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FEDERAL 
 

1. Fazenda pede suspensão de ações sobre Cofins  

 
Fonte: Valor 
Por Beatriz Olivon  
 
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a 
suspensão das milhares de ações que discutem a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e 
da Cofins no país. Se aceito o pedido, os ministros teriam um ano para julgar a questão, de 
acordo com o novo Código de Processo Civil (CPC). 
 
A solicitação foi feita na quinta-feira, um dia após a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), em repetitivo, definir a questão de forma favorável à Fazenda. "Nós ganhamos a tese, mas 
estamos sendo coerentes com o novo Código de Processo Civil e pedindo o sobrestamento", 
afirma o procurador-geral adjunto de consultoria e contencioso tributário da PGFN, Cláudio 
Xavier Seefelder Filho. 
 
Pelo novo CPC, pode-se solicitar a suspensão de todas as ações, inclusive as que estão em 
primeira instância. Antes, o sobrestamento só valia para a segunda instância e os tribunais 
superiores. Hoje, com a repercussão geral dada ao tema pelo STF, há 7.954 processos parados 
nos Tribunais Regionais Federais (TRFs). 
 
A discussão é importante para a Fazenda Nacional. Em caso de derrota, a União teria que 
devolver aos contribuintes R$ 250 bilhões, referentes aos últimos dez anos, segundo consta no 
relatório "Riscos Fiscais", da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2016. A perda anual na 
arrecadação seria de R$ 27 bilhões, segundo a PGFN. 
 
A tese já enfrentou algumas reviravoltas. Inicialmente, o STJ permitia a inclusão do ICMS no 
cálculo do PIS e da Cofins e tinha, inclusive, súmulas sobre o assunto. Porém, após uma decisão 
do Plenário do STF em sentido contrário, que ficou limitada ao caso concreto, surgiram 
divergências no STJ. Sem querer esperar pelo STF, a 1ª Seção resolveu na semana passada definir 
a questão. No Supremo, há dois processos em tramitação: um recurso em repercussão geral e 
uma ação direta de constitucionalidade. 
 
Na petição, a PGFN afirma ter conhecimento de que alguns Tribunais Regionais Federais – como 
o da 1ª Região – divergem do entendimento do STJ e mesmo após o julgamento do repetitivo 
tendem a continuar divergindo. Isso pode levar à proposição de diversos recursos, 
desperdiçando tempo e recursos orçamentários da administração pública, segundo o órgão. De 
acordo com Seefelder Filho, a PGFN tem um parecer interno com essa orientação sobre pedidos 
de sobrestamento. 
 
Para o ministro Marco Aurélio Mello, o direito é uno em todo o território brasileiro e decisões 
discrepantes ferem essa unidade. "Quando o órgão maior do Judiciário se pronuncia sobre a 
matéria você pressupõe, pela segurança jurídica, que não terá decisões contrárias", diz o 
ministro sobre as decisões divergentes do STJ e do STF. Quando a matéria foi julgada pelo 
Supremo, ele concordou com a tese vencedora. 
 
O sobrestamento, segundo o ministro, cria um problema "seríssimo", na medida em que há 
muitas repercussões gerais já admitidas e o Plenário não tem conseguido julgar muitos casos. 
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De acordo com a advogada Valdirene Lopes Franhani, do Braga & Moreno Consultores e 
Advogados, o pedido da PGFN pode levar o STF a julgar o tema. "Estamos na novela de quando 
o leading case será julgado", afirma. Até o fechamento da edição, a ministra Cármen Lúcia, 
relatora do recurso em repercussão geral, liberado para julgamento desde abril de 2014, ainda 
não havia analisado o pedido da PGFN. 
 

2. Novos impostos à vista depois do impeachment? 
 
Fonte: EL PAÍS 
 
Desde que Henrique Meirelles entrou no comando da equipe econômica, a possibilidade de um 
novo aumento de impostos ronda o ministério da Fazenda e tem sido tratada sempre na 
condicionante. A impopular medida só aconteceria "se" a arrecadação não reagir como previsto 
ou "se" medidas importantes do ajuste fiscal, como a de um teto para os gastos públicos, não 
forem aprovadas no Congresso. Meirelles insiste em dizer que este remédio amargo – que toda 
a população terá que engolir para tirar a economia da UTI – será a última alternativa. 
 
A pergunta do bilhão, como o próprio Meirelles descreveu, sobre o possível aumento de tributos 
só deve ser respondida no final deste mês, quando a equipe econômica terá que enviar a Lei 
Orçamentária do próximo ano ao Congresso. Coincide também com o momento em que o 
processo de impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff deve ser concluído. O timing 
para o anúncio é visto por especialistas como estratégico para preservar a popularidade do 
presidente interino Michel Temer antes da decisão final sobre a saída de Dilma. "Ninguém vai 
dar notícia ruim antes do impeachment, é possível que eles esperem até um pouco mais, até as 
eleições municipais", afirma João Luiz Mascolo, professor de economia do Insper, que considera 
o afastamento de Dilma como quase certo. 
 
Mas as más notícias virão pelo que mostra a matemática do Governo. Além do aumento das 
despesas constante nos últimos mandatos e a forte recessão econômica, o Governo precisa lidar 
com o tombo das arrecadações. Com a atividade econômica baixíssima - e sem sinais de 
estabilização-, a receita tributária federal despencou 7,3%, no primeiro semestre. 
 
Mascolo ressalta que o aumento do tributo, que está longe de ser a medida ideal em um país 
com a carga tributária já bastante elevada, é inevitável uma vez que o Governo interino tem 
mostrado que seu discurso de austeridade é bem diferente das ações praticadas nas últimas 
semanas. "O que estamos vendo é uma série de concessões, como o aumento salarial dos 
servidores e certo afrouxamento na discussão sobre a renegociação da dívida com os Estados, 
que comprometerão o orçamento", explica. 
 
Uma das concessões que o Governo precisou fazer nesta semana diz respeito ao projeto de 
concessão da dívida, que foi desconfigurado para acomodar interesses políticos. Foi uma das 
primeiras derrotas de Meirelles em seu plano de austeridade. O projeto, considerado prioritário 
para o reequilíbrio das contas, deixou de contar com medidas importantes, como a que impedia 
o reajuste salarial a servidores por até dois anos. O ministro, contrário a essas mudanças,  tentou 
minimizar o revés. “O importante é que o teto foi aprovado”, afirmou. 
 
No entanto, segundo economistas, apostar todas as fichas na PEC do teto de gastos não é 
suficiente. Nesta semana, o Governo conseguiu aprovar a admissibilidade da emenda que cria o 
limite durante 20 anos, mas ela ainda terá que tramitar nas duas Casas do Congresso.  "É preciso 
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uma reforma da previdência para ajudá-lo e para conseguir estabilizar a dívida pública. Hoje 
temos uma janela de oportunidade de fazer reformas profundas necessárias ou optar pelas 
populistas que já conhecemos", afirmou Marcos Lisboa, ex-secretário de Política Econômica do 
Lula,  em evento da consultoria Empiricus na semana passada em São Paulo. 
 
"O teto de gastos sozinho não significa nada, porque para você fazer realmente um limite que 
tenha efeito no crescimento das despesas você precisa fazer as outras reformas e passar outras 
PECs que quebrem mecanismos de aumento de gastos automáticos", defende também Monica 
de Bolle, pesquisadora brasileira da Peterson Institute for International Economics, nos Estados 
Unidos. 
 
Na opinião da economista, escapar dos temidos impostos não será uma tarefa fácil, porque, 
para isso, seria necessário uma série de reformas que dificilmente passarão pelo 
Congresso.  "Acho que pouco será feito na área fiscal, os entraves políticos não vão permitir nem 
a massa crítica das reformas nem impostos que não sejam a Cide. Qualquer outra coisa que 
precise do Congresso pode esquecer", afirma. 
 
Passado o impeachment, no entanto, o programa de privatização pode progredir, segundo de 
Bolle, o que consequentemente traria novas receitas para os cofres públicos com a venda de 
ativos.  "Essa é a carta na manga com a qual eles contam. Mas são coisas que têm efeito em 
curto prazo, pois não altera o problema no longo prazo, não muda o estrutural", explica. 
 
Para o economista Felipe Salto, especialista em contas públicas, é necessário um projeto 
econômico firme em que reformas sejam efetivamente tiradas do papel para a retomada do 
crescimento. Será inevitável também, na opinião do especialista, a mudança da dinâmica da 
receita e consequentemente a elevação dos tributos. O aumento da Cide (Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico), que incide sobre os combustíveis, é um dos mais 
defendidos pelos economistas ouvidos pelo EL PAÍS a ser considerado pelo Governo. De acordo 
com os cálculos de Salto, poderiam ser arrecadados mais de 41 bilhões de reais extras caso as 
alíquotas atuais fossem alteradas para as máximas previstas em lei. 
 

3. Base aliada e oposição acertam votar projeto de novo Refis com juro menor 
 
Fonte: Agência Brasil 
 
Líderes da base aliada e da oposição na Câmara dos Deputados assinaram requerimento de 
urgência para votar projetos que criam novo Refis, programa de recuperação fiscal de empresas 
e pessoas físicas, com juros menores para dívidas vencidas até 2015. 
 
A proposta, entregue à Casa Civil regulamenta a nova operação tributária, estabelecendo um 
novo Refis em condições mais vantajosas. 
 
Isso porque prevê a troca do indexador de reajuste da dívida (juros), substituindo a taxa Selic de 
14,25% ao ano mais 1% anual, pelo INPC, que mede a inflação e cuja variação gira em torno de 
7% ao ano. 
 
“As prestações serão parceladas em 180 meses, como é o atual Refis, mas vão representar 1% 
do faturamento das empresas ao longo desse período”, destacou o deputado federal, Alfredo 
Kaefer (PSL-PR). O parlamentar é integrante da base aliada e um dos maiores especialistas em 
legislação tributária no Congresso federal. 
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O projeto também permite a venda de dívida ativa pela União, Estados e municípios e dação em 
pagamento, ou seja, a entrega de imóveis para liquidar os débitos. “Será possível arrecadar R$ 
50 bilhões, o que representa dois anos de CPMF”, afirmou Kaefer ao DCI. Ele se referia à ideia 
de recriação do tributo sobre movimentação financeira que é cogitada pela equipe econômica 
do governo. 
 
Na quarta-feira (10), Kaefer entregou os projetos, durante audiência no Palácio do Planalto, ao 
ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha (PMDB), de quem afirma ter recebido “sinal verde” para 
levar as propostas à votação. 
Antes na Câmara, o parlamentar protocolou o requerimento de urgência, com assinaturas de 16 
líderes partidá- rios, inclusive três da oposição – PT, PDT e Rede. Ele prevê que a matéria deve 
ser votada no próximo dia 23. 
 
Kaefer é relator dos projetos, cuja autoria é do deputado petista Vicente Cândido (SP) entre 
outros apoiadores. “O PT foi um dos primeiros partidos a assinar a urgência”, comemorou o 
relator da matéria, que afirmou só não ter procurado o PCdoB e o PSOL por já contar com 
número de assinaturas suficientes. 
 
Uma das propostas é o Projeto de Lei Complementar 181/ 2015, que altera o Código Tributário 
permitindo a venda ao mercado das dívidas ativas da União, Estados e municípios. 
 
Dívida de trilhões 
 
Somente as dívidas dos contribuintes com a União somam R$ 2 trilhões. Com isso, é proposta a 
criação da transação tributária da dívida ativa. 
 
A ideia dos apoiadores da proposta é estabelecer condições razoáveis para o pagamento do 
Refis. “Hoje, o Refis é uma corda no pescoço do contribuinte. Parece que é bom, mas não é”, 
assinalou, referindo-se aos elevados juros que corrigem o saldo devedor a cada mês. Como 
novidade, o projeto prevê a dação em pagamento, permitindo que o devedor quite sua dívida 
com imóveis de seu patrimônio. 
 
