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FEDERAL 
 

1. IRPF e ITR - Revisão das Declarações de Ajuste Anual - Alterações  
 

Fonte: Checkpoint  

 
Por meio da Instrução Normativa RFB nº 1.635/2016 foi alterada a Instrução Normativa RFB nº 
958/2009, que estabelece procedimentos para revisão das Declarações de Ajuste Anual do 
Imposto de Renda das Pessoas Físicas (DIRPF) e do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 
(DITR). Referidas alterações consistem em determinar que: a) na determinar que na hipótese de 
lançamento do tributo efetuado sem prévia intimação, o contribuinte poderá solicitar sua 
revisão, dirigindo seu pedido ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, cuja indicação 
constará na notificação de lançamento; b) da análise dos documentos apresentados e demais 
questões de fato alegadas pelo contribuinte será emitido despacho decisório, e poderá resultar 
revisão de lançamento para cancelamento ou redução da exigência. Foi revogada a Instrução 
Normativa SRF nº 579/2005, que tratava desse assunto. 
 

2. Fisco aprimora combate à corrupção 
 

Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio 

 
A área de planejamento da Receita Federal em São Paulo definiu outros quatro projetos para 
este ano, além do aprimoramento da chamada "mineração de dados" para garantir que 
inadimplentes tenham bens para pagar os tributos devidos. Entre eles, destaca-se o Projeto 
Herança, que concentrará a fiscalização no patrimônio de um grupo considerado como de maior 
risco - formado por políticos, empregados públicos e sociedades de economia mista. 
 
"Com uma atuação mais forte, a Receita quer ajudar o país a incrementar a arrecadação", afirma 
o superintendente-adjunto da Receita em São Paulo, Fábio Kirzner Ejchel. 
 
Hoje, segundo o superintendente-adjunto, as representações fiscais com fins penais da Receita 
são a segunda maior fonte de ações para combater atos de corrupção, atrás apenas do Tribunal 
de Contas da União (TCU). Ele explica que, às vezes, a ação se originou do trabalho do órgão, 
mas, por conta do sigilo fiscal, não é possível divulgar quais foram os fiscalizados ou autuados. 
 
"A Receita está por trás das grandes ações contra corrupção, mas os dados a respeito acabam 
sendo divulgados em outras fases das operações", diz Ejchel. 
 
No fim do ano, a Receita criou um grupo para trabalhar só com fraudes estruturadas, que às 
vezes envolvem empresas de um segmento inteiro de mercado. Essa equipe passou a interagir 
mais com o Ministério Público, as secretarias estaduais de Fazenda e as secretarias de finanças 
municipais, além das outras regiões fiscais da Receita e a Justiça Federal. "A Lava-Jato nos 
mostrou que, às vezes, as fraudes perpassam uma série de elementos que aparentemente não 
têm ligação entre si", afirma Ejchel. 
 
Outra ação, que pode gerar mais ações penais, decorre do fato de a sonegação ter passado a ser 
antecedente do crime de lavagem de dinheiro. "Vamos orientar os fiscais a, quando 
identificarem sonegação fiscal que dê origem a recursos financeiros que o contribuinte tenta 
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legalizar de alguma maneira, enquadrar como lavagem de dinheiro", diz o superintendente- 
adjunto. "Poder relacionar a sonegação com a lavagem dará mais força para a ação fiscal." 
 
Para inibir o planejamento tributário pelo qual pessoas jurídicas instalam-se em cidades onde 
acreditam que teriam menos risco de serem fiscalizadas, a Receita pretende ampliar a 
regionalização. "Por exemplo, uma empresa de Araraquara que se muda para São Paulo para 
sair do foco da Receita poderá ser fiscalizada na capital por um fiscal de Araraquara", diz Ejchel. 
Até 2015, a regionalização só era aplicada para grandes contribuintes. 
 

3. RFB - Códigos de receita para depósito judicial ou extrajudicial - Alterações  
 

Fonte: Checkpoint 

 
Por meio do Ato Declaratório Executivo CODAC nº 12/2016 foram divulgados os códigos de 
receita para depósito judicial ou extrajudicial a serem utilizados no preenchimento do campo 12 
do Documento para Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais à Ordem e à Disposição da Autoridade 
Judicial ou Administrativa Competente (DJE) dos tributos e contribuições federais administrados 
pela Secretaria da Receita Federal (RFB). Foi revogado o Ato Declaratório Executivo CODAC nº 
9/2016 que tratava do assunto. * Informativo elaborado quando da publicação do ato. Eventuais 
alterações são anotadas no próprio texto do ato, abaixo.  
 

4. Receita monitora bens de contribuinte inadimplente 
 

Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio 

 
O crescimento do chamado "esvaziamento patrimonial" por inadimplentes tributários chamou 
a atenção da Receita Federal em São Paulo (8ª Região Fiscal). O órgão criou uma equipe especial, 
formada por funcionários das áreas da arrecadação, fiscalização e acompanhamento dos 
maiores contribuintes, para monitorar os bens de devedores e garantir o pagamento de 
impostos em execuções fiscais. 
 
O esvaziamento acontece quando o contribuinte transfere bens para terceiros, laranjas ou 
empresas no exterior, para evitar que sejam alcançados pela execução fiscal. A estratégia é 
adotada para se evitar ou postergar o pagamento de dívida tributária. 
 
A instituição de equipes regionais de monitoramento patrimonial e de garantia do débito 
tributário no país foi determinada pela Portaria nº 1.441, de outubro de 2015, editada pela 
Receita Federal. A norma deu prazo até 31 de outubro do ano passado para as dez regiões fiscais 
criarem as respectivas equipes e uniformizou os procedimentos no país. 
 
Em São Paulo, segundo o superintendente-adjunto da Receita, Fábio Kirzner Ejchel, já havia uma 
equipe em ação. No ano passado, mais de 50 auditores começaram a trabalhar com a chamada 
"mineração de dados". Os fiscais passaram a desenvolver novas técnicas de cruzamento de 
informações para aumentar a qualidade do trabalho da fiscalização paulista. 
 
O Estado é responsável por importante fatia dos autos de infração lavrados no país. Em 2015, 
somaram um total de R$ 71 bilhões - valor que supera a metade do alcançado no país. A Receita 
Federal registrou no ano passado R$ 125,6 bilhões em créditos tributários. Este ano, de janeiro 
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a abril, a 8ª Região Fiscal já lançou R$ 24,7 bilhões, após 947 fiscalizações em pessoas jurídicas 
e 265 fiscalizações em pessoas físicas. 
 
O trabalho de mineração de dados é feito em São Paulo quando se verifica que o contribuinte 
não tem bens formalmente e que poderiam estar em nome de uma terceira pessoa. "Cruzamos 
nosso banco de dados com fontes externas, como redes sociais. Às vezes, numa rede social, você 
descobre que o contribuinte tem um avião de luxo, faz festas e viagens milionárias. Na hora de 
pagar o débito, porém, alega que não tem bens", afirma Ejchel. 
 
De acordo com a Portaria nº 1.441, essas equipes devem identificar créditos tributários 
relevantes, localizar e monitorar bens e direitos dos devedores e responsáveis solidários, fazer 
a triagem de informações do contribuinte em órgãos de registro e Poder Judiciário, lavrar termos 
de arrolamento para garantir a quitação do débito e propor medida cautelar fiscal, quando 
cabível. 
 
