera o disposto 

pela IN nº 1.453, de 2014. 

 

A nova redação passa a ser: “aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente em 

relação ao MEI que for contratado para prestar serviços de hidráulica, eletricidade, 

pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos.” “O disposto 

neste artigo não se aplica em relação aos demais serviços prestados por intermédio do 

MEI.” 

 

A IN 1.453 causou espanto ao determinar que a contribuição previdenciária patronal 

(20%) incidia sobre serviços em geral contratados de MEI a partir de 9 de fevereiro de 

2012. “Após muita discussão sobre a ilegalidade e inconstitucionalidade dessa 

exigência, por afronta à Lei Complementar nº 123, a Lei do Supersimples, voltou-se à 

redação anterior” diz o advogado Marcelo Bolognese, do Bolognese Advogados. 

 

“Volta-se a criar uma espécie de incentivo para a contratação de serviços por meio 

destes profissionais estabelecidos como empresários, uma vez que proporciona ao 

contratante custos menores”, diz o advogado. 

 

O advogado Fábio Calcini, do Brasil Salomão & Matthes Advocacia, explica que a nova 

IN restabelece a redação original, da IN nº 971, de 2009. “Ela é a única compatível com 

a Lei Complementar nº 123, no sentido de que esta obrigatoriedade somente se dá para 

a contratação de MEI quanto aos serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, 

carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos”, afirma. 
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ESTADUAL 
 

19. São Paulo realizará mutirão de execução fiscal  

 

Fonte: Valor 

Por Joice Bacelo 

 

 

O Estado de São Paulo realizará no início de dezembro um mutirão de negociação fiscal. 

A ideia é repetir o modelo adotado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e já 

realizado em outros Estados, numa busca por elevar a arrecadação e reduzir o estoque 

de execuções fiscais - hoje o maior problema do Judiciário. 

 

Dois programas de parcelamento, de acordo com o governo estadual, deverão ser 

incluídos no mutirão: um para IPVA e ITCMD e outro só para o ICMS. O Estado já tem 

autorização do Conselho de Política Fazendária (Confaz) para conceder descontos a 

contribuintes com dívidas de ICMS geradas até dezembro de 2014. 

 

O Convênio nº 117 possibilitará o pagamento à vista, com redução de até 75% das 

multas e 60% dos demais acréscimos legais, ou em até 120 vezes. Se optar pelo 

parcelamento, o contribuinte poderá ter redução de até 50% das multas e 40% dos 

demais acréscimos. 

 

Especialista na área, o advogado João Victor Guedes Santos, do escritório L.O. 

Baptista-SVMFA, alerta que os contribuintes devem ficar atentos aos juros 

estabelecidos para o parcelamento. Houve aumento em relação ao último programa, 

realizado em 2012. 

 

Agora, variam entre 1% e 1,8%, dependendo do número de parcelas. No anterior, 

estavam entre 0,64% e 1%. Para o advogado, no entanto, a taxa maior não deve 

desestimular os contribuintes. Ao contrário, poderá levá-los a acelerar o pagamento, 

diminuindo o número de parcelas. 

 

Outra novidade do convênio do Confaz é a possibilidade de o Estado conceder remissão 

e anistia de débitos considerados de baixo valor, segundo Douglas Campanini, da 

Athros Auditoria e Consultoria. Para débitos lavrados entre 2009 e 2010, o limite é de 
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200 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (Ufesps) - R$ 3.284 (no valor da época). 

Já para dívidas mais recentes, até dezembro de 2014, o limite é de 50 Ufesps (cerca de 

R$ 1 mil). 

 

Até agora, porém, o Estado não oficializou o parcelamento. Por nota, a Secretaria da 

Fazenda informou apenas que o programa deve ser incluído no mutirão, assim como o 

Programa de Parcelamento de Débitos (PPD) - que trata de IPVA, ITCMD e taxas 

vencidas até dezembro de 2014 - encaminhado para a aprovação da Assembleia 

Legislativa. 

O parcelamento, se aprovado, poderá ser feito em até 24 vezes. Cada parcela não 

poderá ter valor menor que R$ 200 para pessoas físicas e R$ 500 para pessoas 

jurídicas. A advogada Gabriela Miziara Jajah, do Siqueira Castro Advogados, afirma que 

não há nenhuma diferença em relação ao que foi oferecido na última edição, no ano 

passado. 