“As avaliações dos imóveis serão feitas pela Caixa Econômica Federal, que tem agências em boa 
parte dos municípios brasileiros”, disse. 
 
Dívidas dos Estados 
 
Para o relator das matérias, a ideia é estabelecer uma isonomia entre os devedores da União e 
os Estados. No caso da União, o governo aceitou trocar o indexador das dívidas dos Estados, 
substituindo a taxa Selic pelo INPC e está dando mais 20 anos para a liquidação das dívidas. 
 
“Por isso, penso que algum parlamentar em plenário vai propor que o prazo do Refis vai ser 
esticado também para 240 meses”, imaginou. 
 
Enquanto sinaliza com alívio aos contribuintes, o governo prepara-se para vencer resistências 
na base no Senado para passar o texto do projeto de renegociação das dívidas dos Estados 
aprovado na semana passada na Câmara. 
 
O senador José Anibal (PSDB-SP) confirmou que vai propor a reincorporação da redação original 
que previa congelamento de salários e suspensão de concursos públicos por dois anos. 
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O tucano já havia criticado o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, por ter dito haver recuado 
e minimizado a retirada de contrapartidas. “Vou me empenhar para que volte ao desenho 
inicial”, afirmou o senador tucano, para quem faltou firmeza do Planalto. 
 

4. Exclusão do Refis pode ser rebatida na Justiça  

 
Fonte: DCI 
 
De acordo com especialistas, empresas que foram excluídas de programas de parcelamento 
antigo e mais vantajosos com a União têm obtido êxito ao levar o assunto para o Judiciário. 
 
Empresas que foram excluídas de parcelamentos antigos e mais vantajosos com o governo 
federal têm obtido êxito ao levar o assunto para o Judiciário. Em muitos casos, os magistrados 
têm determinado a reinclusão dos contribuintes. 
 
A exclusão tem acontecido hoje principalmente para os contribuintes que aderiram ao primeiro 
Programa de Regularização Fiscal (Refis), instituído pela Lei 9.964 de 2000, conta a tributarista 
Elizabeth Paranhos. De acordo com ela, esse primeiro Refis é diferente dos mais recentes, pois 
fixava o valor das parcelas com base em um percentual da receita bruta dos contribuintes. Com 
isso, dependendo do montante da dívida e do faturamento, o parcelamento poderia acabar se 
estendendo por várias décadas. 
 
“Mas ocorre que a lei foi feita dessa forma. Na época já se sabia que alguns iriam pagar em dez 
anos e outros em 200. Havia notícias disso. Foi o que eles decidiram fazer [na ocasião]”, diz 
Elizabeth. 
 
Em 2013, entretanto, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) emitiu um parecer 
(1.206/2013) no sentido de que os pagamentos muito baixos são equivalentes ao não 
pagamento. Para a advogada, o parecer tem com objetivo retirar de circulação o primeiro Refis, 
até por razões operacionais. “Além de tudo, ele dá muito trabalho. É um procedimento quase 
manual para a Receita Federal. Não está em nenhum sistema informatizado”, diz a tributarista. 
 
Justiça 
 
Em resposta à exclusão, ela explica que os contribuintes têm questionado na Justiça se o parecer 
da Procuradoria de fato tem poder para modificar parâmetros estipulados pela lei do Refis. Em 
tese, o parecer seria uma norma hierarquicamente inferior e não poderia modificar dispositivos 
legais. 
 
É o que afirma a juíza federal Carla Abrantkoski Rister, do Tribunal Regional da 3ª Região (TRF3), 
em uma decisão recente. “Na verdade, o que se tem é uma inovação no ordenamento jurídico 
promovida por veículo travestido de ato administrativo interpretativo, mas que na verdade 
esconde um saliente propósito normativo, visando à alteração da norma sob o pretexto de 
desvendar sua essência.” 
 
A magistrada ainda citou fala do então secretário da Receita Federal, Everaldo Maciel. Em 2002, 
após ser questionado sobre a possibilidade de um contribuinte demorar 800 anos para pagar 
sua dívida com o fisco, ele respondeu: “Antes em 800 anos do que nunca”. Na visão da juíza, isso 
mostra que o objetivo do programa era promover a regularização dos contribuintes e não o 
parcelamento das dívidas mantidas com a União. 



 

8 

 

 
Além do caso citado, Elizabeth também obteve uma decisão favorável em que um juiz federal 
tomou um caminho diferente. Na busca de uma decisão equilibrada para fisco e contribuinte, 
determinou que a empresa pagasse a dívida do Refis até o ano de 2050. 
 
Na avaliação do sócio do Souto Correa, Henry Lummertz, de fato o parecer da Procuradoria 
extrapola as limitações dessa ferramenta, o que dá ao contribuinte boas condições para obter 
aval da Justiça. Ele também destaca que esse tipo de situação – parcela ínfima e que não 
amortiza a dívida – é mais comum com empresas de pequeno porte. As grandes, que pagam um 
percentual maior da receita bruta em cada parcela, acabam amortizando a dívida. 
 
Outra questão que está no radar dos tributaristas é a possibilidade de um novo programa de 
parcelamento de dívidas. Líderes da base aliada do governo e da oposição assinaram ontem (15) 
um pedido de urgência para a votação de um novo projeto que tramita na Câmara dos 
Deputados. 
 
Segundo Lummertz, tal iniciativa poderia dar um fôlego de curto prazo na arrecadação, 
viabilizando parte dos objetivos fiscais do governo federal. Do lado das empresas, ele destaca 
que a medida só posterga as dificuldades fiscais. “As empresas que não pagariam hoje são as 
que não vão pagar no futuro. Muitas ficariam inadimplentes já num período próximo. Mas 
mesmo com essa consequência não acho que seja uma medida ruim”, diz. 
 

5. Regulamentada a revisão de ofício de créditos trib utários  

 
Fonte: Jornal do Comércio - RS 
 
A Receita Federal editou portaria que permite ao contribuinte solicitar a revisão de débito 
tributário, inscrito ou não em dívida ativa, antes de entrar com recurso administrativo. Trata-se 
da Portaria nº 719, publicada no Diário Oficial no dia 5 de maio, que regulamenta a chamada 
revisão de ofício, a qual poderá ser solicitada pelo contribuinte ou realizada no interesse da 
administração. 
 
Embora a previsão de revisão de ofício do lançamento efetuado pela Receita Federal constasse 
do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), tal procedimento nunca 
havia sido regulamentado. Conforme o advogado da Zulmar Neves Advocacia, Gustavo Neves 
Rocha, especialista em Direito Empresarial pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e em Direito 
Tributário pela Pucrs, a principal contribuição da regulamentação é a determinação dos 
responsáveis pela análise dos processos de acordo com o valor do débito. Os créditos podem 
estar ou não inscritos em Dívida Ativa da União (DAU). A portaria entrou em vigor na data de 
sua publicação no Diário Oficial da União (DOU). 
 
JC Contabilidade – A revisão de ofício de créditos tributários já podia ocorrer. O que muda com 
a sua regulamentação? 
 
Gustavo Neves Rocha – A revisão de ofício está prevista no Código Tributário Nacional vai fazer 
50 anos em janeiro, então, é uma previsão antiga de legislação, só que não havia sido 
regulamentada na Receita Federal do Brasil. Não havia alguma regulamentação que dissesse 
como iria operar. Como havia a previsão no código, através do direito de petição, muitos 
buscavam a revisão, mas normalmente não era aceita pela Receita Federal. 
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Contabilidade – Como os contribuintes ingressam com o processo de revisão? 
 
Rocha – O processo é elaborado por advogado especialista e efetuado junto ao auditor fiscal ou 
analista da Receita Federal em alguma unidade regional, agência ou delegacia. Quando o pedido 
de revisão implicar na suspensão da legibilidade ou cancelamento do débito com valor entre R$ 
1 milhão e R$ 5 milhões, o pedido de revisão ter de ser submetido diretamente à chefia imediata. 
Quando for superior a R$ 5 milhões, nós submetemos à chefia imediata e ao delegado da 
jurisdição do contribuinte. 
 
Contabilidade – Em que casos cabe fazer o pedido? 
 
Rocha – Basicamente, a revisão de ofício poderá ser realizada quando o contribuinte deixar de 
entregar uma declaração no prazo estabelecido em lei, entregar com incorreções, bem como 
quando estiver comprovada fraude ou falta funcional da autoridade que realizou o lançamento. 
Ainda, segundo a portaria, a revisão também poderá ser realizada para revisão de crédito 
tributário em decorrência de prescrição ou exclusivamente para revisão de juros ou multa de 
mora. 
 
Contabilidade – A determinação dos valores e o responsável pela julgamento foram as principais 
novidades da regulamentação? 
 
Rocha – Sim, esses dois pontos e o fato de que a apelação também pode ocorrer quando o 
contribuinte acreditar que declarou a mais também. 
 
Contabilidade – O escritório já elaborou algum pedido de revisão após a entrada em vigor da 
regulamentação? Você notou diferença na tramitação? 
 
Rocha – Já elaboramos, mas não pudemos avaliar se a regulamentação surtiu efeito, porque a 
publicação da Receita Federal não prevê prazo para análise. Não sabemos ainda, na prática, 
quando o Fisco vai analisar e se vai ser viável. 
 
Contabilidade – A análise do processo e julgamento cabe apenas à Receita? 
 
Rocha – O órgão é o principal responsável, porém, caso o julgamento tenha sido prejudicial ao 
contribuinte, podemos apelar às vias administrativa ou judicial. 
 

6. Reconhecida a legitimidade do uso de dados da arre cadação da CPMF para 

a constituição de crédito tributário  

 
Fonte: TRF1 
 
A 8ª Turma do TRF da 1ª Região negou provimento à apelação interposta à sentença da 22ª Vara 
da Seção Judiciária do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido formulado para que 
fosse declarado nulo auto de infração lavrado contra o autor por suposta omissão de 
rendimentos provenientes de depósitos bancários. 
 
Em seu recurso, o demandante reitera a argumentação deduzida na petição inicial de que os 
depósitos bancários existentes em suas contas correntes seriam oriundos de operações de 
factoring e pede, ao final, a procedência do pedido, a fim de que seja anulado o débito fiscal 
indevidamente lançado. Para tanto, entre outras alegações, sustenta que a decretação da 
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quebra do sigilo bancário autorizada pelo Poder Judiciário é nula, pois teria sido motivada pelo 
uso não autorizado de dados referentes à Contribuição Provisória sobre Movimentação 
Financeira (CPMF). 
 
A relatora, desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, afirma que não tem razão o 
apelante quanto à alegada quebra do sigilo bancário, “uma vez que possível o cruzamento de 
dados obtidos com a arrecadação da CPMF para fins de constituição de crédito relativo a outros 
tributos”. 
 
A magistrada cita tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que “a quebra do sigilo 
bancário sem prévia autorização judicial, para fins de constituição de crédito tributário não 
extinto, é autorizada pela Lei 8.021/1990 e pela Lei Complementar 105/2001, normas 
procedimentais, cuja aplicação é imediata, à luz do disposto no artigo 144, § 4º, do CTN”. Assim, 
o cruzamento dos dados obtidos com a arrecadação da CPMF com a finalidade de constituir 
crédito tributário relativo ao imposto de renda, em face da previsão contida no art. 1º da Lei 
10.174/2001, que alterou a redação original do art. 11, § 3º, da Lei 9.311/1996, foi considerado 
legítimo — ressalvado o entendimento da desembargadora sobre o tema. 
 