O arrolamento de um bem é registrado em cartório, para se evitar a dilapidação patrimonial. A 
Lei nº 9.532, de 1997, permite a aplicação da ferramenta quando as dívidas são maiores de R$ 
2 milhões e comprometem mais de 30% do patrimônio. 
 
Já a cautelar fiscal é uma medida judicial que bloqueia valores, tornando-os indisponíveis. A ação 
é cabível se os débitos superam R$ 10 milhões e comprometem mais de 30% do patrimônio. "E 
sempre que existirem indícios de esvaziamento patrimonial", afirma Ejchel. 
 
Segundo dados da Receita em São Paulo, no ano passado foram arrolados e/ou acautelados 
bens em valores superiores a R$ 12 bilhões, relativos a 355 contribuintes. Dentre os bens estão 
imóveis, veículos, aeronaves, embarcações, máquinas e até estádio de futebol. Recentemente, 
o jogador Neymar, acusado de um suposto débito tributário, foi um dos alvos da fiscalização e 
teve bloqueados R$ 188,8 milhões. 
 
"Há casos em que o contribuinte sabe que vai perder e entra no contencioso administrativo, 
eventualmente judicial, só para ganhar tempo", diz Ejchel. "E durante esse período vai 
esvaziando o patrimônio de forma que, quando for cobrado na execução fiscal, já não tem como 
pagar." 
 
De acordo com o superintendente da Receita paulista, os fiscais foram verificando que, muitas 
vezes, quando o débito era constituído, a empresa já não tinha como pagar. "Por isso, hoje em 
dia só lançamos valores a contribuintes que tenham como pagá-los", afirma. 
 
Enquanto se ocupam de créditos podres, segundo Fabrício da Soller, procurador-geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), os procuradores deixam de dar atenção especial aos devedores de 
valores efetivamente recuperáveis. 
A mineração de dados, de acordo com Ejchel, ajuda a identificar fraudes e garantir o pagamento 
de débitos tributários. "Há empresas que não informam que têm empregados, mas são 
processadas e eventualmente são reconhecidos vínculos. Descobrimos, por exemplo, que uma 
empresa não tinha apenas cinco funcionários, mas 50", diz. 
 
Em outro caso, descobriu-se que um escritório mandava informações fraudulentas para 
conseguir restituições de IR indevidas para clientes, de mais de R$ 12 milhões cada. O escritório 
vendia o serviço e ficava com uma porcentagem da restituição. "Investigamos e percebemos 
que, de uma única empresa, saía uma quantidade de declarações muito maior do que a média", 
afirma o superintendente-adjunto. 
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A Receita paulista não tem expectativa de quanto a estratégia gerará de aumento de 
arrecadação. "Mas sabemos que serão créditos que efetivamente um dia vão voltar para os 
cofres da União porque estão garantidos. E não teremos crescimento daqueles créditos podres, 
que não conseguimos receber", diz Ejchel. 
 
Os R$ 71 bilhões em autos de infração aplicados no ano passado pela Receita paulista são 
resultado de 2.045 fiscalizações em pessoas jurídicas e 1.164 em pessoas físicas. Em 2014, foram 
R$ 69 bilhões em autuações, após 3.300 fiscalizações em pessoas jurídicas e 1.820 em físicas. 
 
Desses R$ 71 bilhões, R$ 18 bilhões foram no setor financeiro, R$ 14 bilhões na indústria e R$ 
12 bilhões no comércio. As pessoas físicas receberam autos que somaram R$ 600 milhões, valor 
que inclui proprietários e dirigentes. 
 

5. RFB - IRPJ, CSLL, PIS e COFINS - Retenção na fonte - Órgãos públicos 

federais, empresas públicas, sociedades de economia mista, dentre outros 

- Alterações  
 
Fonte: Checkpoint 

 
A Instrução Normativa RFB nº 1.636/2016 alterou as disposições previstas na Instrução 
Normativa RFB nº 1.234/2012, referentes a retenção dos tributos federais na fonte incidente 
nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquias e 
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais pessoas jurídicas, 
correspondentes a aquisições de passagens aéreas e rodoviárias, despesas de hospedagem, 
aluguel de veículos e prestação de serviços afins. Referida alteração consiste em determinar que 
até 31.12.2017, fica dispensada a retenção desses tributos sobre os pagamentos efetuados 
pelos órgãos ou entidades da administração pública federal, mediante a utilização do Cartão de 
Pagamento do Governo Federal (CPGF), no caso de contratação direta das companhias aéreas 
prestadoras de serviços de transporte aéreo. 
 

6. CGSN - Simples Nacional - Concessão de benefícios, parcelamento de 

débito e Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN) - 

Alterações  
 
Fonte: Checkpoint 

 
A Resolução CGSN n° 127/2016 alterou a Resolução CGSN n° 94/2011, a qual dispõe sobre a 
consolidação das normas do Simples Nacional. Dentre as alterações, destacam-se: a) a previsão 
de que para fins de concessão dos benefícios atrelados ICMS e ISS, será considerada a receita 
bruta total acumulada nos mercados interno e externo; b) a determinação de que os débitos 
apurados na forma do Simples Nacional até o ano-calendário 2013, inscritos em Dívida Ativa da 
União, poderão ser parcelados mediante regramento diverso; c) a instituição do sistema de 
comunicação denominado Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN), a partir 
de 15.6.2016, que deverá ser utilizado pelas empresas optantes do Simples Nacional, com 
exceção do Microempreendedor Individual, devendo ser observado que: c.1) a consulta no 
sistema deverá ser realizada em até 45 dias contados da data de disponibilização da 
comunicação; c.2) a comunicação será considerada pessoal para todos os efeitos legais; c.3) a 
ciência será considerada valida se utilizado certificação digital ou código de acesso. 
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7. A coisa julgada em matéria tributária  
 

Fonte: Valor 

Por Marcos Meira 

 
O Supremo Tribunal Federal (STF) atribuiu repercussão geral à questão jurídica que versa sobre 
os efeitos prospectivos de uma decisão transitada em julgado em matéria tributária quando a 
norma que embasa a sentença é posteriormente declarada inconstitucional pela Suprema Corte. 
 
A questão será analisada no recurso extraordinário nº 955.227/BA, por meio do qual a União 
questiona, no tempo, decisão definitiva que garantiu à petroquímica Braskem, em 1992, o 
direito de não recolher a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL). 
 
As relações jurídicas estão condicionadas em sua dimensão temporal. Nem mesmo a autoridade 
da coisa julgada é capaz de imunizá-las contra fatos novos e alterações legislativas, que impõem, 
ou podem impor, mutações significativas no perfil da relação jurisdicionada, seja por mudança 
da base fática seja por alteração da própria lei. 
 
Transitada em julgado, a sentença tem força definitiva para reger não só a relação jurídica 
instantânea, descrita no dispositivo, mas também os desdobramentos futuros da relação 
jurídica permanente e as reiterações futuras da relação jurídica sucessiva. 
 
Essa eficácia vinculativa perdura, todavia, enquanto a relação jurídica permanente ou as 
relações jurídicas sucessivas se mantiverem fiéis aos mesmos fatos em que se baseou a sentença 
e à mesma norma jurídica por ela aplicada. 
 
Alterada qualquer das parcelas dessa equação (fato ou norma), cessam os efeitos da coisa 
julgada sobre relações jurídicas permanentes ou sucessivas que tenham por base os novos fatos 
ou o novo enquadramento jurídico. 
 
Sempre que as circunstâncias de fato ou de direito da causa forem alteradas de modo a ensejar 
nova causa de pedir, surgirá uma nova ação, inteiramente diversa da anterior, desconectando-
se da coisa julgada que repousa sobre a primeira decisão. 
 