 

O mutirão será realizado na cidade de São Paulo, entre 1º e 10 de dezembro. O local 

ainda não foi definido. O evento faz parte do Programa Nacional de Governança 

Diferenciada das Execuções Fiscais, lançado pela Corregedoria Nacional de Justiça. 

 

Geralmente realizado em grandes espaços, esses mutirões contam com a participação 

de equipes de conciliação e juízes, que imediatamente homologam os acordos 

fechados. Já foram realizados nos Estados do Mato Grosso, Pernambuco, Ceará, Rio 

de Janeiro e Rio Grande do Norte e no Distrito Federal. No total, de acordo com CNJ, já 

foram arrecadados R$ 3,6 bilhões e mais de 200 mil processos foram baixados. 

Voltar 

 

20. Goiás – Sefaz realizará Mutirão da Negociação Fiscal 

 

Fonte: Noticias Fiscais 

 

Foi publicada hoje (sexta-feira) no Diário Oficial do Estado (DOE) a lei 19.088/2015 que 

autoriza medidas facilitadoras para que o contribuinte negocie seus débitos durante o 

Mutirão da Negociação Fiscal da Sefaz. O evento será realizado de 16 a 21 de novembro 

no shopping Estação Goiana, localizada à Avenida Goiás Norte, Setor Norte Ferroviário, 

em Goiânia e nas Delegacias Regionais de Fiscalização do interior. A expectativa da 

Sefaz é incrementar a Receita Estadual em aproximadamente R$ 150 milhões ainda 

neste ano. 
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Durante os dozes dias o contribuinte que tiver processo envolvendo créditos tributários 

de ICMS, IPVA e ITCD, que estão tramitando na justiça ou não, podem renegociar as 

dívidas. “Essa será uma oportunidade importantíssima para o contribuinte ficar em dia 

coma Fazenda, e para o Estado recuperar créditos” afirmou o Superintendente da 

Receita, Adonídio Neto Vieira Júnior. 

 

Para pagamento da dívida à vista, o contribuinte terá desconto de 98% nos valores das 

multas. Os débitos decorrentes apenas de pena pecuniária (não relacionada ao imposto) 

terão redução 90%. Além do pagamento à vista, está prevista a permissão de 

pagamento em 60 parcelas mensais iguais, não podendo ser parcela inferior a R$ 

100,00 para o IPVA e ITCD e de R$ 300,00 para o ICMS. 

 

Para esses casos, a redução da multa varia de acordo com o número de parcelas sendo 

de 60% a 96% para multas, e de 80% a 89% quando for somente pena pecuniária. 

Entenda: As medidas facilitadoras do projeto de negociação fiscal abrangem os débitos 

de IPVA, ITCD e ICMS com referência até 30 de abril de 2015. 

 

21. Ministra anula autos de infração tributária do Estado de Goiás contra ECT 

 

Fonte: STF 

 

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), julgou procedente Ação 

Cível Originária (ACO 1095) ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

(ECT) e anulou débito fiscal relativo a 17 autos de infração lavrados pelo Estado de 

Goiás para cobrança de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de 

Serviços (ICMS) referente ao serviço de transporte de encomendas. A ministra aplicou 

ao processo a jurisprudência pacificada na Corte no sentido de que aplica-se à ECT a 

imunidade recíproca, ainda que o patrimônio, renda ou serviço desempenhado pela 

empresa não esteja necessariamente relacionado ao privilégio postal. 

 

No Supremo, a ECT sustentou que, na condição de empresa pública prestadora de 

serviço público em regime de exclusividade – serviço postal (artigo 21, inciso X, da 

Constituição Federal) –, não atua em regime de concorrência com os particulares que 

exploram atividade econômica, por isso é beneficiária dos privilégios concedidos à 

Fazenda Pública, entre eles a imunidade em relação a impostos prevista no artigo 150, 

inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal. 
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A ECT alegou que a falta de certidão negativa de débitos tributários no Estado de Goiás 

estava lhe acarretando inúmeros prejuízos, tais como a impossibilidade de receber pelos 

serviços prestados a entes públicos e de renovar contratos com Detran e com a Infraero. 