Destaca a relatora que o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou constitucional o acesso aos 
dados bancários por parte de autoridades e agentes fiscais tributários da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios sem autorização judicial e também a “permissão conferida à Secretaria da 
Receita Federal para, de posse das informações sobre a movimentação financeira de titulares 
de contas bancárias, utilizá-las para averiguação de divergências, instauração de processo 
administrativo e eventual lançamento de crédito tributário porventura existente”. 
 
A magistrada afirma que, reconhecida a legitimidade do uso de dados da arrecadação da CPMF 
para fins de constituição de crédito tributário em situações para as quais não houve prévia 
autorização judicial, “fica afastada, em consequência, a nulidade, por suposta contaminação, 
dos extratos bancários do autor obtidos pela Receita Federal em razão da quebra de sigilo 
autorizada nos autos do Processo Judicial”. 
 
A desembargadora salienta que cabe ao autor provar a origem dos créditos existentes em contas 
de sua titularidade, ônus da qual não se desincumbiu, “não obstante as diversas oportunidades 
a ele conferidas para tanto, seja no âmbito do procedimento administrativo, seja nos autos da 
presente ação judicial”. 
 
A relatora conclui que “constatadas a regularidade do procedimento administrativo instaurado 
contra o autor e a ausência de demonstração das alegações deduzidas na petição inicial, o caso 
é de não provimento do apelo, com a consequente manutenção da sentença”. 
 
Processo nº: 0025213-23.2003.4.01.3400/DF 
 

7. Receita recebe sugestões sobre procedimento amigáv el no âmbito das 

Convenções e Acordos Internacionais para evitar a D upla Tributação  

 
Fonte: RFB 
 
Já está disponível para consulta pública minuta de instrução normativa (IN) que dispõe sobre 
procedimento amigável no âmbito das Convenções e Acordos Internacionais para evitar a Dupla 
Tributação (ADT). 
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A principal motivação da proposta de IN é dar maior transparência ao procedimento amigável 
para os indivíduos e empresas residentes no Brasil, de modo que possam melhor usufruir dos 
benefícios dos ADT. 
 
A norma visa ainda estabelecer padrão mínimo para soluções de controvérsias entre Estados 
Contratantes para garantir que:  
 
- as obrigações do ADT relacionadas ao procedimento amigável sejam implementadas na boa fé 
e que os casos sejam resolvidos de modo rápido;  
- os processos administrativos que promovem a prevenção e rápida resolução dos 
procedimentos amigáveis sejam implementados;  
- os contribuintes, quando elegíveis, possam ter acesso ao procedimento amigável. 
As sugestões poderão ser encaminhadas até 26 de agosto por meio da seção “Consultas Públicas 
e Editoriais”. 
 

8. STF fixa tese sobre contribuição ao PIS/PASEP po r cooperativas de 

trabalho 
 
Fonte: STJ 
 

Ao analisar, na sessão desta quinta-feira (18), embargos de declaração apresentados 

contra acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF) referente ao julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 599362, o Plenário fixou tese no sentido de que “a receita auferida pelas 

cooperativas de trabalho decorrentes dos atos (negócios jurídicos) firmados com terceiros se 

insere na materialidade da contribuição ao PIS/PASEP”. 

 

O RE foi interposto pela União para questionar decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região 

(TRF-2) que afastou a incidência de tributos da Uniway – Cooperativa de Profissionais Liberais. 

O recurso, com repercussão geral, foi julgado em novembro de 2014, quando os ministros, por 

unanimidade, deram provimento ao pedido e reafirmaram entendimento da Corte no sentido 

de que as cooperativas não são imunes à incidência de tributos. 

 

A Uniway opôs os embargos de declaração pedindo esclarecimentos sobre quais atos estariam 

alcançados pela decisão. Ao acolher os embargos para prestar esclarecimentos, o relator do 

caso, ministro Dias Toffoli, propôs a fixação da tese, sendo acompanhado por todos os ministros 

presentes à sessão. 

 

O relator explicou que, diante do questionamento da entidade, decidiu propor a tese específica 

para a hipótese alcançada pelo RE – atos de cooperativa de trabalho com terceiros tomadores 

de serviço –, e que a matéria acerca do adequado tratamento tributário do ato cooperativo e de 

outras modalidades será analisada em outro recurso, sob relatoria do ministro Luís Roberto 

Barroso, que ainda não foi julgado. 
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9. Projeto prorroga para 2022 isenção do adicional de frete para empresas de 

navegação 
 
Fonte: Câmara dos Deputados 
 

Alves: a isenção mantém a competitividade das regiões mais isoladas do eixo produtivo 
A Câmara dos Deputados analisa proposta que prorroga para 2022 a isenção do Adicional ao 
Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) para as mercadorias com origem ou 
destino final nas regiões norte ou nordeste. 

A medida está prevista no Projeto de Lei 5758/16, do deputado Walter Alves (PMDB-RN). Pelas 
regras atuais, esse benefício tributário expiraria em 8 janeiro de 2017. 

O AFRMM incide sobre o frete das empresas de navegação que operam em portos brasileiros, 
atingindo a navegação de longo curso, de cabotagem, fluvial e lacustre. A alíquota pode chegar 
a 40%, para operação de navegação fluvial e lacustre que envolver o transporte de granéis 
líquidos em estados do norte ou nordeste. 

De acordo com o autor, a não incidência do AFRMM mantém “a competitividade das regiões 
mais isoladas do eixo produtivo, permitindo a inclusão econômica destas zonas do território”. 

Tramitação 
A proposta será analisada de forma conclusiva pelas comissões de Viação e Transportes; de 
Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia; de Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania. 

10. RFB - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNP J) - Alterações  
 
Fonte: Checkpoint 
 
Por meio do Ato Declaratório Executivo COCAD nº 3/2016 foram substituídas as tabelas V, VI e 
VIII da Instrução Normativa RFB nº 1.634/2016, que dispõe sobre o Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica CNPJ.  
 
Referidas tabelas orientam e listam os documentos necessários para inscrição e baixa das 
empresas no CNPJ, bem como, para alteração dos dados cadastrais. Além disso, preveem a 
natureza jurídica das empresas, a qualificação do representante da entidade e as qualificações 
dos integrantes do quadro de sócios e administradores.  
 

11. RFB - Regime Especial de Tributação (RET) - Nov o formulário  
 
Fonte: Checkpoint 
 
Por meio do Ato Declaratório Executivo COAEF nº 15/2016 foi aprovado novo formulário digital 
como alternativa ao formulário "Termo de Opção pelo Regime Especial de Tributação Aplicável 
às Incorporações Imobiliárias - RET.", previsto na Instrução Normativa RFB nº 1.435/2013.  
 
O novo formulário tem o intuito de facilitar a apresentação de informações pelo interessado na 
opção pela aplicação do Regime Especial de Tributação (RET) à incorporação imobiliária.  
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12. RFB - Pedido de Parcelamento para Ingresso no S imples Nacional - Novo 

formulário  
 
Fonte: Checkpoint 
 
Por meio do Ato Declaratório Executivo COAEF nº 16/2016 foi aprovado novo formulário digital 
como alternativa ao formulário "Requerimento de Desistência de Impugnação ou de Recurso 
Administrativo", previsto na Instrução Normativa RFB nº 902/2008. O novo formulário tem o 
intuito de facilitar a apresentação de informações pelo interessado para fins de parcelamento 
dos tributos e contribuições devidos por empresas inscritas no Simples Nacional.  

ESTADUAL 
 

13. Goiás – Adiada mudança no imposto do frete  

 
Fonte: SEFAZ/GO 
 
A Instrução Normativa da Secretaria da Fazenda número 1288 suspende até o dia 30 de 
setembro a exigência de substituição tributária do prestador de serviço de transporte de carga 
pessoa jurídica estabelecido em Goiás. A exigência deveria entrar em vigor em 1º de setembro 
e a mudança será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na próxima semana. 
 
Na mesma instrução constará que fica excluído da condição de substituto tributário o 
contribuinte, pessoa jurídica, prestador de transporte de carga que tenha firmado Termo de 
Acordo de Regime Especial (Tare) com a Sefaz para fruição de benefícios do subprograma 
Logproduzir ou Termo de Credenciamento junto à Superintendência da Receita dispensando-o 
da condição de substituo tributário. As regras do credenciamento das empresas serão fixadas 
em outra instrução da Superintendência da Receita. 
 

14. PB - ICMS - Conhecimento de Transporte Eletrôni co - Emissão, anulação 

de valores e outros - Alteração  
 
Fonte: Checkpoint 
 
Por meio do Decreto nº 36.863/2016 foi alterado o RICMS/PB para tratar sobre o Conhecimento 
de Transporte Eletrônico - CT-e dispondo, dentre outros assuntos, sobre: a) a utilização do CT-e 
em substituição à Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7; b) a aplicação obrigatória do 
uso do CT-e por modal; c) a informação da chave de acesso do CT-e multimodal na hipótese de 
emissão de CT-e, modelo 57, com o tipo de serviço identificado como "serviço vinculado a 
Multimodal" em substituição aos dados dos documentos fiscais da carga transportada, ficando 
dispensado o preenchimento dos campos destinados ao remetente e destinatário; d) a dispensa 
da impressão dos respectivos Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte 
Eletrônico - DACTE nas presta&cce dil;ões de serviço de transporte de cargas realizadas nos 
modais ferroviário e aquaviário de cabotagem, acobertadas por CT-e, desde que emitido MDF-
e; e) o prazo para autorização do CT-e de anulação, assim como o respectivo CT-e de 
Substituição; f) a competência para a realização do registro de eventos ligados ao CT-e.  
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Ademais, foi revogado o § 7º do art. 202-H, que tratava sobre a possibilidade da denegação da 
Autorização de Uso do CT - e deixar de ser feita, a critério da unidade federada, respeitadas 
determinadas hipóteses.  
Por fim, as alterações previstas na presente norma produzirão efeitos a partir de 1º.09.2016.  
 

15. PB - ICMS - Isenção - Energia elétrica - Altera ção  
 
Fonte: Checkpoint 
 
Por meio do Decreto nº 36.861/2016 foi alterado o RICMS/PB para isentar do ICMS a energia 
elétrica fornecida pela distribuidora à unidade consumidora, na quantidade correspondente à 
soma da energia elétrica injetada na rede de distribuição pela mesma unidade consumidora com 
os créditos de energia ativa originados na própria unidade consumidora no mesmo mês, em 
meses anteriores ou em outra unidade consumidora do mesmo titular, nos termos do Sistema 
de Compensação de Energia Elétrica.  
 
Ademais, com relação ao referido benefício, a presente norma estabeleceu: a) os requisitos e 
condições para a aplicação do benefício; b) a possibilidade da não exigência de estorno do 
crédito fiscal.  
Por fim, as referidas alterações surtirão efeitos a partir de 1º.01.2017.  
 

16. Tribunal reduz multas e Fazenda paulista decide re ver legislação  

 
Fonte: Valor 
Por Joice Bacelo 
 
Contribuintes têm conseguido, na Justiça, a redução de multas aplicadas pela Fazenda paulista 
em valores bem acima do próprio imposto devido. Há pelo menos duas decisões recentes nesse 
sentido, uma da 1ª e a outra da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo 
(TJ¬SP). O entendimento dos desembargadores, em ambos os casos, é que o montante 
correspondente às penalidades, se superior ao valor do tributo, adquire natureza confiscatória. 
 
O posicionamento do Judiciário levou o Estado a iniciar a revisão da própria legislação. As 
multas, em São Paulo, costumam ser altas porque o regulamento do ICMS estabelece 
porcentagem correspondente ao valor da operação e não sobre o imposto devido ¬ o que 
explicaria a existência de multas que superam em mais de 400% o valor do tributo. 
 