As novas circunstâncias de fato e de direito - por constituírem nova causa de pedir e, portanto, 
nova ação - põem fim à eficácia da coisa julgada, que permanece incólume, todavia, em relação 
a todos os desdobramentos da relação jurídica permanente e a todas as reiterações das relações 
jurídicas sucessivas até ali verificadas. 
 
Se a sentença reconheceu, por exemplo, que a atividade empresarial do autor era isenta do 
ICMS, a normatividade que emana da sentença transitada em julgado permanece até que lhe 
sobrevenham novas circunstâncias de fato (mudança de atividade) ou de direito (revogação da 
norma isentiva), capazes de desfigurar a relação (causa de pedir) que serviu de base para a 
sentença. 
 
Todavia, não é qualquer alteração de fato ou de direito que põe fim à força prospectiva da coisa 
julgada. É preciso aferir se a alteração traduz uma verdadeira "circunstância nova" ou uma 
"circunstância velha sob roupagem nova". 
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A Súmula nº 239/STF, segundo a qual "a decisão que declara indevida a cobrança de imposto 
em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores", tem sido mal 
interpretada. As Fazendas Públicas têm se valido de exegese literal da súmula para defender que 
a coisa julgada em matéria tributária jamais se estende a exercícios financeiros seguintes. 
 
Essa não é a interpretação correta da súmula se examinados os precedentes que a embasaram, 
como o AgPet 11.227, de 05 de junho de 1943. 
 
As circunstâncias relativas ao lançamento são temporárias por natureza, de modo que 
sobrevivem, apenas, até que novo procedimento fiscal seja realizado. Já as circunstâncias 
relacionadas a legalidade ou constitucionalidade da tributação, ou alguma causa excludente 
(isenção, imunidade ou alíquota zero), retratam elementos estáveis, que se mantêm perenes 
para além do exercício financeiro em que prolatada a sentença. 
 
Nos embargos de divergência no RE nº 83.225/SP, o próprio Supremo tratou de esclarecer o 
enunciado da Súmula 239, atribuindo a ele uma interpretação restritiva, ao esclarecer que "a 
Súmula não se aplica às decisões relativas à isenção ou imunidade, mas àquelas que declaram 
indevida a cobrança em determinado exercício". 
 
Por fim, a declaração de inconstitucionalidade não tem o efeito de retroagir sobre a coisa 
julgada, ou seja, não atinge os fatos já ocorridos sob o império da coisa julgada e da norma 
declarada inconstitucional. A declaração de inconstitucionalidade, todavia, limita sua eficácia no 
tempo, fazendo cessar sua cogência e imperatividade. 
 
Isso porque a declaração de inconstitucionalidade retrata circunstância nova de natureza 
substancial, uma verdadeira alteração no estado de direito, já que a norma declarada 
inconstitucional é expurgada do mundo jurídico e, portanto, deixa de existir. 
 
Em verdade, a questão jurídica retratada no RE nº 955.227/BA, submetida à repercussão geral, 
não é nova no Supremo, que deverá aplicar a orientação já consagrada nos precedentes que 
geraram a Súmula 239/STF. 
A tendência, portanto, é a de que os precedentes sejam confirmados, de modo a impor um 
limite temporal à coisa julgada quando o dispositivo que embasa a sentença venha a ser, 
posteriormente, declarado inconstitucional pelo Supremo. 
 

8. FGV divulga índice de transparência do contencioso  
 

Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio 

 
A Bahia é o Estado com maior pontuação no Índice de Transparência do Contencioso 
Administrativo Tributário (ICAT) - 90 de um total de 100 pontos. Em seguida estão Minas Gerais 
e São Paulo, empatados com 80 pontos. Na quarta posição, Santa Catarina tem 76 pontos. Esse 
é o resultado da terceira aferição do indicador feita pelo Núcleo de Estudos Fiscais (NEF) da FGV 
Direito SP. 
 
O ICAT 2016 será divulgado hoje. O resultado da primeira aferição saiu em junho de 2013, e o 
da segunda em fevereiro de 2015. Conforme o NEF, observou-se uma evolução da transparência 
em 126% e 38% sobre a primeira e a segunda aferições, respectivamente. 
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Nesse terceiro ICAT, os pontos foram atribuídos sempre que disponibilizados documentos ou 
suas informações na íntegra e com atualização semanal. O nome das partes pôde ser suprimida 
na publicação dos autos de infração. 
 
Quanto ao andamento processual, admitiu-se a restrição da consulta para quem detinha 
previamente o número do lançamento e do processo ou ainda o nome do contribuinte. Ainda 
foi conferida pontuação a quem publicou a pauta, desde que disponível sete dias úteis antes do 
julgamento. Quem publica as normas consolidadas e atualizadas sobre tributos (direito material) 
também recebeu pontos. 
 
Segundo conclusão das pesquisas, houve grande avanço na transparência, com destaque para 
Espírito Santo, Goiás, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima e Rio Grande do Sul. 
Os Estados que mais evoluíram percentualmente desde a aferição do segundo ICAT foram Rio 
Grande do Norte (850%), Pernambuco (460%) e Roraima (250%). "O índice premia os entes e os 
gestores que levaram o Estado a aprimorar seu índice de transparência", diz o coordenador-
geral da pesquisa, Eurico de Santi. 
 
"A premiação é um forte estímulo para os servidores que se interessem em dar essa 
transparência contra as resistências que, não são declaradas, mas existem dentro da própria 
administração pública", afirma José Roberto Soares Lobato, diretor de comunicação e assuntos 
estratégicos da Associação dos Fiscais de Renda do Estado de São Paulo (Afresp). 
 
Na comparação entre o segundo índice e o atual, registraram queda no ICAT Alagoas (de 60 para 
48 pontos) e Tocantins (de 50 para 36). Segundo os pesquisadores, o maior entrave para a 
elaboração de um índice de medição de transparência é o sigilo fiscal. 
 
Os estudiosos, porém, questionam se não seria possível divulgar o documento sem o nome do 
contribuinte para o acesso pela população apenas à discussão jurídica. Eles afirmam que seria 
importante para a análise da coerência dos fiscais, dos critérios de fiscalização dos entes, para 
checar a arrecadação e mesmo para evitar a corrupção. 
 
Mesmo entre os servidores públicos existe a crítica de que a falta de informação gera retrabalho 
e pouca eficiência. Além disso, ainda há cidades em que nem os próprios procuradores têm 
acesso aos autos de infração. 
"Acredito que a falta de transparência atrapalha o cidadão, os servidores públicos e o próprio 
gestor. Especialmente para o procurador, o maior problema da falta de transparência é 
desconhecer os impactos e efeitos do seu trabalho, o que acaba por prejudicar a melhor análise 
jurídica e a defesa do município", afirma Daniel Koiffman, procurador do município de Santo 
André (SP) e presidente da Associação dos Procuradores de Santo André (APMSA). 
 
Segundo Patricia Mauro Diez, procuradora do município de São Bernardo do Campo (SP), ao 
gerar entraves na relação Estado-cidadão, a falta de transparência complica a atuação da 
procuradoria por resultar em excesso de demandas administrativas e judiciais. "Além disso, 
ainda existe a dificuldade no fluxo interno de informações imprescindíveis ao próprio trabalho 
do procurador", afirma. 
 