Salientou, ainda, que a impossibilidade de renovar contratos estava impactando 

negativamente a prestação do serviço público pelo qual é responsável. 

 

Já o Estado de Goiás alegou que a imunidade pretendida não se aplicaria à ECT, tendo 

em vista que a empresa, além do serviço prestado com exclusividade, atua em regime 

de concorrência com a iniciativa privada, como, por exemplo, nos serviços de entrega 

de encomendas. Por isso, no entender do estado, a ECT deveria ser submetida 

integralmente ao regime jurídico das empresas privadas, em obediência aos princípios 

da livre concorrência e da livre iniciativa. 

 

Ao julgar procedente a ação e anular os 17 autos de infração, a ministra Rosa Weber 

afirmou que o STF reconheceu a imunidade recíproca à ECT, nos termos do parágrafo 

2º do artigo 150 da Constituição, para afirmar que é inconstitucional o lançamento, por 

parte dos estados, de qualquer imposto tendo como sujeito passivo a ECT, entre eles, 

o ICMS. O argumento do Estado de Goiás de que a imunidade não seria cabível porque 

a ECT, além de serviços públicos em regime de exclusividade, presta serviços em 

regime de concorrência com a iniciativa privada, foi rebatido pela relatora. 

 

“Ocorre que tal aspecto da questão foi amplamente debatido pelo Plenário desta Corte 

durante o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 46, 

julgamento este que confirmou as premissas que fundamentam o reconhecimento da 

amplitude da imunidade recíproca, a abarcar a ECT, ao declarar a compatibilidade com 

a Constituição das normas contidas na Lei 6.538/78, que regula o regime jurídico do 

serviço postal”, concluiu a ministra Rosa Weber. 

 

22. Aumento no imposto de supérfluos entra em vigor em 2016 em MS 

 

Fonte: G1 – MS 

Por Anderson Viegas 

 

Entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2016 o aumento das alíquotas do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre alguns produtos chamados de 

“supérfluos” em Mato Grosso do Sul. A lei que altera o regulamento do imposto no 

estado foi publicada na edição desta sexta-feira (6), do Diário Oficial sul-mato-

grossense. 
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Pela lei, que teve seu texto enviado pelo governo do estado a Assembleia Legislativa e 

após muito debate acabou sendo aprovado pelos deputados e depois foi sancionado 

pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), serão reajustadas as alíquotas sobre 

cosméticos, perfumes e refrigerantes, que passam de 17% para 20%, e de bebidas 

alcoólicas, cigarros, fumos e derivados de fumo, que sobem de 25% para 28%. 

 

Na lei, o Executivo Estadual aponta que 1% do tributo incidente sobre bebidas 

alcoólicas, cigarros, fumos e seus derivados será destinado a um fundo, que ainda será 

criado, e que terá seus recursos repassados a instituições públicas e particulares que 

atuam na luta, prevenção e recuperação de dependente de álcool ou drogas, ou que 

atendam portadores de necessidades especiais ou idosos. 

 

Em decreto, também publicado nesta sexta-feira, o governo complementa a lei definindo 

para efeitos tributários quais são os cosméticos considerados supérfluos e que terão 

aumento de tributação. 

 

São eles: produtos de beleza e maquiagem em geral, como hidratantes e talcos, 

preparações e utensílios para manicure e pedicure, se incluindo aí limas para unhas e 

esmaltes, entre outros; produtos para depilação, como ceras; preparações capilares, 

como condicionadores, cremes, finalizadores e tinturas; preparações para barbear; 

perfumes e águas-de-colônia; sais perfumados e outras preparações para banhos, 

óleos essenciais e águas destiladas aromáticas; sabonete para uso cosmético, seja 

líquido ou em creme; hena; vaselina de uso cosmético; amônia de uso cosmético; água 

oxigenada de uso cosmético; acetona de uso cosmético; lenços umedecidos e outros 

artigos de toucador, como escovas, pincéis, pentes, esponjas, grampos, bobis e pinças, 

além de perucas, sobrancelhas e pestanas. 