Segundo a Procuradoria¬ Geral do Estado (PGE), há um projeto, ainda embrionário, de 
aprimoramento das normas relativas à imposição de multas e penalidades. "Estamos colhendo 
as posições para elaborar uma proposta", informou o órgão, por meio de nota, sem adiantar 
como ficarão os percentuais. Trata¬-se de um trabalho conjunto com a Secretaria da Fazenda 
(Sefaz) e tem em vista o cumprimento das metas do programa "litigar menos e melhor", 
instituído pela Resolução PGE nº 25, de novembro do ano passado. 
 
Especialistas, no entanto, apostam que a readequação será nos moldes do que já vem decidindo 
o Judiciário: multas de, no máximo, 100% ¬ sem ultrapassar o montante do imposto devido. Em 
um dos julgados recentes no TJ¬SP, as penalidades superavam em 300% o imposto cobrado do 
contribuinte. O débito, numa das situações expostas no processo, era de R$ 89 mil e havia 
multas de mais de R$ 300 mil. Esse caso envolveu um contribuinte com dívidas de ICMS que 
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aderiu ¬ com o valor original da autuação ¬ ao Programa Especial de Parcelamento (PEP) do 
governo. 
 
Os desembargadores da 1ª Câmara reduziram as multas a 100%, para que não ultrapassassem 
o valor do imposto. Eles determinaram o recálculo da dívida e decidiram que os benefícios do 
programa (desconto em juros e multas) teriam de incidir sobre esse novo montante. 
 
"Pedimos para manter o parcelamento, mas com os valores ajustados", diz o representante do 
contribuinte no caso, Thiago Laguna, do escritório Laguna Manssur Sociedade de Advogados. Os 
desembargadores, neste caso, também reduziram os juros ao patamar da taxa Selic. Com as 
readequações, segundo o advogado, o valor das parcelas devidas pelo contribuinte caiu quase 
que pela metade. 
 
Em um outro processo, julgado pela 8ª Câmara, a multa superava em 400% e os 
desembargadores determinaram que fosse reduzida ao patamar de 50% da base de cálculo 
representada pelo tributo em questão. O caso envolvia uma empresa do setor automotivo, 
autuada por transportar produto com nota fiscal incompleta (sem data de emissão de saída). 
 
O relator do caso, o desembargador Antonio Celso Faria afirmou, no acórdão, que a multa tem 
de cumprir a sua função de desencorajar a elisão fiscal, mas, ao mesmo tempo, não pode ser 
aplicada em valores que lhe confiram característica confiscatória ¬ o que inviabilizaria o 
recolhimento de futuros tributos. 
 
"O Fisco paulista tem abusado e muito. Outros casos em que atuamos têm percentuais ainda 
maiores, de até 600%", diz o advogado Augusto Fauvel, que representou a empresa no caso. 
Além do confisco, ele argumentou, no processo, que as multas, da maneira como foram 
aplicadas, afrontam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
 
De acordo com especialistas, não é só em São Paulo que isso acontece. Na legislação federal ¬ 
além de praticamente todas as outras estaduais ¬ também há multas que superam o percentual 
de 100%. No caso da União, por exemplo, as penalidades começam em 75% por sonegação fiscal, 
podendo chegar a 225% se o contribuinte criar "embaraço à fiscalização". 
 
Para o advogado Júlio de Oliveira, sócio do Machado Associados, essa conta pode acarretar 
débitos impagáveis. "Tem potencial para quebrar uma empresa", diz. "Imagine uma dívida de 
R$ 10 milhões, por exemplo. Essa multiplicação de juros e multas, que não existe em mercado 
nenhum do mundo, pode transformar esse débito, passados cinco anos, em R$ 80 milhões". 
 
O advogado destaca ainda que já há decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de 
que as multas punitivas não devem ultrapassar o valor do imposto devido. Um dos julgados mais 
recentes, pela 1ª Turma, tratou de um recurso envolvendo a transportadora Akamebu 
Transportes de Goiás, multada pela Fazenda Estadual em 120%. A empresa tinha créditos de 
ICMS e os utilizou na compensação de débitos com o Estado. A autuação se deu porque o Fisco 
não reconheceu esse crédito. 
 
Em 2008, o valor original devido pela companhia era de cerca de R$ 772 mil. Em 2013, último 
cálculo realizado, já estava em R$ 2,7 milhões. Do total, R$ 1,6 milhão correspondia às multas. 
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17. PA - ICM, ICMS e IPVA - Programa de Regularizaç ão Fiscal - PROREFIS - 

Disposição - Retificação  
 
Fonte: Checkpoint 
 
Por meio de Errata divulgada no DOE de 16.08.2016 foi retificado o Decreto nº 1.587/2016, 
devido à incorreção em sua publicação original, para informar incisos que tratam sobre situações 
que implicam revogação do parcelamento.  
 
Citado ato instituiu o Programa de Regularização Fiscal - PROREFIS para ICM, ICMS e IPVA que 
sejam decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31.12.2015, constituídos ou não, inclusive 
os espontaneamente denunciados pelo contribuinte, inscritos ou não em dívida ativa, ainda que 
ajuizados.  
 
Dentre as regras tratadas pelo referido Decreto, destacam-se:  
 
a) formas de pagamento com parcelamento e redução de até 95% dos juros e multas. Para o 
ICM e ICMS com possibilidade de dação em pagamento de bem imóvel e o parcelamento poderá 
ser em até 180 parcelas mensais e sucessivas e para o IPVA, parcelamento até 12 parcelas;  
b) adesão ao programa e o pagamento da primeira parcela até 31.08.2016;  
c) adesão ao programa implica no reconhecimento do débito tributário e a desistência de 
eventuais recursos, bem como suspende o curso processual de ação de execução fiscal;  
d) ocorrerá a revogação do parcelamento no caso de atraso superior a 60 dias com o pagamento 
de qualquer parcela, dentre outras hipóteses de revogação;  
e) com a revogação do parcelamento, o débito fiscal que é objeto do parcelamento terá abatido 
os valores já pagos e se tornará imediatamente exigível, se não inscrito na dívida ativa, ocorrerá 
a inscrição e o ajuizamento da execução fiscal; e se inscrito, haverá o prosseguimento da 
execução fiscal;  
f) como se dará o cancelamento automático do pedido de adesão.  
 
Essas disposições produzem efeitos desde 12.7.2016.  
 

18. RN - ICMS - Programa de Apoio ao Desenvolviment o Industrial do Rio 

Grande do Norte - PROADI - Prazo de recolhimento - Prorrogação  
 
Fonte: Checkpoint 
 
Foi prorrogado, excepcionalmente, até o dia 22.9.2016, o prazo para a quitação de débitos 
tributários referentes ao ICMS, sujeitos ao recolhimento segundo o código de receitas estaduais 
1210 - ICMS Regime Mensal de Apuração, devidos por contribuintes beneficiários do Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Norte (PROADI), com vencimento até 
16.8.2016.  
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19. RO - ICMS - Crédito, pagamento, prazo, consulta , arquivamento, intimação, 

PAT e outros - Alterações e revogações  
 
Fonte: Checkpoint 
 
Por meio da Lei nº 3.877/2016 foram alteradas e acrescentadas disposições na Lei nº 688/1996, 
que instituiu o ICMS, para dispor, dentre outros assuntos, sobre: a) o direito de crédito do 
imposto na operações de entrada de energia elétrica no estabelecimento quando for consumida 
no processo de industrialização e na produção agrícola, pecuária ou de piscicultura; b) o direito 
de formular consulta escrita para esclarecimento de dúvidas relativas à interpretação e 
aplicação da legislação tributária em assuntos de interesse do consulente ou de interesse geral 
da categoria que legalmente represente, com efeitos desde 1º.7.2016; c) a multa aplicada para 
a infração de apresentação ao Fisco de arquivo magnético ou el etrônico com registros fiscais 
em desconformidade com as os padrões estabelecidos na legislação ou a Escrituração Fiscal 
Digital - EFD conter omissão de registros obrigatórios ou específicos, com efeitos desde 
1º.7.2016; d) o procedimento que deverá ser observado no processo administrativo tributário 
quando constatado erros de fato e de capitulação da infração ou da penalidade cuja correção 
resulte em valor superior ao constante no auto de infração, bem como o procedimento a ser 
observado quando o processo estiver em fase de homologação, com efeitos desde 1º.7.2016; e) 
a ciência do arquivamento da defesa intempestiva, com efeitos desde 1º.7.2016; f) a previsão 
da interposição do recurso de ofício pelo servidor, quando não interposto, com efeitos desde 
1º.7.2016; g) o trat amento do bem que estiver depositado em poder de empresário ou 
sociedade empresária que vier a falir, com efeitos desde 1º.7.2016; h) as formas de intimação 
previstas quando não realizado o pagamento do crédito tributário após o término do prazo e 
sem apresentação de defesa, em se tratando de processo eletrônico, com efeitos desde 
1º.7.2016.  
 
Por fim, ficam revogados os seguintes dispositivos: a) o artigo 107-A e seu parágrafo único, que 
tratava sobre previsão de correção pelo autuante, dos erros no auto de infração; b) o § 2º do 
artigo 127-H, que dispunha prazo para pagamento do crédito tributário estando o processo em 
fase de homologação, com efeitos desde 1º.7.2016.  
 

20. Porto Alegre/RS - Créditos tributários e não tr ibutários - Dívida Ativa - 

Cobrança - Regulamentação  
 
Fonte: Checkpoint 
 
A Instrução Normativa nº 2/2016 regulamentou as ferramentas extrajudiciais de divulgação e 
cobrança dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa.  
 
Referida Instrução Normativa tratou: a) do contato da Receita Municipal com o sujeito passivo; 
b) do protesto da Certidão de Dívida Ativa; c) dos convênios com entes públicos e privados para 
divulgação das informações referentes aos créditos inscritos em dívida ativa; d) dos critérios 
para seleção da cobrança dos créditos; e) da não cobrança dos créditos com exigibilidade 
suspensa.  
 
Esta Instrução Normativa entrou em vigor na data de sua publicação (15.8.2016) e retroage seus 
efeitos à 1.4.2015.  
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21. Novo pacote de ajuste fiscal do Governo do Para ná  
 

Fonte: AEN 
 
O Governo do Paraná enviou nesta segunda-feira (15) um novo pacote de medidas fiscais à 
Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), o quarto nesta gestão. As propostas, além da criação 
de taxas, preveem adequações administrativas e tributárias, entre elas uma taxa de fiscalização 
sobre exploração e aproveitamento de recursos hídricos e uma mudança na legislação que 
permitiria que empresas públicas e de economia mista, como a Copel e a Sanepar, vendessem 
imóveis sem votação na Alep. 
 
As medidas foram apresentadas pelo chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, e pelo secretário de 
Estado da Fazenda, Mauro Ricardo Costa. Elas são a continuidade do ajuste fiscal implementado 
pelo governo estadual desde o fim de 2014, afirmou o secretário Valdir Rossoni. “Estamos 
permanentemente em ajuste para sobreviver a esta crise que atinge o nosso País”, disse. 
 
A proposta deve tramitar em regime de urgência no legislativo e, se aprovada, irá subsidiar a 
elaboração da proposta orçamentária para o ano de 2017. 
 
MEDIDAS 
 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais 
 
Prevê instituição de súmula vinculante para reduzir o contencioso administrativo (matérias já 
pacificadas pelo conselho passam a orientar a decisão de novos processos); extinção do recurso 
hierárquico (é favorável ao contribuinte, porque o julgamento final fica exclusivamente no 
âmbito do CCRF, eliminando a terceira instância, que era o Secretário da Fazenda) e instituição 
do depósito administrativo. O CCRF será constituído por no mínimo duas e no máximo quatro 
Câmaras, compostas, cada uma, por seis Conselheiros (três do Estado e três dos contribuintes). 
 