Para Nelson Machado, ex-ministro da Previdência Social e professor da FGV, o grande problema 
é o sistema tributário muito complexo do país, em razão de regimes especiais, isenções etc. "Se 
não há uma interpretação uniforme e a divulgação de como determinados casos foram 
resolvidos, os prejuízos são enormes para o Estado porque essas questões acabam no 
Judiciário", diz. "As empresas têm prejuízo com os custos dessas demandas e para manter seu 
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departamento fiscal-tributário, que precisa ter especialistas nas normas de cada um dos Estados 
e municípios, além da União", acrescenta. 
 

9. Projeto que eleva dedução de IR para apoio ao esporte é aprovado em 

comissão do Senado 
 

Fonte: Agência Senado 

 
Aumentar de 1% para 3% a parcela de dedução do Imposto de Renda de empresas que 
incentivem atividades de caráter desportivo e tornar permanente a Lei de Incentivo ao Esporte 
(Lei 11.438/2006), que se encerraria em 2022, são os principais objetivos do projeto (PLS 
605/2015) do senador Roberto Rocha (PSB-MA) aprovado nesta terça-feira (17) pela Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte (CE). 
 
O projeto original eleva a alíquota de dedução do Imposto de Renda para 2%. Emenda do relator, 
senador Romário (PSB-RJ), ampliou para 3% esse limite. O senador explicou que analisou a 
proposta sob a “ótica esportiva”, deixando os aspectos financeiros e tributários à Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE), para onde segue o projeto. 
 
– São notáveis os benefícios que a referida lei trouxe. Desde que entrou em vigor, já beneficiou 
1.852 projetos. A renúncia fiscal tem se mostrado adequada – frisou Romário. 
 
O senador citou, no entanto, em seu relatório, algumas preocupações em relação à execução da 
Lei de Incentivo ao Esporte. Ele observou, por exemplo, que o próprio Ministério do Esporte 
admite que a maior parte dos recursos captados têm sido aplicados na Região Sudeste, sendo 
necessário, portanto, alterações legislativas buscando corrigir esse aspecto. 
 
Roberto Rocha, ao justificar seu projeto, observou que a Lei de Incentivo ao Esporte representou 
“a forma mais ampla e democrática de financiamento ao esporte já viabilizada pelo governo 
federal”. 
 

10. Receita lança APP MEI 
 

Fonte: Portal Simples Nacional - RFB 

 

A Receita Federal do Brasil e o Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) lançam o APP MEI – 
versões Android e iOS, destinado ao Microempreendedor Individual (MEI). 
 
Nele, o MEI poderá acompanhar sua situação tributária (ver se está devedor) e gerar o DAS 
(documento de arrecadação) para pagamento. 
 
O APP MEI conta com as seguintes funcionalidades: 
1) Consultar informações sobre: CNPJ (nome, situação, natureza jurídica, endereço etc), situação 
e períodos de opção pelo Simples Nacional/SIMEI e situação mensal dos débitos tributários; 
2) Emitir o DAS (nos meses em que a situação estiver devedora ou a vencer); 
3) Obter informações gerais sobre MEI e SIMEI (conceitos, formalização, obrigações acessórias 
etc); 
4) Fazer teste de conhecimentos sobre microempreendedor individuais e avaliar o aplicativo. 
A Resolução CGSN n. 128, que aprova o APP MEI, foi encaminhada para publicação no Diário 
Oficial da União. 
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11. Fisco deixará de recorrer no Carf e na 1ª instância 
 

Fonte: Valor 

Por Beatriz Olivon 

 
Uma norma da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) autorizou os procuradores a 
deixar de recorrer em ações judiciais já na primeira instância. Também poderão desistir de 
processos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Prevista na Portaria nº 502, a 
permissão só vale para questões com "jurisprudência consolidada" nos tribunais superiores. 
 
A ideia, segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), é deixar de interpor recursos 
que prolongariam processos em que não há possibilidade de vitória da União. "Na medida em 
que deixarmos de atuar em processos com menor chance de êxito vamos focar em grandes teses 
e grandes devedores", afirma o procurador Rogério Campos, titular da Coordenação-Geral da 
Representação Judicial da Fazenda Nacional (CRJ). 
 
A nova norma revogou a Portaria nº 294, de 2010, que orientava a atuação dos procuradores no 
contencioso judicial. O texto foi aprovado pela equipe da PGFN sob o comando do antigo 
ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e entrou em vigor na sexta-feira. Desde ontem o texto 
está disponível na página da PGFN. Procurado pelo Valor, o Ministério da Fazenda não retornou 
sobre a possibilidade de a norma ser alterada com as mudanças no comando da pasta. 
 
Pelo texto antigo, os procuradores só podiam deixar de recorrer a partir da segunda instância, 
contra decisão monocrática ou acórdão de Tribunal Regional Federal, do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) ou do Supremo Tribunal Federal (STF). No Carf, apenas quando havia súmula 
vinculante ou jurisprudência pacífica do próprio órgão que constasse na "lista de temas com 
dispensa de contestar ou recorrer da PGFN". 
 
A procuradoria considera "jurisprudência consolidada" decisões do Plenário do STF ou da Corte 
Especial do Superior Tribunal de Justiça, além da seção responsável ou das duas turmas que 
podem julgar determinado tema no STJ. 
 
Segundo Campos, a partir do momento da contestação na Justiça (quando a Fazenda é intimada 
a se manifestar após o ajuizamento de ação), o procurador já poderá desistir do processo, desde 
que o assunto esteja na "lista de temas". Para jurisprudência pacificada que não esteja na lista, 
será necessário contestar. Porém, o procurador pode sugerir o tema em questão para a CRJ e 
deixar recorrer ao longo do processo. 
 
Os procuradores também ficam dispensados de recorrer em execuções fiscais ou nas causas 
gerais com recursos excepcionais ou agravo se o valor em disputa for menor que o limite para 
ajuizamento de ação de cobrança. Essa dispensa tem algumas exceções, como no caso de 
processos que tramitam no Juizado Especial Federal (JEF) ou naqueles sujeitos a 
acompanhamento especial ou relativos a grandes devedores, por exemplo. 
 
A não apresentação de contestação ou recursos, assim como a desistência daqueles já 
propostos, deverá ser sempre fundamentada em nota-justificativa. Segundo Campos, a portaria 
aumenta a autonomia e também a responsabilidade dos procuradores. "O procurador terá mais 
liberdade para dizer que, em determinado caso, está errado. A jurisprudência não decide como 
entendemos", afirmou. 
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A mudança de entendimento da PGFN levou em consideração o novo Código de Processo Civil 
(CPC). A norma aumenta os custos para proposição de recursos que não sejam aceitos - com 
honorários e multas para recursos protelatórios. Além disso, o órgão espera que, conforme 
determina o novo CPC, a jurisprudência ganhe maior peso nos julgamentos. "No contexto do 
precedente obrigatório, vimos que tínhamos que evoluir", disse o procurador. 
 
De acordo com Campos, o trato com a coisa pública exige a reflexão para não se atuar mais "de 
forma tão protocolar", apenas para esgotar os recursos previstos na legislação. A mudança 
desonera o Estado, na medida em que afasta a possibilidade de multa e também o Judiciário, 
que não terá que analisar questões já superadas, acrescentou. 
 
Após 120 dias da publicação, a Coordenação-Geral da Representação Judicial e demais 
coordenações (de assuntos tributários, do contencioso administrativo tributário, da dívida ativa 
da União e jurídica) deverão apresentar propostas de atos normativos ou alterações legislativas 
que possam reforçar a segurança e eficiência da aplicação da portaria. Depois de seis meses de 
vigência, o texto será objeto de revisão. 
 