 

O governo do estado tem reiterado que o aumento de impostos é necessário em um 

razão de um déficit projetado para 2016 de R$ 600 milhões, e que no caso do ICMS, a 

opção foi por não aumentar a alíquota de produtos essenciais da cesta básica e nem da 

higiene pessoal. 

 

A secretaria estadual de Fazenda projeta que com o aumento do ICMS em 2016 para 

cosméticos, perfumes, refrigerantes, bebidas alcoólicas, cigarros, fumos e derivados de 

fumo, a arrecadação, especificamente com esses produtos, suba dos atuais R$ 336 

milhões por ano para R$ 400 milhões anuais. 
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23. Sefaz Maranhão emite 605 autos de infração reclamando R$ 24,3 milhões 

de ICMS de empresas com débitos 

 

Fonte: Portal SEFAZ MA 

 

A Secretaria da Fazenda emitiu 605 autos de infração eletrônicos cobrando R$ 24,3 

milhões de Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de empresas 

maranhenses em decorrência de omissão de faturamento e vendas, apurados em 

cruzamentos das declarações das empresas, com informações de operados de cartão 

de crédito. 

 

Também foram autuadas empresas que fizeram vendas de mercadorias sujeitas ao 

regime de substituição tributária e emitiram notas fiscais eletrônicas, mas não 

recolheram o imposto devido nessas operações, além de estabelecimentos que fizeram 

aquisições de veículos para o ativo imobilizado e não recolheram o ICMS diferencial de 

alíquota. 

 

De acordo com o secretário da Fazenda Marcellus Ribeiro Alves, as intimações fiscais 

foram encaminhadas nos meses de agosto e setembro de 2015, mas as empresas não 

recolheram o ICMS no prazo e foram autuadas com a cobrança do imposto, juros e a 

multa por infração fiscal. 

 

Até o dia 15 de outubro o contribuinte poderia pagar à vista o débito sem multa, apenas 

com os juros moratórios, parcelar ou contestar o débito no aplicativo de auto 

atendimento SEFA.ZNET. 

 

Com a não regularização, a intimação marcou o início do procedimento administrativo 

fiscal a que se refere o art. 175 do Código Tributário Estadual, sendo o débito lançado 

automaticamente por meio do Auto de Infração Fiscal (AINF), com a aplicação da multa 

correspondente sobre o valor do imposto, conforme o Art. 80 da Lei 7.799/2002(CTE). 

 

Com a autuação fiscal, a empresa deverá fazer o pagamento dos valores ou a 

impugnação no prazo de 30 dias no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. Caso 

a empresa não tome essas providências, os débitos serão lançados em dívida ativa e 

será iniciada a execução judicial pela Procuradoria Geral do Estado. 

 

Parcelamento 
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Caso o contribuinte queira realizar o parcelamento dos débitos deve se dirigir a uma 

Agência da SEFAZ para assinar o termo de confissão da dívida e fazer o parcelamento 

em até 60 meses. 

 

A SEFAZ implantou o Sistema Integrado de Intimação e Auto de Infração Fiscal (SIAIF), 

conhecido como auto eletrônico, para automatizar e massificar o lançamento do crédito 

tributário identificado a partir de cruzamentos de dados que apontem diferenças de 

ICMS com a formalização da notificação para pagamento do tributo devido antes da 

autuação fiscal. 

 

Como regra geral toda vez que o contribuinte receber uma Intimação terá 20 dias a 

contar da data de envio para auto regularização.  As Intimações Fiscais e os Autos de 

Infrações eletrônicos são encaminhados ao Domicílio Tributário Eletrônico do 

Contribuinte e a ciência acontecerá no momento da leitura da mensagem ou no 16º dia 

contado da data do envio da Intimação. 

 

24. Rio compensará dívida com precatório 

 

Fonte: Valor 

Por Joice Bacelo 

 

Contribuintes da cidade do Rio de Janeiro poderão compensar até metade dos valores 

de débitos tributários com precatórios – o restante terá que ser pago em dinheiro. A 

medida, autorizada pelo Decreto nº 40.878, publicado ontem, é a terceira adotada pela 

prefeitura para melhorar a arrecadação. 