Recursos hídricos e minerais 
 
Cria taxa de controle, acompanhamento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, 
exploração e aproveitamento de recursos hídricos e taxa de controle, monitoramento e 
fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos 
minerais. Minas Gerais (Lei nº 19.976/2011), Pará (Lei nº 7.591/2011 e Lei nº 8.091/2014), Rio 
de Janeiro (Lei nº 7.182/2015), Mato Grosso do Sul (Lei nº 4.301/2012) e Amapá (Lei nº 
1.613/2011) já cobram essas taxas. Não há impacto para consumidores residenciais ou 
comerciais do Paraná. 
 
ITCMD  
 
Os Notários e os Vogais da Jucepar deixam de ser responsáveis solidários no pagamento do 
Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doações de quaisquer bens ou direitos (ITCMD) e 
ficam sujeitos a multa de R$ 5 mil caso promovam algum ato sem que seja verificada 
previamente o pagamento do imposto. Estabelece como valor do bem (comercial) a data de 
publicação do último balanço patrimonial. Normatiza o pagamento do imposto no caso de 
transferência do bem para usufruto e quando da extinção desta condição. 
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ICMS 
 
Adequa a legislação estadual ao disposto no Convênio ICMS nº 93/2015, que promoveu 
alterações na cobrança do ICMS incidente nas operações interestaduais que destinem bens e 
serviços a consumidor final, não contribuinte do imposto. 
 
IPVA 
 
Dispensa do pagamento dos créditos tributários do IPVA decorrentes de fatos geradores 
ocorridos até 31/12/2011, ajuizados ou não, não autorizando a restituição ou compensação de 
importâncias já recolhidas. 
 
Taxa Judiciária 
 
Isenta o Estado do Paraná e suas autarquias, a Defensoria Pública Estadual e o Ministério Público 
do Estado do Paraná das custas e taxas judiciais cobradas pelo Tribunal de Justiça do Paraná nos 
processos em que o estado é parte, para evitar que use recursos para realizar um pagamento 
para ele próprio. 
 
Dívida ativa 
 
Amplia de R$ 15 mil para R$ 35 mil o limite mínimo para ajuizamento de ações para cobrança 
da dívida ativa. Valores menores serão cobrados de outras maneiras, como protesto, por 
exemplo. A medida permite que procuradores se dediquem a causas mais relevantes. 
 
Conselho de Controle das Empresas Estaduais 
 
Institui o CCEE, órgão colegiado de caráter consultivo e normativo, com a atribuição de 
assessorar o Governador no estabelecimento de diretrizes, fazer acompanhamento das 
atividades e avaliação de desempenho das empresas públicas, sociedades de economia mista e 
fundações públicas estaduais. Caberá ao CCEE autorizar o aumento de capital das empresas 
públicas, sociedades de economia mista e de suas subsidiárias, desde que não haja aporte de 
recursos financeiros do Tesouro do Estado, e também deliberar sobre temas societários, 
financeiros, econômicos, contábeis, recursos humanos, previdenciários, entre outros, 
pertinentes às fundações públicas, serviços sociais autônomos, empresas públicas, sociedades 
de economia mista e suas subsidiárias. A nomeação, exoneração, fixação de mandatos e 
remuneração de diretores e membros dos Conselhos de Administração e Fiscal das empresas 
estaduais dar-se-ão conforme previsto na Lei Federal nº 6.404/76 (Lei das S/A) e conforme 
diretrizes estabelecidas no Conselho de Controle das Empresas Estaduais. 
 
Imóveis 
 
Dispensa a autorização legislativa para alienação de imóveis das empresas públicas e sociedades 
de economia mista não dependentes. Fica mantida a exigência para administração direta, 
entidades autárquicas e fundacionais e empresas públicas dependentes. Autoriza a Cohapar a 
alienar os bens imóveis do Estado que já possuam autorização legislativa e autoriza que se possa 
integralizar o capital da Cohapar com imóveis de que trata a Lei nº 18.663/15. 
 
 
 
 



 

20 

 

Alienação de ações 
 
Autoriza a alienação de ações de empresas públicas e sociedades de economia mista, desde que 
assegurada a manutenção do controle acionário pelo Estado do Paraná. 
 
Taxas do Detran 
 
Autoriza a redução de taxas do Detran de veículos de propriedade de empresas locadoras de 
veículos, até o limite da redução praticada em outros estados, como forma de preservar a 
economia paranaense e de evitar danos à arrecadação tributária. 
 
Multas do Nota Paraná 
 
Disciplina a forma de atualização monetária incidente sobre as multas aplicadas no âmbito do 
Programa Nota Paraná e não pagas no vencimento. 
 
Cadin 
 
Prevê que o envio de correspondências aos devedores do Estado, relativamente a débitos a 
serem inscritos no Cadin, pode ser efetivado por todos os órgãos e entidades e não apenas pela 
Secretaria da Fazenda. 
 
Copel 
 
Autoriza o Estado a celebrar Termo Aditivo com a Copel relativos aos saldos remanescentes da 
Conta de Resultados a Compensar (CRC), contemplando a carência parcial do pagamento de 
juros e amortização. 
 
Parcelamento de débitos 
 
Autoriza o Estado a parcelar os débitos vencidos e não pagos junto à Copel e Sanepar, relativos 
a serviços prestados até a data de publicação da Lei. 
 
PRSEC  
 
Define que a Companhia Paranaense de Securitização não disporá de quadro de pessoal efetivo 
por se tratar de uma sociedade de propósito específico. 
 
Operação de Crédito 
 
Autoriza o Paraná a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil no valor de R$ 150 
milhões. 
 
Controle acionário 
 
O secretário Mauro Ricardo esclareceu a medida que autoriza a alienação de ações de empresas 
públicas e sociedades de economia mista, desde que assegurada a manutenção do controle 
acionário pelo Estado. “Não há qualquer intenção de venda de controle acionário das estatais. 
Nós temos um excedente de ações que ultrapassa a quantidade necessária para a manutenção 
do controle acionário pelo Estado e avaliamos a possibilidade de trocas de ativos”, explicou 
Costa. 
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“A população não se beneficia desses ativos, que podem ser trocados por outros mais úteis, em 
especial nas áreas de habitação, transporte e educação”, ressaltou o secretário. 
 
Arrecadação 
 
Duas medidas trarão impacto direto na arrecadação do Estado. Está prevista a criação da taxa 
de controle, acompanhamento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e 
aproveitamento de recursos hídricos (TCFRH) e da taxa de controle, monitoramento e 
fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerais 
(TCFRM). 
 
Essas taxas serão cobradas de empresas que exploram recursos hídricos e minerais para 
aproveitamento econômico, principalmente geração de energia, e a vendem para outros 
estados. A medida pode gerar uma receita anual ao Paraná de cerca de R$ 100 milhões. Os 
recursos serão aplicados, integralmente, em projetos da área do meio ambiente. 
 
Os recursos hídricos destinados ao abastecimento de água e para a produção de energia 
destinada à distribuição e consumo no Paraná terão isenção da taxa. Isso significa que os 
consumidores paranaenses não serão onerados, segundo Costa. “A intenção é cobrar da água 
usada na geração de energia que é remetida para outra unidade da federação”, disse o 
secretário da Fazenda. “Isso porque não existe o ICMS na geração de energia, apenas no 
consumo. Então, tudo aquilo que o Paraná gera de energia e vende para outro estado, não fica 
o ICMS correspondente”, acrescentou. 
 
Da mesma forma com os recursos minerais, que terão isenção na exploração de calcário e argila 
e redução da taxa que atenda as peculiaridades das atividades econômicas do estado. 
 
Medidas anteriores 
 
Este é o quarto pacote de medidas fiscais enviadas à Assembleia nesta gestão. As primeiras 
medidas foram implantadas no final de 2014, com o aumento de impostos como o ICMS de 
vários produtos e o IPVA. Em 2015, Richa aprovou o pacote que alterava a previdência e 
restringia benefícios dos servidores estaduais. Ele também  anunciou um conjunto com várias 
medidas, como mudanças no ITCMD e utilização de depósitos judiciais. 
 

22. SE: Tramita na Alese Projeto de Lei que altera Processo Administrativo 

Fiscal 
 
Fonte: Agência Alese de Notícias 
 
Tramita na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Projeto de Lei Nº 66/2016 – que altera o 
art.60 da Lei nº 7.651, de 31 de maio de 2013 e dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal 
(PAF). O PL estabelece diretrizes sobre a Dívida Ativa Estadual, bem como disciplina a consulta 
à legislação estadual tributária, e dá outras providências. 
 
A solicitação partiu da Secretaria de Estado de Governo, em nome do secretário Benedito de 
Figueiredo, que trata da gestão intermediária da Superintendência de Gestão Tributária e Não 
Tributária (SUPERGEST) em qualquer tempo com Pedido de Reconsideração, com efeito 
suspensivo “Permitir que o dirigente do SUPERGEST possa intentar em qualquer estágio que se 
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encontre o processo e não mais somente até a data da propositura da ação judicial de execução 
fiscal por parte da Procuradoria Geral do Estado, como também amplia a possibilidade do 
requerimento quando constata a nulidade do lançamento”, consta a mensagem de nº 29/2016. 
 
Na mensagem consta ainda que, na hipótese de o crédito tributário já está sendo executado 
judicialmente, a Procuradoria Geral do Estado deverá requerer a suspensão da execução fiscal 
até que haja a apreciação do Pedido de Reconsideração pelo Conselho Pleno. 
 

23. Liminar suspende autuação por creditamento inde vido de ICMS 
 
Fonte: Conjur 
Por Tadeu Rover 

Com base na Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça, que considera lícito ao comerciante 
de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal de empresa que 
posteriormente é declarada inidônea — quando demonstrada a veracidade da compra e venda 
— a Justiça de São Paulo anulou, liminarmente, uma autuação milionária por creditamento 
indevido de ICMS. 

No caso, a empresa foi autuada por aproveitar os créditos de ICMS de notas fiscais emitidas por 
empresa que posteriormente foi declarada inidônea. Representada pelo advogado Augusto 

Fauvel de Moraes, sócio do Fauvel e Moraes Sociedade de Advogados, a empresa autuada 
recorreu ao Judiciário pedindo a anulação do auto de infração e a multa imposta. Na ação, com 
pedido de liminar, o advogado alegou boa-fé e que a circulação de mercadorias efetivamente 
ocorreu.  

Ao analisar o pedido de liminar, a juíza Gabriela Müller Carioba Attanasio, da Vara da Fazenda 
Pública de São Carlos (SP), suspendeu a autuação até a análise do mérito. "A análise da prova 
documental não evidencia ter tido a autora ciência sobre a irregularidade de sua fornecedora, 
não sendo possível afirmar, ao menos nesta fase sumária de cognição, ter ela agido com má-fé", 
registrou a juíza. 

Gabriela Attanasio considerou ainda presente o perigo de dano irreparável, justificando a 
necessidade da decisão liminar. "Verifica-se o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, 
uma vez que o não pagamento do questionado débito tributário poderá acarretar o ajuizamento 
de execução fiscal e inscrição dos dados da autora no Cadin Estadual", concluiu. 

24. Fazenda disponibiliza Domicílio Tributário Elet rônico para Simples 

Nacional  
 
Fonte: SEF SC 
 
A Secretaria de Estado da Fazenda começou a trabalhar de forma integrada no Domicílio 
Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN), sistema da Receita Federal. A partir de 
agora, as orientações às empresas que optam pelo Simples Nacional serão feitas de forma 
eletrônica, dispensando o atendimento presencial aos contribuintes que têm o pedido de 
enquadramento indeferido. O Sistema de Administração Tributária enviará uma comunicação 
eletrônica via DTE-SN para cada uma, orientando as mesmas a consultarem junto ao seu 
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contabilista a pendência que motivou o seu indeferimento, que na maioria dos casos pode ser 
resolvida sem comparecer a uma das unidades regionais da Fazenda. 
 