De acordo com a advogada Ana Cláudia Utumi, sócia do TozziniFreire Advogados, com a 
autorização da Fazenda Nacional, os procuradores podem parar de recorrer nos casos elencados 
sem correr o risco de serem responsabilizados. O texto anterior sobre as dispensas, acrescentou, 
era seguido pela PGFN. Por isso, a portaria tem efeitos práticos relevantes. "O interessante é 
que eles acabam reconhecendo a importâncias dos julgamentos já realizados", afirmou. 
 
Marcos Joaquim Gonçalves Alves, sócio do Mattos Filho Advogados, considerou a portaria como 
" grande avanço" por trazer segurança jurídica. O texto não perdoa crédito tributário ou multas, 
mas dá eficácia à lei, atribuindo a interpretação mais adequada à norma tributária, segundo ele. 
 

12. Petrobras perde no Carf disputa sobre tributação de controladas 
 
Fonte: Valor 

Por Beatriz Olivon 

 
A Petrobras perdeu uma importante disputa na última instância do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (Carf). A 1ª Turma da Câmara Superior decidiu que o lucro de controlada ou 
coligada no exterior deve ser tributado pelo Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido (CSLL). O entendimento foi adotado no julgamento de três processos. A estatal 
ainda pode recorrer da decisão no próprio Carf ou na Justiça. 
 
A empresa tem outros processos sobre o tema na esfera administrativa. O impacto da disputa, 
referente aos exercícios de 2005 a 2010, chegaria a R$ 6,5 bilhões, de acordo com o balanço de 
2015. As turmas do Carf já julgaram a questão, mas foi a primeira vez que a nova composição 
da Câmara Superior a analisou. 
 
A discussão também é relevante para as demais empresas que têm controladas no exterior e 
para a Receita Federal pelo impacto financeiro que a aplicação de acordo contra a dupla 
tributação pode representar. Ao usar o tratado, o contribuinte fica livre do pagamento de uma 
alíquota sobre lucros no exterior de 34%. Do percentual, 25% corresponde ao IR e 9% à CSLL. 
 
Apesar da derrota da Petrobras no Carf, os contribuintes já dispõem de um importante 
precedente no Judiciário. Em 2014, ao julgar processo bilionário da Vale, a 1ª Turma do Superior 
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Tribunal de Justiça (STJ) afastou o Imposto de Renda e a CSLL sobre o lucro de controladas na 
Bélgica, Dinamarca e Luxemburgo, países com os quais o Brasil possui acordos para evitar a 
bitributação. Na ocasião, a maioria dos ministros considerou que os tratados internacionais 
inviabilizam a tributação dos valores no Brasil. 
 
No Carf, os processos da Petrobras julgados pela Câmara Superior se referem a autuações dos 
anos de 2005, 2006, 2007 e 2008 e envolvem lucros das controladas Petrobras Netherlands B.V. 
(PNBV) e Petrobras International Braspetro B.V. (PIBBV), na Holanda, a Compañía Mega, na 
Argentina, e a Braspetro Oil Services Company (Brasoil), nas Ilhas Cayman. 
 
O advogado que representou a Petrobras em dois processos, Alberto Xavier, defendeu que o 
Brasil possui tratado contra a dupla tributação assinado com a Holanda, que segue o modelo 
adotado com diversos países. O Decreto nº 355, de 1991, firmado entre o Brasil e os países 
baixos, promulgou a convenção destinada a evitar a bitributação. 
 
O artigo 7º do tratado proíbe o país de domicílio da sociedade controlada de tributar os lucros 
que ela obteve em outro país, segundo o advogado. "A tese que a Petrobras sustenta já vem na 
doutrina e depois foi consagrada na Justiça, no STJ [no julgamento de caso semelhante 
envolvendo a Vale]". 
 
Já a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) defendeu que o artigo 7º do tratado não 
impede a tributação nos termos da Medida Provisória 2.158, de 2001, mas apenas a cobrança 
sobre lucro de não residente. A norma determina que "os lucros auferidos por controlada ou 
coligada no exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no 
Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados". O artigo foi revogado pela Lei nº 
12.973, de 2014. 
 
O procurador-chefe da Coordenadoria do Contencioso Administrativa Tributária da PGFN, 
Moisés de Sousa Carvalho Pereira, destacou que a tributação poderia ocorrer sobre a parte do 
lucro disponibilizada. Em um dos casos, a base de cálculo foi reduzida por causa de uma 
compensação de lucro com prejuízo realizada pela controlada no exterior. "Ganhamos a tese e 
a autuação foi mantida. Só diminuíram a base de cálculo", afirmou., 
 
O tema dividiu os conselheiros da Câmara Superior e foi decidido por voto de qualidade do 
presidente, Carlos Alberto Freitas Barreto, que desempatou o julgamento. Prevaleceu a 
divergência aberta pelo conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, representante da Fazenda 
Nacional. 
 
Para ele, a norma brasileira não é afetada pela aplicação dos tratados de dupla tributação. O 
conselheiro destacou que a compensação admitida em um dos processos foi realizada no 
exterior. "Não foi compensado com lucro daqui", afirmou. 
 
O advogado Tiago Conde Teixeira, do Sacha Calmon, Misabel Derzi Consultores e Advogados 
destacou que o Carf permitiu a tributação dos lucros auferidos por controladas no exterior a 
partir do momento da disponibilização econômica dos valores da controlada no Brasil - o que 
ocorreria no momento do balanço, segundo a decisão do Carf. "Um ponto importante foi a 
disponibilização dos valores", afirmou. 
 
Procurada pelo Valor, a Petrobras informou que aguarda a publicação da decisão da Câmara 
Superior do Carf para avaliar as medidas jurídicas cabíveis 
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13. Siscoserv terá novas funcionalidades 
 
Fonte: RFB 

 
Segunda-feira, 16/5, foi publicada a Portaria Conjunta RFB/SCS nº 768, de 13 de maio de 2016, 
com a 11ª edição dos Manuais Informatizados do Siscoserv, que entrará em vigor em 1º de junho 
de 2016. 
 
A partir dessa data, estarão ativas as novas funcionalidades do Siscoserv – Sistema Integrado de 
Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Varições no 
Patrimônio. Os usuários foram informados com 90 dias de antecedência pelas co-gestoras do 
sistema - a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Comércio e Serviços, do 
Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. 
 
Destaca-se a possibilidade de retificação de registros de pagamento e faturamento e a inclusão 
de mensagens de retorno na transmissão em lote. Outra novidade é o relatório gerencial para 
acesso dos usuários às informações já registradas. Nessa versão será também possível 
discriminar a informação de gastos pessoais realizados por pessoa física a serviço do 
empregador. Dessa forma, entregam-se melhorias demandadas pelos usuários e agregam-se 
informações de interesse da RFB. 
 
O Siscoserv é o sistema que obriga à prestação informações relativas às transações entre 
residentes ou domiciliados no Brasil e residentes ou domiciliados no exterior que compreendam 
serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio das pessoas 
físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados. 
 

14. Bis in idem: Uma só conduta não pode configurar corrupção e lavagem, diz 

João Santana 
 
Fonte: Conjur 

Por Sérgio Rodas 

 
A defesa do marqueteiro João Santana, representado pelo criminalista Fábio Tofic Simantob, 
pediu sua absolvição sumária no processo da operação “lava jato” a que responde por corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro por ter recebido valores em contas no exterior. O argumento é 
que um réu só pode ser condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro se praticar 
duas condutas criminosas distintas — caso contrário, ocorreria o chamado bis in idem, que 
descreve uma punição em duplicidade. 
 