 

As outras duas, que já estavam em andamento, oferecem redução de multas e opção 

de parcelamento para a quitação de débitos tributários vencidos até 2012 (Lei nº 5.854) 

e desconto e redução de multas do IPTU (Lei nº 5.965). Os prazos para adesão são, 

respectivamente, 20 de janeiro de 2016 e 29 deste mês. 

 

Especialista na área, Pedro Bello, do Bichara Advogados, chama a atenção, no entanto, 

que a compensação com os precatórios não pode ser considerada anistia – o que a 

diferencia dos outros programas. "Não há uma redução do débito. Será mais um acerto 

de contas do município com esse contribuinte", diz o advogado. "Ele terá que colocar 

na ponta do lápis para ver se vale a pena antecipar o pagamento de um precatório." 
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Já o tributarista Emmanuel Biar, do Veirano Advogados, alerta que caso o devedor não 

tenha precatório expedido em seu nome, poderá identificar alguém que tenha o título e 

negociar a aquisição. Aí sim poderia haver vantagem. Isso porque, segundo o 

advogado, geralmente essas operações ocorrem com deságio. "E é esse deságio que 

pode tornar interessante a utilização do instrumento", diz. 

 

O decreto não informa prazo para a adesão. Para ter acesso ao programa, o contribuinte 

terá que apresentar requerimento perante o órgão responsável pela cobrança da dívida. 

Se já estiver judicializada, a apresentação deve ser feita na procuradoria. Será analisada 

a validade do precatório e, depois do deferimento, emite-se a guia de pagamento – no 

valor total da dívida. A compensação será feita depois da quitação do débito. 

 

No caso de o precatório superar os 50%, de acordo com o advogado Marcelo Gustavo 

Silva Siqueira, do escritório Siqueira Castro, o contribuinte receberá a diferença na data 

em que o título for pago pelo governo. "Porém, se o valor do título for inferior a esses 

50%, o contribuinte terá que arcar com a diferença", afirma. 

 

25. Contribuinte pode quitar dívidas com desconto 

 

Fonte: Goiás Agora 

 

Mais de 18 mil processos de contribuintes, que foram recentemente notificados por 

cartórios de todo o Estado, poderão aproveitar o desconto de 98% no valor da multa 

para quitar seus débitos de ICMS, IPVA e ITCD durante o Mutirão de Negociação Fiscal 

que começa na segunda-feira, dia 16. 

 

Desde de 13 de outubro, a Sefaz já enviou para cartórios de protesto de títulos, em 20 

municípios, 18.143 processos de dívidas de contribuintes inscritos na dívida ativa do 

Estado. Os débitos somam quase R$ 1 bilhão e quase a totalidade desse valor 

corresponde a dívidas de ICMS. 

 

CDA 

 

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) é um título extrajudicial líquido, certo e exigível, que 

embasa a cobrança administrativa judicial. O protesto é um ato formal e solene pelo qual 

se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros 

documentos de dívida, tornando pública essa informação. Dentre os títulos passíveis de 

protesto está a certidão de dívida ativa da União, Estados e Municípios. 
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Mais informações: (62) 3269.2414 

 

26. Dívidas tributárias no Rio de Janeiro poderão ser parceladas com desconto 

 

Fonte : Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro 

 

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta quinta-feira 

(12/11), em discussão única, o projeto de lei 1.033/15, que concede descontos em 

dívidas de ICMS e outros impostos estaduais. A proposta, de autoria do Executivo, 

permite o parcelamento desses débitos em até 60 meses, com 80% de abatimento de 

juros e multas. Em caso de pagamento à vista, esse desconto chegará a 100%. 

 

Na proposta original, enviada pelo Governo do Estado, o prazo máximo para 

parcelamento seria de 36 meses, e o desconto em juros e multas chegaria, no máximo, 

a 70%. No entanto, emendas parlamentares incluídas no texto aumentaram esse limite, 

como uma forma de atrair mais contribuintes para o programa. Secretário de Estado de 

Fazenda, Julio Bueno acredita que a mudança vai ajudar na arrecadação neste 

momento de crise. 

 

“É o momento de tentar acertar a vida de todos, e organizar o fluxo de caixa do estado. 