Para determinar o motivo do indeferimento, o contabilista da empresa pode acessar o sistema 
SAT (https://tributario.sef.sc.gov.br/tax.NET/), utilizar o seu “Perfil Contabilista Consultas”, e 
aplicação “Cadastro – REGIN – Consulta de Protocolos”, que apontará como cada empresa deve 
resolver suas pendências. Ressaltamos que algumas pendências podem estar vinculadas à Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC). Nesses casos, pode ser necessário comparecer 
à entidade para resolver a situação. 
 
“A comunicação por edital na página Publicações Eletrônicas da Fazenda permanece, mas a 
comunicação via domicílio eletrônico aumentará as chances de a informação chegar ao 
contribuinte. Assim, podemos orientá-lo de antemão sobre os procedimentos que precisam ser 
feitos, evitando a perda de prazos e outros inconvenientes”, esclarece o diretor de 
Administração Tributária, Carlos Roberto Molim. 
 

25. Pesquisa Pronta do STJ trata sobre a incidência  de ICMS na importação de 

bens e mercadorias por contribuintes não habituais 
 
Fonte: STJ 
 
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considera que, após a alteração 
promovida pela emenda constitucional (EC) 33/01, há incidência do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre as importações de bens e mercadorias, por pessoas 
físicas ou jurídicas, ainda que não sejam contribuintes habituais, independentemente da 
finalidade da aquisição. 
 
De acordo com o ministro Herman Benjamin, é incontroverso que as importações realizadas 
após o início da eficácia da EC 33 sujeitam-se ao tributo estadual. Ele ressaltou que o Supremo 
Tribunal Federal (STF) alterou a Súmula 660 daquela Corte exatamente para adequá-la à emenda 
constitucional. 
 
Os julgados relativos a esse assunto agora estão na Pesquisa Pronta, ferramenta on-line 
disponível na página do STJ para facilitar o trabalho de quem deseja conhecer o entendimento 
dos ministros em julgamentos semelhantes. 
 
O tema Análise da incidência do ICMS sobre importações de bens e mercadorias por 
contribuintes não habituais contém 21 acórdãos, decisões já tomadas pelos colegiados do 
tribunal. 
 
Uso próprio 
 
Em um dos casos julgados pela Segunda Turma do STJ, uma empresa de engenharia alegou que, 
apesar de ter importado equipamentos fotográficos após a vigência da EC 33, o ICMS não 
deveria incidir, visto que, segundo ela, o bem fora adquirido para uso próprio e não para 
comercialização. 
 
Contudo, o relator do caso, ministro aposentado Castro Meira, afirmou que, nas importações 
realizadas após a modificação constitucional, “a hipótese de incidência do ICMS prescinde da 
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circulação do bem ou mercadoria no Brasil, bastando que haja a entrada de produtos no 
território nacional, não se aplicando o entendimento contido na Súmula 660/STF”. 
 
O ministro afirmou que o princípio da não-cumulatividade tributária apenas é aplicável quando 
houver o encadeamento de outras operações de circulação de mercadorias, “o que não ocorre 
quando a aquisição se destina ao ativo fixo da sociedade empresária”. 
 
Pesquisa Pronta 
 
A ferramenta oferece consultas a pesquisas prontamente disponíveis sobre temas jurídicos 
relevantes, bem como a acórdãos com julgamento de casos notórios. 
 
Embora os parâmetros de pesquisa sejam predefinidos, a busca dos documentos é feita em 
tempo real, o que possibilita que os resultados fornecidos estejam sempre atualizados. 
 
A Pesquisa Pronta está permanentemente disponível no portal do STJ. Basta acessar 
Jurisprudência > Pesquisa Pronta, na página inicial do site, no menu principal de navegação. 
 

26. MA - ICMS - Complementação de alíquota - Benefí cios fiscais não 

autorizados - Alteração  
 
Fonte: Checkpoint 
 
A Portaria nº 306/2016 - GABIN/SEFAZ alterou a Portaria nº 390/2015, que trata da 
complementação da alíquota do ICMS relativa às operações ou prestações provenientes de 
unidades da Federação que concedem benefícios fiscais não autorizados por convênio, para 
modificar a relação de estabelecimentos, produtos ou serviços amparados com benefícios fiscais 
relativos ao ICMS não autorizados por Convênio, bem como os percentuais de ICMS 
complementar a ser cobrado sobre a base de cálculo.  
 
Dentre os produtos destacamos: a) carne e produtos comestíveis resultantes do abate de aves, 
leporídeos e gado bovino, bufalino, caprino ou ovino; b) aves vivas ou abatidas e demais 
produtos comestíveis resultantes do abate de aves; c) medicamento genérico; d) álcool 
hidratado e açúcar 9% fabricados por empresa específica; e) bebida quente (uísque, vodca, 
vinho, champanhe, conhaque e etc.); f) arroz, exceto em casca, proveniente da indústria de 
beneficiamento.  
 

27. Obrigatoriedade do Cest confunde até as Fazenda s estaduais 
 
Fonte: Dcomercio 
 
A partir de 1º de outubro deste ano o varejo terá de adequar seus sistemas de emissão de 
documentos fiscais ao Código Especificador da Substituição Tributária (Cest). 
 
A adaptação a essa nova obrigação, que já não era simples, pode ficar ainda mais complicada 
pela falta de alinhamento dos estados quanto ao entendimento das regras. 
 
Segundo Leandro Felizali, diretor da Associação Brasileira de Automação para o Comércio 
(Afrac), alguns estados exigirão que na Tabela de Identificação do Item (Registro 0200) do Sped 
Fiscal seja informado o Cest, a NCM/SH, além da descrição do produto comercializado. 



 

25 

 

 
Além de ser uma informação redundante, essa nova inserção terá de ser feita manualmente 
pela maior parte das empresas, diz Felizali. 
 
Mas essa não é uma regra, já que alguns estados devem dispensar o contribuinte dessa 
obrigação, segundo o diretor da Afrac. 
 
A verdade é que, faltando pouco mais de um mês para inicio da obrigatoriedade do Cest, não há 
um entendimento entre as Fazendas estaduais.  
 
“O contribuinte é que terá de se ajustar às diferentes regras estabelecidas de estado para 
estado”, disse Felizali nesta terça-feira (16/08) em palestra na Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP). 
 
Há outras situações parecidas. As informações do Cest, NCM/ST e a descrição do produto 
também terão de ser armazenadas e impressas pelo Emissor de Cupom Fiscal (ECF). 
 
Essa é uma determinação do Convênio 25, de abril de 2016, do Confaz. Mas alguns estados estão 
acabando com o ECF, ao substituí-lo por outras formas de emissão.  
 
São Paulo, por exemplo, exige a troca dos ECFs com mais de cinco anos pelo Sistema 
Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos (SAT) ou pela Nota Fiscal do 
Consumidor eletrônica (NFC-e). 
                                                                                                                                                                          
                                                                   
“A Fazenda paulista ainda não definiu se seguirá as regras do convênio. Mas e como ficam 
aqueles comerciantes que ainda usam o ECF? Devem adaptar os equipamentos ou não”, 
questionou Felizali. 
 
A utilização do Cest será obrigatória para todas as empresas que comercializam produtos 
listados na tabela trazida pelo Convênio ICMS 92, de 2015 - independentemente de estarem 
sujeitos à substituição tributária - e que utilizem ECF, NF-e, NFC-e ou o SAT para fazer suas 
operações comerciais.  
 
Esse código foi introduzido para classificar de maneira mais detalhada produtos que já eram 
organizados pela NCM/SH. 
 
Na prática, como a partir de outubro os dois sistemas de classificação devem ser exigidos, o 
comerciante terá de encontrar o Cest correspondente ao NCM entre os produtos que 
comercializa.  
 
“O problema é que, dos 25 segmentos de produtos listados, apenas oito possuem uma 
correlação. Ou seja, o comerciante terá de fazer a reclassificação produto por produto”, disse o 
diretor da Afrac. 
 
Essa adequação exige atenção. Caso o Cest informado pela indústria ou pelo importador não se 
encaixe na descrição do produto listada na tabela do Convênio 92, caberá ao comerciante fazer 
o ajuste. 
 
“Cada um será responsabilizado pela sua parte da obrigação. Se o comércio emitir o documento 
fiscal com o código errado, mesmo que vindo da indústria, poderá ser penalizado”, disse Felizali. 
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Diante de tantas incertezas, a ACSP e a Afrac, juntamente com outras entidades, encaminharam 
um ofício a Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, pedindo a ampliação do prazo para os 
empresários se adaptarem ao Cest. 
 
A tentativa é prorrogar a exigência para abril de 2017.  
 
Segundo Marcel Solimeo, economista-chefe da ACSP, as entidades tentam agora uma audiência 
com o ministro para reforçar os erros contidos nessa obrigatoriedade. 
 
“A obrigação do Cest decorre de mudanças nas regras do ICMS, que não poderiam ser alteradas 
por convênios do Confaz. Haveria a necessidade de uma Lei Complementar”, disse Solimeo no 
evento da ACSP. 
 
A exigência desse novo código veio como uma consequência da Emenda Constitucional 87, de 
2015, que instituiu um sistema de partilha, entre os estados de origem e de destino, para a 
arrecadação do ICMS. 
 
Se o empresário não cumprir a adequação do Cest até outubro, a empresa poderá ser impedida 
de emitir qualquer nota fiscal, ou seja, sua operação ficará inviabilizada. 
 
TROCA DE EMISSOR FISCAL 
 
O evento organizado nesta terça-feira pela ACSP também trouxe Marcelo Fernandez, diretor 
adjunto da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz-SP). 
 
Ele informou que até o momento, cerca de 100 mil SATs já foram habilitados por 74 mil 
contribuintes. Esses equipamentos já emitiram 1 bilhão de cupons fiscais. 
 
Desde julho de 2015, os ECFs com mais de cinco anos estão sendo substituídos pelo SAT no 
estado de São Paulo. 
 
Essa substituição segue um cronograma que leva em conta o faturamento das empresas. A 
próxima troca terá de ser feita pelos varejistas que faturarem mais de R$ 80 mil este ano. Eles 
terão de fazer a substituição em janeiro de 2017. 
 
Vale lembrar que o ECF também pode ser substituído pela NFC-e. Também no evento, a ACSP 
anunciou que irá disponibilizar em seu site um emissor de NFC-e gratuito. 
 
Para ter acesso ao emissor é preciso apenas preencher um formulário com dados da empresa. 
 
Fernandez lembra que a Sefaz exige, mesmo para o varejista que opta por usar a NFC-e, pelo 
menos um SAT habilitado.  
 
O QUE É O SAT 
 
Como o ECF, o SAT é um equipamento gerador de cupons fiscais que precisa ser instalado 
fisicamente no estabelecimento comercial. 
 
Porém, como as notas geradas pelo sistema são eletrônicas, não há a necessidade de ter o 
equipamento instalado em cada um dos pontos de venda de uma loja. 
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O SAT não precisa estar conectado ininterruptamente à internet. As informações armazenadas 
por ele precisam ser enviadas a Sefaz-SP a cada 10 dias. 
 
Mas caso não seja conectado à rede para conversar com o fisco nesse prazo, o equipamento 
será bloqueado.   
 
O contribuinte pode ter um único SAT interligando todos os seus caixas. Mas é preciso ter alguns 
cuidados: caso ocorra pane nesse SAT único, todos os caixas saem do ar. 
 
Além disso, caso o sistema seja alimentado com informações de muitos caixas, pode haver 
lentidão no processamento das informações.  
 
O custo de cada SAT varia de R$ 900 a R$ 3 mil, segundo informações coletadas por varejistas.  
 
Para utilizar o sistema da Fazenda paulista será preciso um certificado digital específico para 
equipamentos. O certificado digital da Nota Fiscal eletrônica (NF-e), por exemplo, não serve.  
 