Em memorial entregue à 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, a defesa argumenta que para a 
configuração dos dois delitos, respectivamente, também é necessário provar que um 
funcionário público recebeu propina combinada por ele ou por terceiros ou que quem executou 
operações financeiras sabia da origem criminosa dos recursos. O advogado do publicitário pediu, 
preliminarmente, a nulidade da ação penal por recusa em disponibilizar todos os documentos 
do caso à defesa, e a absolvição sumária de João Santana. 
 
Na denúncia, o Ministério Público Federal acusou Santana e sua mulher e sócia, Mônica Moura, 
de receber US$ 7,5 milhões em contas no exterior por campanhas eleitorais de candidatos do 
PT. De acordo com os procuradores, o dinheiro foi transferido pelo lobista Zwi Skornicki a mando 
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do ex-tesoureiro do partido João Vaccari Neto, e teve origem em contrato fraudulento de um 
estaleiro com a Petrobras. 
 
Tofic Simantob argumenta que as premissas adotadas pelo MPF para concluir que Santana e 
Mônica sabiam da corrupção e, portanto, cometeram crime estão equivocadas. Isso porque o 
dinheiro veio de Skornicki, e não do estaleiro, e pagamentos não deixam de ser contabilizados 
apenas em caso de suborno. 
 
Um terceiro erro da acusação apontado pelo advogado é a correlação de Santana com o também 
publicitário Duda Mendonça no caso do mensalão. “A correlação com o caso do mensalão é com 
todas as vênias devidas o maior dos tropeços da acusação, aquilo que se poderia chamar de 
‘traição freudiana’, já que acaba por admitir a identidade absoluta entre este caso e o de Duda 
Mendonça, publicitário que em situação idêntica foi absolvido pelo STF da acusação de lavagem, 
e nem sequer denunciado por corrupção.” 
 
Além disso, o representante de João Santana ressalta que o crime de corrupção passiva exige 
dolo direto, e não o dolo eventual descrito na denúncia, o que tornaria a conduta atípica. Outro 
argumento pela ausência de delito é o fato de o MPF afirmar que o marqueteiro recebeu os 
valores em nome de Vaccari Neto, que não era funcionário público — algo exigido por tal tipo 
penal. A defesa ainda levanta uma terceira questão nesse sentido: não há provas do pedido 
prévio de propina, que é quando a corrupção se consuma. 
 
Tofic Simantob também sustenta Santana não pode responder por lavagem de dinheiro, uma 
vez que não sabia da origem ilícita dos recursos. Para fortalecer seu argumento, mais uma vez 
ele recorreu ao julgamento de Duda Mendonça, que foi absolvido pelo Supremo Tribunal 
Federal por desconhecer que recebera valores irregulares. 
 
Ainda, a defesa de Santana destaca que o mesmo ato não pode configurar corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro, “sob pena de odioso bis in idem”, algo estabelecido pelo ministro Teori 
Zavascki no julgamento da Ação Penal 470, o processo do mensalão. A seu ver, é isso que o MPF 
está tentando fazer, “porque ora sustenta que a corrupção ter-se-ia consumado quando os 
publicitários receberam os valores via doação direta, ora que este mesmo ato de recebimento 
teria também configurado lavagem de dinheiro”. 
 

15. Projeto que prevê incentivos fiscais para investimentos em saneamento 

básico é aprovado na Câmara 
 
Fonte: Agência Senado 

 
Segundo o texto aprovado pela CCJ, os benefícios serão concedidos às empresas de saneamento 
até 2026 
 
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou 
proposta que cria um regime de incentivos fiscais para que as empresas de água, esgoto e 
limpeza invistam mais no setor. Quem aumentar os investimentos em determinados projetos 
ganhará créditos tributários das contribuições PIS/Pasep e Cofins. 
 
Por orientação do relator na CCJ, deputado Jutahy Junior (PSDB-BA), o texto aprovado é o 
substitutivo acatado anteriormente pela Comissão de Desenvolvimento Urbano ao Projeto de 
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Lei 2290/15, do senador José Serra (PSDB-SP), que cria o Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento do Saneamento Básico (Reisb). 
 
Como sofreu alterações, o texto, que tramita em caráter conclusivo e também havia sido 
aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação, retorna para análise do Senado. 
 
Substitutivo 
 
Entre as mudanças propostas no substitutivo, está a definição de um prazo para a concessão 
dos incentivos até 2026. 
 
O alcance do programa também é alterado. O projeto original determina que, para ganhar 
créditos, os investimentos precisam ser feitos em projetos de alta relevância e interesse social 
aprovados pelo Ministério das Cidades; de acordo com diretrizes do Plano Nacional de 
Saneamento Básico; e representar aumento de investimentos da empresa no setor em relação 
aos gastos entre 2010 e 2014. 
 
O substitutivo prioriza os investimentos voltados para a sustentabilidade e a eficiência dos 
sistemas de saneamento básico, de acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico. O texto 
também amplia a abrangência do programa, para beneficiar um leque maior de empresas de 
saneamento. A proposta original garantia benefícios para quem aumentasse os investimentos 
nos últimos cinco anos, prazo ampliado para dez no texto final aprovado. 
 

16. Instrução Normativa da Receita Federal trata da regularização de obras de 

construção civil no eSocial 
 
Fonte: RFB 

 
Foi publicada na última segunda-feira, 16/5, a Instrução Normativa nº 1641, que aprova o 
Manual Web Service SisobraPref que, em conjunto com o eSocial e Sero, iniciará um novo 
tratamento simplificado e conclusivo para as contribuições previdenciárias calculadas sobre 
obras de construção civil, tanto para pessoas físicas quanto para as jurídicas. 
 
A partir da implantação integral do eSocial, será disponibilizada para o contribuinte no e-Cac da 
RFB o Serviço de Regularização de Obras de Construção Civil (Sero). Por meio da simplificação 
na legislação da constituição do crédito previdenciário de obras de construção civil, o 
contribuinte, pessoa física ou jurídica, poderá aferir sua respectiva obra neste novo aplicativo, 
para em seguida constituir o débito previdenciário, tudo de forma online. 
 
Com a informação prestada pelo contribuinte no eSocial e Sero, e pelas informações de alvarás 
e habite-se transmitidas pelas prefeituras utilizando o SisobraPref, haverá um batimento 
eletrônico de forma que ocorra a regularização da obra. Uma vez regularizada, o contribuinte 
poderá emitir a nova Certidão Negativa de Obras na Internet, prevista também com a 
implantação do eSocial. 
 
O objetivo do projeto é propiciar a constituição do crédito previdenciário das obras de forma 
tão simples quanto os créditos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF). Dessa forma, 
não haverá a necessidade de atendimento presencial na Receita Federal. 
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O Manual Web Service SisobraPref estabelece padrões técnicos de comunicação (leiaute) para 
a transmissão, entre os municípios e o Distrito Federal e a Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB), dos dados relativos a alvarás para construção civil e a documentos de habite-se 
concedidos, bem como das informações relativas à não emissão desses documentos. 
 
Como o leiaute proposto na IN RFB n° 1.569, de 2015, está sendo utilizado para a realização de 
testes, há a necessidade de ajustes constantes nas especificações contidas no Manual. Assim, 
para agilidade na disponibilização das atualizações efetuadas, o art. 1º da IN RFB nº 1.569, de 
2015, está sendo alterado para informar que as atualizações do leiaute estarão disponíveis no 
sítio da RFB, na Internet. Dessa forma, evita-se a necessidade de republicações do Manual por 
meio de edição de novas Instruções Normativas. 
 