Essa lei vai servir tanto para débitos já inscritos em dívida ativa, quanto para os que 

ainda estão sendo cobrados na área administrativa”, explicou Bueno. Segundo o 

secretário, a expectativa é que o projeto permita uma arrecadação de cerca de R$ 720 

milhões ainda em 2015. 

Isenções 

 

Além da ampliação do prazo e dos descontos, emendas parlamentares garantiram 

isenção de ICMS para a compra de máquinas e equipamentos destinados à agricultura 

familiar e orgânica e para a indústria da reciclagem. “A indústria da reciclagem tem uma 

importância muito grande. É um setor que dá uma grande contribuição para a 

preservação do meio ambiente”, afirmou o deputado Paulo Ramos (PSol), autor da 

emenda que beneficia o setor. 

 

O projeto será encaminhado agora ao governador Luiz Fernando Pezão, que terá 15 

dias úteis para sancionar ou vetar o texto. 

 



 

36 

 

27. MT anula incentivos fiscais de 40 empresas e reduz ICMS na construção 

 

Fonte: Folhamax 

 

O Conselho de Desenvolvimento Empresarial (Cedem) aprovou nesta quinta-feira a 

suspensão de 40 empresas do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial 

(Prodeic), que já passaram pelo Programa de Monitoramento e Fiscalização que está 

sendo realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec). O 

monitoramento consiste em verificar se essas empresas têm cumprido a contrapartida 

no programa, conforme exige a legislação. 

 

A Sedec já notificou 334, dos 829 empreendimentos enquadrados no Prodeic e essas 

empresas suspensas não se manifestaram dentro do prazo hábil determinado pela 

secretaria. Ficou definido durante a reunião que assim que esses empreendimentos 

apresentarem a documentação que comprove a sua contrapartida no Prodeic, seus 

benefícios serão restaurados. 

 

Entre essas obrigações estão implantação e manutenção de programas de treinamento 

e qualificação de mão-de-obra, controle de qualidade e de melhoria da competitividade 

de produtos e serviços, geração de emprego, participação dos funcionários nos lucros 

ou resultados e estabelecimento de atividades de educação, lazer e de convênios com 

planos de saúde para os trabalhadores.  A Secretaria está notificando e dando prazo de 

30 dias para que a empresa apresente a documentação comprovando as exigências do 

programa previstas em lei. Logo após a apresentação dos documentos é feita a vistoria 

in loco para constatar a veracidade das informações. 

 

As empresas que não estiverem cumprindo a legislação são submetidas à avaliação do 

Cedem. Das 334 empresas, até o momento 99 apresentaram documentação dentro do 

prazo estabelecido e estão em análise, outras 168 ainda estão dentro do período de 30 

dias concedidos e outras 27 não se manifestaram e também serão levadas à apreciação 

do Cedem na próxima reunião. Das que já protocolaram a documentação solicitada pela 

pasta, 64 já foram vistoriadas in loco pela coordenação de fiscalização e monitoramento, 

que está elaborando o relatório final de cada uma delas. 

 

O Conselho também aprovou 104 novas cartas-consulta do Fundo Constitucional do 

Centro-Oeste (FCO) Empresarial, que têm como agentes financeiros o Banco do Brasil, 

MT Fomento e Cooperativa de Crédito Sicredi. Juntos, os empreendimentos somam R$ 
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187,6 milhões em investimentos e devem gerar 1.425 empregos diretos e outros 1.952 

indiretos. 

 

CONSTRUÇÃO 

 

Os membros do Cedem também aprovaram mais uma lista contendo a relação de 251 

novos itens de materiais para construção civil que terão Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) reduzido. A lista foi elaborada por um grupo de trabalho 

formado pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e de Fazenda 

(Sefaz), e representantes do setor. A lista será publicada no Diário Oficial nos próximos 

dias. 

 

O incentivo fiscal será concedido às empresas que possuem a Classificação Nacional 

de Atividades Econômicas (CNAE) de material de construção e cujos produtos e 

mercadorias fazem parte dessa lista. Essa relação ainda não está finalizada. Ela 

continuará sendo construída por esse GT e conforme for sendo aprovada pelo Cedem, 

começa a vigorar.  

 