O QUE É A NFC-e 
 
Diferentemente do SAT, a Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica (NFC-e) não exige um hardware 
instalado no ponto comercial. 
 
As informações de vendas da loja são transmitidas online para a Sefaz por meio de um aplicativo. 
 
Esse sistema exige que o comerciante esteja conectado com a internet em todo o horário 
comercial. Caso contrário, não consegue emitir a nota para o consumidor. 
 
Para emitir a nota fiscal ele precisa, primeiramente, transmitir a informação da venda para a 
Fazenda que, por sua vez, precisa autorizar a emissão do documento para o cliente da loja. 
 

28. Liminar suspende autuação por creditamento inde vido de ICMS 
 
Fonte: Conjur 
 
Com base na Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça, que considera lícito ao comerciante 
de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal de empresa que 
posteriormente é declarada inidônea — quando demonstrada a veracidade da compra e venda 
— a Justiça de São Paulo anulou, liminarmente, uma autuação milionária por creditamento 
indevido de ICMS. 
 
No caso, a empresa foi autuada por aproveitar os créditos de ICMS de notas fiscais emitidas por 
empresa que posteriormente foi declarada inidônea. Representada pelo advogado Augusto 
Fauvel de Moraes, sócio do Fauvel e Moraes Sociedade de Advogados, a empresa autuada 
recorreu ao Judiciário pedindo a anulação do auto de infração e a multa imposta. Na ação, com 
pedido de liminar, o advogado alegou boa-fé e que a circulação de mercadorias efetivamente 
ocorreu.  
 
Ao analisar o pedido de liminar, a juíza Gabriela Müller Carioba Attanasio, da Vara da Fazenda 
Pública de São Carlos (SP), suspendeu a autuação até a análise do mérito. "A análise da prova 
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documental não evidencia ter tido a autora ciência sobre a irregularidade de sua fornecedora, 
não sendo possível afirmar, ao menos nesta fase sumária de cognição, ter ela agido com má-fé", 
registrou a juíza. 
 
Gabriela Attanasio considerou ainda presente o perigo de dano irreparável, justificando a 
necessidade da decisão liminar. "Verifica-se o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, 
uma vez que o não pagamento do questionado débito tributário poderá acarretar o ajuizamento 
de execução fiscal e inscrição dos dados da autora no Cadin Estadual", concluiu. 
 

29. DeSTDA MG - Suspensão da cobrança desta declara ção para a SEF/MG 
 
Fonte: Secretaria do estado de MG 
 
A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, informa aos contribuintes do Simples 
Nacional, obrigados ao envio da Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e 
Antecipação – DeSTDA, a suspensão da cobrança desta declaração para a SEF/MG, em virtude 
de problemas operacionais. Notícias sobre este assunto serão publicadas neste portal. O 
contribuinte mineiro e o de outros Estados que tiverem IE-ST devem gerar os arquivos pelo 
aplicativo SEDIF-SN e mantê-los até que seja possível sua transmissão para Minas Gerais.   
 
DeSTDA - Declaração de interesse das administrações tributárias das unidades federadas, a ser 
prestada pela ME ou EPPoptantes pelo regime Simples Nacional, quando responsável pelo 
recolhimento do ICMS de que tratam as alíneas "a" (Substituição Tributária) , "g" (Antecipação) 
e "h" (Diferencial de alíquotas) do inciso XIII do § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, instituída pelo Ato Cotepe/ICMS nº 47, de 04 de dezembro de 2015, 
e autorizada pelo art. 69-A da Resolução CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011. 
 
SEDIF-SN - Sistema Eletrônico de Dados e Informações Fiscais do Simples Nacional, aplicativo 
desenvolvido pela SEFAZ/PE por solicitação do CONFAZ, para ser utilizado por todos os 
contribuintes do país que são optantes do Simples Nacional,  exceto o microempreendedor 
individual (MEI) . 
 
PRAZO: O prazo para o envio do arquivo digital previsto na cláusula décima primeira do Ajuste 
SINIEF 12/15, de fatos geradores ocorridos de janeiro a junho de 2016, fica postergado para o 
dia 20 de agosto de 2016.Fonte: AJUSTE SINIEF 07, DE 8 DE ABRIL DE 2016 - Publicado no DOU 
de 13.04.16. 
 

30. MG - ICMS - Fundo de Combate à Pobreza e operaç ões com consumidor 

final - Adicional de alíquota, compensação e restit uição - Alteração  
 
Fonte: Checkpoint 
 
O Decreto nº 47.031/2016 alterou as seguintes normas:  
 
a) o Decreto nº 46.927/2015, que trata do adicional de alíquota para os fins do Fundo de 
Combate à Pobreza, para dispor sobre: a.1) o lançamento do valor do adicional de alíquotas na 
Escrituração Fiscal Digital - EFD, o qual deverá ser realizado de acordo com o que trata o Manual 
de Escrituração - Fundo de Erradicação da Miséria; a.2) o preenchimento do valor do ICMS 
resultante da aplicação do adicional de alíquota na Declaração de Apuração e Informação do 
ICMS, modelo 1 - DAPI 1, quando se tratar de estabelecimento localizado neste Estado de Minas 
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Gerais, relativamente quanto às operações sujeitas e não sujeitas ao regime de substituição 
tributária;  
b) o Decreto nº 46.930/2015, que altera o RICMS/MG, para dispor sobre: b.1) a compensação 
da parcela do ICMS devida a este Estado, relativamente ao diferencial de alíquotas nas 
operações e prestações interestaduais que destinem mercadorias, bens ou serviços a 
consumidor final não contribuinte, com o montante do imposto cobrado nas operações ou 
prestações anteriores, hipótese em que o contribuinte deverá totalizar o valor devido no 
período de apuração e lançar o respectivo valor no campo 74.1 do quadro "Outros 
Créditos/Débitos" da Declaração de Apuração e Informação do ICMS - DAPI; b.2) a restituição 
da parcela do imposto anteriormente referida nas hipóteses de devolução ou retorno de 
mercadoria promovida por consumidor final localizado em outra unidad e da Federação com 
destino a contribuinte estabelecido neste Estado.  
 

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

fiscais - Regulamentação  
 
Fonte: Checkpoint 
 
Por meio do Decreto nº 32.013/2016 foi regulamentada a Lei nº 16.097/2016, que instituiu o 
Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF, com a finalidade de viabilizar a manutenção do 
equilíbrio fiscal do Estado do Ceará, com efeitos a partir de 1º.9.2016 a 31.08.2018.  
 
Citado ato estabeleceu sobre: a) as receitas que constituem o FEEF; b) os critérios a serem 
observados pelos: b.1) contribuintes beneficiários do regime de substituição tributária nas 
operações, enquadrados nas atividades econômicas de diversos setores, dentre as quais 
destacamos: mármore; sorvete; equipamentos de informática; aparelhos de ar condicionado; 
veículos; bicicletas; autopeças; matérias-primas agrícolas; alimentos; produtos de higiene 
pessoal; cosméticos; produtos de limpeza; materiais elétricos; materiais de construção; 
televisão por assinatura; b.2) contribuintes beneficiados pelo fundo de Desenvolvimento 
industrial do Ceará - FDI; b.3) pelas empresas beneficiadas pelo Programa de Incentivos às 
Centrais de Distribuição de Mercadorias (PCDM), para recolhimento do encargo correspondente 
a 10% do incentivo ou benefício concedido à empresa contribuinte do ICMS, bem como o prazo 
para o recolhimento; c) a previsão das regras para o cálculo do mencionado depósito; d) a 
possibilidade de prorrogação do prazo de fruição dos benefícios ou incentivos fiscais pelo dobro 
do prazo em que houve o efetivo recolhimento do encargo, para os casos em que especifica; e) 
o não pagamento que ocasionará na perda definitiva do benefício; f) a destinação dos recursos 
auferidos pelo FEEF; g) a gerência do FEEF e as ações a serem realizadas.  
 

32. SC – Fazenda disponibiliza Domicílio Tributário  Eletrônico para Simples 

Nacional 
 
Fonte: Secretaria da Fazenda do estado de Santa Catarina 
 
A Secretaria de Estado da Fazenda começou a trabalhar de forma integrada no Domicílio 
Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN), sistema da Receita Federal. A partir de 
agora, as orientações às empresas que optam pelo Simples Nacional serão feitas de forma 
eletrônica, dispensando o atendimento presencial aos contribuintes que têm o pedido de 
enquadramento indeferido. O Sistema de Administração Tributária enviará uma comunicação 
eletrônica via DTE-SN para cada uma, orientando as mesmas a consultarem junto ao seu 
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contabilista a pendência que motivou o seu indeferimento, que na maioria dos casos pode ser 
resolvida sem comparecer a uma das unidades regionais da Fazenda. 
 
Para determinar o motivo do indeferimento, o contabilista da empresa pode acessar o sistema 
SAT (https://tributario.sef.sc.gov.br/tax.NET/), utilizar o seu “Perfil Contabilista Consultas”, e 
aplicação “Cadastro – REGIN – Consulta de Protocolos”, que apontará como cada empresa deve 
resolver suas pendências. Ressaltamos que algumas pendências podem estar vinculadas à Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC). Nesses casos, pode ser necessário comparecer 
à entidade para resolver a situação. 
 
“A comunicação por edital na página Publicações Eletrônicas da Fazenda permanece, mas a 
comunicação via domicílio eletrônico aumentará as chances de a informação chegar ao 
contribuinte. Assim, podemos orientá-lo de antemão sobre os procedimentos que precisam ser 
feitos, evitando a perda de prazos e outros inconvenientes”, esclarece o diretor de 
Administração Tributária, Carlos Roberto Molim. 
 

33. SEFAZ-MT prorroga prazo para entrega da DeSTDA 
 
Fonte: CRC MT 
 
A Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ) prorrogou para o dia 20 de outubro o prazo de 
entrega da Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação 
referente aos períodos de janeiro a setembro de 2016. 
 
O Conselho Regional de Contabilidade informa que aguarda posicionamento da SEFAZ sobre a 
importação de dados e treinamento aos profissionais da contabilidade.  
 
A DeSTDA foi instituída pelo Ajuste SINIEF 12/2015 e regulamentada em âmbito nacional pelo 
Convênio ICMS 92/2015. 
 
É uma obrigação mensal, exigida a partir de 2016 das empresas optantes pelo Simples Nacional, 
exceto o MEI.  
Assim, a DeSTDA á uma declaração mensal sobre Substituição Tributária, Diferencial de 
Alíquotas e Antecipação Tributária dos fatos geradores ocorridos a partir de 01 de janeiro de 
2016 e deve ser preenchida por meio do aplicativo SEDIF-SN (Sistema Eletrônico de Documentos 
e Informações Fiscais do Simples Nacional) . O arquivo digital da DeSTDA deverá ser enviado até 
o dia 20 do mês subsequente ao encerramento do período de apuração, ou quando for o caso, 
até o primeiro dia útil seguinte. 
 

34. Incide ICMS sobre importação de mercadorias por  contribuintes não 

habituais 
 
Fonte: Revista Consultor Jurídico 
 
O Superior Tribunal de Justiça considera que, após a alteração promovida pela Emenda 
Constitucional 33/2001, há incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
sobre as importações de bens e mercadorias, por pessoas físicas ou jurídicas, ainda que não 
sejam contribuintes habituais, independentemente da finalidade da aquisição. 
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De acordo com o ministro Herman Benjamin, é incontroverso que as importações feitas após o 
início da eficácia da EC 33 sujeitam-se ao tributo estadual. Ele ressaltou que o Supremo Tribunal 
Federal alterou a Súmula 660 daquela Corte exatamente para adequá-la à emenda 
constitucional. 
 
Os julgados relativos a esse assunto agora estão na Pesquisa Pronta, ferramenta on-line 
disponível na página do STJ para facilitar o trabalho de quem deseja conhecer o entendimento 
dos ministros em julgamentos semelhantes. 
 