Outra alteração é a inclusão de novos parágrafos ao art. 1º da IN RFB nº 1.569, de 2015, para 
informar que há necessidade de adesão, pelos entes federativos, ao Domicílio Tributário 
Eletrônico (DTE) para realização da transmissão dos arquivos digitais, bem como para esclarecer 
que a transmissão de arquivos na fase de testes não desobriga o ente federativo da entrega de 
arquivos com dados relativos a alvarás para construção civil e a documentos de habite-se 
concedidos, na forma estabelecida na Portaria INSS/DRP nº 53, de 2004, e republicada pela 
Portaria MPS/SRP nº 160, de 2005. 

 

17. Comissão da Câmara autoriza cooperativas a excluírem prestação de 

serviços da base de cálculo de tributos 
 

Fonte: Agência Câmara Notícias 

 
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio aprovou, na quarta-feira (18), 
o Projeto de Lei 3247/15, que autoriza as cooperativas a excluir da base de cálculo da 
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os valores repassados aos cooperados decorrentes da 
prestação de serviços em nome da cooperativa. 
 
De autoria do deputado Pedro Cunha Lima (PSDB-PB), o projeto acrescenta dispositivo à Medida 
Provisória (MP) 2.158-35/01. O texto atual da MP estabelece que apenas os valores decorrentes 
da comercialização de produtos entregues pelos associados – ainda que o associado seja pessoa 
jurídica – serão excluídos da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins. 
 
O projeto estende à prestação de serviços o tratamento dispensado à comercialização de 
produtos pelas cooperativas, no que se refere à exclusão da base de cálculo dos tributos. 
 
A exclusão alcançará somente a prestação de serviços vinculados diretamente à atividade 
econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa. 
 
Correção de distorções 
 
O parecer do relator, deputado Mauro Pereira (PMDB-RS), foi favorável à proposta. “O projeto 
busca corrigir uma distorção atualmente existente no que se refere à incidência dos tributos 
PIS/Pasep e Cofins em relação às cooperativas”, disse. 
 
“O tratamento tributário conferido à venda dos produtos dos associados deve ser equiparado 
aos serviços que os associados prestarem”, completou. 
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Tramitação 
 
De caráter conclusivo, a proposta será analisada ainda pelas comissões de Finanças e Tributação; 
e de Constituição e Justiça e de Cidadania. 
 

18. Empresas da ZFM tem cobranças de PIS/Cofins suspensas pelo STJ  
 

Fonte: Notícias Fiscais 

 
Depois da Taxa de Serviço Administrativo da Suframa (TSA), considerada inconstitucional, agora 
mais uma boa notícia para as empresas da Zona Franca de Manaus. O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) negou mais um recurso da Receita Federal e confirmou decisões da Justiça Federal 
do Amazonas e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que haviam determinado a suspensão 
da cobrança do PIS/COFINS sobre as vendas de mercadorias por empresas instaladas na Zona 
Franca de Manaus. O STJ também confirmou a restituição para a empresa de tudo que foi pago 
à Receita nos 5 anos anteriores ao processo. 
 
Após as derrota na Justiça Federal em Manaus e em Brasília, a Receita Federal ainda  tentou 
interpor Recurso Especial para que o STJ apreciasse a questão, recurso este inicialmente negado 
pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A Receita então interpôs Agravo, mas 
o STJ também não acatou este último recurso. O Relator do processo no STJ que negou 
seguimento ao Recurso Especial da Receita Federal, Ministro Hermam Benjamin, ratificou que a 
venda de mercadorias na Zona Franca de Manaus equivale à exportação, fazendo jus a empresa 
que ajuizou o processo à restituição e aos benefícios fiscais requeridos. 
 
Eduardo Bonates Lima, Sócio responsável pelo Contencioso Público e Tributário da Banca 
Almeida & Barretto Advogados, que advogou desde o início do processo para a empresa, 
observa que esta é mais uma vitória das empresas instaladas na Zona Franca de Manaus contra 
a “extorsão tributária praticada pelo Governo Federal”. Bonates destaca que juntamente com 
as decisões favoráveis das ações que questionam a Taxa da Suframa e o PIS/COFINS Importação, 
esta é mais uma decisão do Poder Judiciário a favor da Zona Franca. “A Justiça como um todo, 
desde os Juízes Federais do Amazonas até os Ministros do STF e do STJ, passando pelos 
Desembargadores Federais do TRF da 1ª Região, está sempre do lado da Zona Franca de Manaus 
e sistematicamente vem protegendo este Modelo dos ataques da União. As empresas não tem 
o que temer, ao menor sinal de tributação incorreta que envolva Zona Franca, devem procurar 
o Poder Judiciário, que está do lado das empresas e contra o Governo nestes casos”, disse. 
 

19. TRF poderá julgar aumento de Cofins por meio de repetitivo 
 

Fonte: Valor 

Por Joice Bacelo 

 
A cobrança de PIS e Cofins sobre receitas financeiras poderá ser julgada pelo Tribunal Regional 
Federal (TRF) da 3ª Região por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 
- quando um caso é apreciado e a decisão replicada a todos os outros idênticos que tramitam 
na mesma jurisdição. O pedido de aplicação do instrumento foi feito por duas empresas do 
grupo de cosméticos Avon e ainda precisa ser aceito pelo presidente da Corte. 
 
O IRDR é uma das novidades do novo Código de Processo Civil (CPC), em vigor desde o dia 18 de 
março. Funciona nos mesmos moldes do recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
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mas seu uso é exclusivo dos tribunais da segunda instância. Até agora não há nenhum julgado 
do tipo no país. 
 
Se decidida a aplicação do incidente pelo TRF, os processos que tratam do tema e tramitam na 
Justiça Federal de São Paulo e de Mato Grosso do Sul (tanto na primeira como na segunda 
instância) serão suspensos por até um ano - prazo limite para o julgamento da matéria. A análise 
da questão ficará a cargo da 2ª Seção. 
 
A tributação de receitas financeiras de empresas sujeitas ao regime não cumulativo foi 
estabelecida pelo Decreto nº 8.426, que entrou em vigor em julho do ano passado. As alíquotas 
- que estavam zeradas desde 2004 - foram fixadas em 4% para a Cofins e 0,65% para o PIS. Desde 
então, inúmeros processos foram ajuizados. 
 
Os contribuintes alegam, principalmente, que a cobrança não poderia ser restabelecida por 
decreto. Nas ações, citam o artigo 150 da Constituição Federal. O dispositivo diz que é "vedado 
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que 
o estabeleça". 
 
Não há unanimidade nas decisões proferidas até agora pela Justiça. Há empresas que, com esse 
argumento, conseguiram a dispensa do pagamento. Mas também há casos em que a cobrança 
foi mantida. Magistrados contrários à tese dos contribuintes sustentam que a alíquota zero 
também havia sido instituída por decreto. Entendem ainda que ambos os decretos têm o mesmo 
fundamento legal. Trata-se do artigo 27 da Lei nº 10.865, de 2004, que permitiu reduzir ou 
restabelecer as alíquotas. 
 