O tema Análise da incidência do ICMS sobre importações de bens e mercadorias por 
contribuintes não habituais contém 21 acórdãos, decisões já tomadas pelos colegiados do 
tribunal. 
 
Uso próprio 
 
Em um dos casos julgados pela 2ª Turma do STJ, uma empresa de engenharia alegou que, apesar 
de ter importado equipamentos fotográficos após a vigência da EC 33, o ICMS não deveria 
incidir, visto que, segundo ela, o bem fora adquirido para uso próprio e não para 
comercialização. 
 
Contudo, o relator do caso, ministro aposentado Castro Meira, afirmou que, nas importações 
feitas após a modificação constitucional, “a hipótese de incidência do ICMS prescinde da 
circulação do bem ou mercadoria no Brasil, bastando que haja a entrada de produtos no 
território nacional, não se aplicando o entendimento contido na Súmula 660 do STF”. 
 
O ministro afirmou que o princípio da não-cumulatividade tributária apenas é aplicável quando 
houver o encadeamento de outras operações de circulação de mercadorias, “o que não ocorre 
quando a aquisição se destina ao ativo fixo da sociedade empresária”.  
 

35. SP – Secretaria da Fazenda estende até 31 de ag osto prazo final para 

entrega da DeSTDA 
 
Fonte: SEFAZ/SP 
 
A Secretaria da Fazenda irá estender até 31 de agosto o prazo para a entrega das Declarações 
de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação (DeSTDAs) relativas aos sete 
primeiros meses do ano. A prorrogação será publicada na edição de sexta-feira (19/8) do Diário 
Oficial do Estado. 

A declaração é obrigatória para os contribuintes do Regime do Simples Nacional e tem por 
objetivo informar mensalmente os recolhimentos de Substituição Tributária e Diferencial de 
Alíquotas. A entrega é realizada por meio eletrônico, através de um aplicativo instalado no 
computador (os contribuintes Microempreendedor Individual – MEI estão dispensados da 
entrega da DeSTDA). 

Com a medida, o prazo anterior, cujo encerramento estava previsto para 20 de agosto, será 
prorrogado por mais 11 dias, até o dia 31 deste mês. Esta alteração decorre do grande volume 
de declarações acumuladas e que estão sendo entregues pelos contribuintes nos últimos dias, 
dificultando a recepção por parte da Fazenda. Dos cerca de 1 milhão de estabelecimentos 



 

32 

 

enquadrados no Simples Nacional, ainda estão pendentes de entrega cerca de 4,15 milhões de 
DeSTDAs referentes ao período de janeiro a julho. 

Por decorrer de situação extraordinária, a prorrogação do prazo permite ao contribuinte 
cumprir suas obrigações sem qualquer penalidade. A Fazenda alerta para que os 
estabelecimentos fiquem atentos ao novo prazo e não deixem para entregar as DeSTDAs perto 
do vencimento, a fim de evitar eventuais dificuldades. 

MUNICIPAL 
 

36. Para ter isenção de ITBI, imóvel de pessoa jurí dica deve ser usado para 

gerar renda 
 
Fonte: Conjur 
Por Jomar Martins 
 
Para ter direito à isenção do pagamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), 
o bem a ser incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica deve ser usado para formar capital, a 
fim de gerar renda. Por isso, a 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 
manteve decisão que indeferiu Mandado de Segurança impetrado por uma microempresa que 
teve revogada a imunidade tributária sobre um dos imóveis, que serve de moradia para a sócia 
em Porto Alegre. O valor do lançamento do Fisco chega a quase R$ 50 mil. 
 
A prefeitura retirou a isenção porque a microempresa não provou que o apartamento e os dois 
boxes estavam sendo usados para a geração de receita, como prevê o artigo 156, parágrafo 2, 
inciso I, da Constituição Federal. Também não levou em consideração os papéis sobre a 
movimentação da empresa, sob a alegação de que ‘‘as documentações contábeis apresentadas 
não merecem fé, pois não registram os fatos econômicos da pessoa jurídica”. Em síntese, o Fisco 
entendeu que a integralização dos imóveis ao capital social da empresa teve como objetivo 
transmitir os bens aos descendentes sem o pagamento de impostos municipais e estaduais. 
 
No primeiro grau, o juiz João Pedro Cavalli Júnior, da 8ª Vara da Fazenda Pública da comarca da 
capital, negou a ordem, por não vislumbrar direito líquido e certo da parte autora. ‘‘Não foram 
trazidos aos autos os documentos contábeis necessários à da atividade preponderante da 
empresa. Por certo, aliás, que as notas fiscais de fls. 76/121, em não constituindo escrita 
contábil, não são suficientes para demonstrar a inexistência (ou não preponderância) de renda 
operacional decorrente de atividade imobiliária, e, por conseguinte, o direito da impetrante à 
imunidade tributária’’, justificou na sentença. 
 
Planejamento tributário abusivo 
 
O relator da Apelação na corte, desembargador José Aquino Flôres de Camargo, disse que há 
necessidade de se ater à finalidade da norma. Ele citou a doutrina de Ricardo Alexandre para 
explicar o motivo de o legislador conceder a imunidade prevista na Constituição: ‘‘Trata-se de 
uma imunidade tributária objetiva, que visa a estimular a capitalização e o crescimento das 
empresas e a evitar que o ITBI se transformasse num estímulo contrário à formalização dos 
respectivos negócios. A principal característica de uma pessoa jurídica é possuir direitos e 
obrigações diferentes dos relativos às pessoas físicas que integram seu quadro societário’’. 
Assim, deve ser coibida qualquer manobra que beneficie pessoalmente os sócios em vez da 
empresa. 
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Aquino detalhou, no acórdão, a forma como os familiares dos sócios entraram na empresa, 
integralizaram o capital e depois se retiraram. Em julho de 2011, exemplificou, o pai dos sócios 
entrou no negócio, integralizando 97,84% do capital com inúmeros bens imóveis, localizados em 
município distintos da sede da empresa. Nesta ‘‘integralização’’ estava o imóvel em que a sócia 
declara residência, alvo do pedido de reconhecimento da imunidade fiscal. Dois anos depois, ele 
se retirou da sociedade, transferindo suas cotas a dois familiares, na proporção de 50% para 
cada um. Ou seja, em um curto espaço de tempo, a sociedade retornou à composição societária 
inicial, porém, com acréscimo do patrimônio integralizado com os bens do sócio retirante. 
 
Conforme o relator, os autos não trazem prova ou evidência de que a incorporação desses bens 
levou ao crescimento da empresa. Antes, pelos dados informados ao Tribunal Administrativo de 
Recursos Tributários, do município de Porto Alegre, foi constatada redução gradual da receita 
anual da pessoa jurídica nos anos de 2011 e 2012, com visível queda no ano de 2013, datas em 
que se deu, respectivamente, o ingresso e retirada do pai dos atuais sócios. 
 
‘‘Tudo está a indicar, portanto, que a empresa, por meio de um planejamento tributário abusivo, 
procurou cobertura de uma norma constitucional que não lhe era adequada. Como destacado, 
a imunidade tributária foi constitucionalmente conferida em benefício exclusivo da pessoa 
jurídica. Qualquer ação de gestão tributária voltada ao proveito pessoal dos sócios se desvia do 
planejamento aceitável, através do qual o contribuinte pode optar somente pelos caminhos que 
a legislação e sua finalidade permitem, e tangencia a combatível sonegação fiscal ou a evasão 
fiscal’’, escreveu no acórdão. 
 

37. Inadimplência tributária não pode impedir emiss ão de notas fiscais 
 
Fonte: Conjur 
 
Os contribuintes não podem ser impedidos de emitir nota fiscal apenas por deverem tributos, 
pois tal limitação afronta a Constituição, que defende a livre iniciativa e assegura o direito ao 
trabalho. O entendimento foi aplicado pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça 
de São Paulo ao reafirmar o direito de uma empresa de produzir comprovantes fiscais. 
 
Prefeitura de SP aprovou norma em 2011 que impede os inadimplentes tributários de emitir 
notas ficais.  
 
O pedido da companhia já tinha sido concedido em primeira instância. Na solicitação, a empresa, 
representada pelo advogado Sandro Mercês, argumentou que estava impedida de emitir notas 
fiscais eletrônicas por ter sido enquadrada na Instrução Normativa 19/2011. A autora da ação 
disse que a barreira imposta nada mais era do que um meio de coerção indireta para cobrar 
impostos. 
 
A norma delimita que empresas com dívidas tributárias junto à Prefeitura de SP não poderão 
emitir notas fiscais paulistanas se ficarem quatro meses seguidos sem pagarem o Imposto sobre 
Serviço (ISS). A regra também abrange companhias inadimplentes durante seis meses, não 
corridos, dentro de um período de 12 meses. 
 
Na decisão, o juiz de primeira instância destacou que o secretário de finanças da cidade de São 
Paulo, parte citada na causa, agiu ilegalmente ao emitir normas complementares que impedem 
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a emissão de notas fiscais por contribuintes inadimplentes. O julgador argumentou que a atitude 
afronta o livre exercício das atividades profissionais. 
 
O julgador argumentou ainda que a Instrução Normativa 19/2011 deixa de levar em conta 
entendimento pacificado do STF na Súmula 547 de que é ilícita a proibição do exercício 
profissional do contribuinte inadimplente. “Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte 
em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades 
profissionais”, determina o dispositivo. 
 
Em recurso ao segundo grau, o Executivo municipal alegou que a emissão de documentos fiscais 
por prestadores de serviços é uma obrigação acessória. Disse também que o impedimento 
imposto em caso de inadimplência não prejudica a atividade econômica das envolvidas. 
 
Argumento da prefeitura de SP, de que norma era preventiva, foi classificado como irrelevante 
pela 5ª Câmara de Direito Público do TJ-SP. 
 
De acordo com a prefeitura de São Paulo, o dispositivo serve para evitar que os impostos não 
sejam pagos. Esse argumento foi rechaçado pela 5ª Câmara de Direito Público. 
 
“É irrelevante o argumento deduzido pela Municipalidade de São Paulo de que a medida tem 
por objetivo prevenir o inadimplemento da obrigação tributária por meio da transferência da 
sujeição passiva a pessoa com menor potencial de sonegar o tributo, já que referida medida não 
tem o condão de afastar a inconstitucionalidade mencionada e não tem o condão de infirmar a 
conclusão aqui adotada”, criticou a 5ª Câmara de Direito Público. 
 
Para o colegiado, assim como foi definido em primeira instância, a prática imposta pela 
prefeitura ofende o direito ao livre exercício do trabalho. “Não pode a autoridade municipal 
condicionar a suspensão do bloqueio de emissão das notas fiscais eletrônicas ao pagamento de 
débitos fazendários, situação análoga à da negativa de autorização para a impressão de 
documentos fiscais necessários ao regular exercício das atividades empresariais.” 
 
Para o TJ-SP, imposição da prefeitura paulistana afronta Constituição, por impedir a livre 
iniciativa.  
 
“A Administração Pública deve valer-se de instrumentos próprios, administrativos ou judiciais, 
para a defesa de seus interesses, visando ao recebimento de seu crédito”, diz o acórdão, 
detalhando que a Lei 6.830/80 determina a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública 
por ação de Execução Fiscal como melhor meio para obter os valores devidos. 
 
A decisão cita ainda que existem diversas súmulas do Supremo Tribunal Federal impedindo o 
ato promulgado pela prefeitura em 2011, entre elas a Súmula 70, que impede “a interdição de 
estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”; a 323, que traz disposição 
similar, mas limitada a mercadorias, e a 547, que considera ilícito proibir o inadimplente de 
despachar mercadorias e exercer suas atividades profissionais. 
 
 