No caso específico da Avon, a sentença foi desfavorável na primeira instância. De acordo com o 
representante da companhia no processo, o tributarista Luís Augusto Gomes, do Demarest 
Advogados, o pedido de aplicação do IRDR foi feito para evitar a disparidade de decisões. 
"Justamente para que um não deixe de pagar e o outro, na mesma situação, pague. É segurança 
jurídica", diz. 
 
Ele estima que estejam em tramitação pelo menos dois mil processos semelhantes na 3ª Região 
da Justiça Federal. Só no escritório onde atua são 25 ações. "E temos clientes com decisão 
favorável e clientes com decisão desfavorável", observa. 
 
Além de contestar a majoração das alíquotas por meio de decreto, o advogado sustenta que há 
violação ao princípio da não cumulatividade. Isso porque, segundo ele, não houve previsão para 
se deduzir as eventuais despesas financeiras para apuração do PIS e da Cofins. O advogado 
também entende que foi violado o artigo 195 da Constituição Federal. O dispositivo estabelece 
que PIS e Cofins só poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em razão da 
atividade econômica das empresas. 
 
Especialista na área, o advogado Luís Alexandre Barbosa, sócio do escritório LBMF Sociedade de 
Advogados, foi um dos primeiros a conseguir sentença favorável ao contribuinte na primeira 
instância da Justiça Federal em São Paulo, no início do ano. O caso agora está em análise no TRF 
e ele afirma que também vai solicitar a aplicação do IRDR. 
 
O pedido do incidente, segundo o novo CPC, pode ser feito pelas partes do processo, pelo juiz 
ou pelo Ministério Público. Por isso é possível que exista mais de uma solicitação sobre a mesma 
matéria. Nessas situações, cabe ao presidente do tribunal decidir qual dos casos será julgado em 
caráter repetitivo. 
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Barbosa entende que manifestação da Justiça em favor da manutenção do decreto que 
restabeleceu as alíquotas do PIS e da Cofins abre importante precedente "para esvaziar o Poder 
Legislativo". 
 
"Não estamos falando só das alíquotas PIS e Cofins. Esta é só a ponta do iceberg. Aceitarmos 
que um decreto, por meio de lei autorizativa, reduza ou aumente alíquotas significa abrir 
precedente para que qualquer lei, daqui para frente, autorize o Executivo a alterar alíquotas 
para cima ou para baixo ao seu bel-prazer. É disso que estamos falando", afirma o advogado. 
 
Para os tributaristas Luca Salvoni e Rafael Vega, do Cascione, Pulino, Boulos & Santos, não cabia 
ao contribuinte contestar o benefício quando o governo reduziu as alíquotas a zero. Por isso, 
segundo eles, mesmo que os dois decretos - o que zerou e o que restabeleceu as alíquotas - 
tenham base no mesmo dispositivo, o contribuinte não pode, agora, ser punido. 
 
Há precedente do Supremo Tribunal Federal (STF) nesse sentido. O ministro Sepúlveda Pertence 
(aposentado) defendeu que, mesmo que haja mais de uma inconstitucionalidade, o julgamento 
deve se ater somente ao que foi pedido pela parte, ainda mais quando o status anterior for 
benéfico ao contribuinte. Na época, discutia-se sobre a majoração da alíquota de contribuição 
previdenciária de transportador autônomo por portaria da Previdência Social. 
 
Coordenador-Geral da Representação Judicial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), Rogério Campos, afirma que o Decreto nº 8.426, na verdade, "não cria ou restabelece a 
incidência do PIS e da Cofins sobre receitas financeiras", mas sim "revoga ato normativo de 
idêntico nível hierárquico". 
 
Ele sustenta ainda que tal decreto "se limitou a exercer faculdade outorgada de forma limitada 
pela lei". De acordo com Campos, a jurisprudência no TRF é "amplamente favorável à tese da 
Fazenda Nacional". 
 

20. Inclusão de advogados no Simples é mantida 
 

Fonte: Valor 

Por Adriana Aguiar 

 
O Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região manteve, em nova decisão, entendimento 
favorável à inclusão de advogados autônomos no Simples Nacional. Antes dessa decisão, a 
Receita Federal tinha recorrido ao presidente do TRF, Hilton José Queiroz, que negou a 
suspensão da tutela antecipada (espécie de liminar) obtida pela Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) na 5ª Vara Federal do Distrito Federal. 
 
Na nova decisão, o relator, desembargador federal Novély Vilanova, entendeu que não existe 
risco grave ou de difícil reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da sentença que 
determinou a inclusão dos profissionais no regime simplificado de tributação. 
 
Em janeiro, com a publicação da Lei nº 13.247, que alterou o Estatuto da Advocacia, ficou aberta 
a possibilidade de advogados trabalharem sozinhos, sem participar de um escritório, e atuarem 
como pessoa jurídica. A partir disso, advogados tentaram se enquadrar no Simples. 
 
Porém, a Receita Federal encaminhou nota sobre o assunto ao Ministério da Fazenda, além de 
inclui-la em seu site, com a afirmação de que a sociedade individual de advogado não poderia 
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optar pelo regime por não haver previsão legal. Para o órgão, embora a lei complementar tivesse 
inovado com a possibilidade de adesão ao regime simplificado para serviços advocatícios, a 
sociedade unipessoal de advogados não estaria enquadrada no artigo 3 da Lei Complementar n 
º 123, de 2006. 
 
O desembargador Novély Vilanova, porém, afirma na decisão que no parecer pela aprovação do 
projeto de lei da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que tratava da nova norma, 
expressamente se destaca que a sociedade unipessoal de advocacia nada mais representa do 
que o mesmo que a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli), prevista na Lei 
Complementar nº 123, que estabelece as empresas que podem ser incluídas no Simples. 
 
Segundo o desembargador, "a circunstância do legislador não ter expressamente enquadrado a 
sociedade unipessoal de advocacia como uma Eireli, ou mesmo determinado que as mesmas 
disposições desta deveriam ser aplicadas àquela, ou até me face de possíveis atecnias na 
redação da lei, tudo não esvazia o direito objetivo-subjetivo dos substituídos da parte autora em 
optarem pelo sistema simplificado de tributação". A decisão foi publicada no dia 10 de maio. 
 
Para Luiz Gustavo Bichara, procurador tributário do Conselho Federal da OAB, "as decisões [do 
relator do agravo e do presidente da Corte] confirmam a bem posta liminar, deixando claro que 
não há dúvidas acerca do direito das sociedades unipessoais de advocacia de aderirem ao 
Simples". O advogado afirma considerar "uma grande vitória da OAB, que garante esse regime 
de tributação mais benéfico, sobretudo em tempos de crise, onde a esmagadora massa da 
advocacia tem sofrido muito". 
 
Procurada pelo Valor, a Receita Federal preferiu não se manifestar sobre a decisão. 
 

21. Nova meta fiscal será votada na terça 
 

Fonte: Agencia Senado 

 
O Congresso Nacional fará sessão na terça-feira (24) para votar a nova meta fiscal do governo 
para 2016, segundo anunciou o presidente do Senado, Renan Calheiros, após reunião com o 
ministro do Planejamento, Romero Jucá. 
 
O governo estima que o deficit fiscal pode ultrapassar o montante de R$ 200 bilhões, mas a 
conta será fechada na sexta-feira (20) e entregue ao Congresso na segunda-feira (23). 
 
— Nós vamos fazer um esforço para, na terça-feira, votarmos a redução da meta. Esperamos 
receber na segunda-feira e reunir os líderes para conseguirmos rapidamente isso — disse Renan. 
 
Ainda no dia da votação que afastou a presidente Dilma Rousseff, Jucá informou que poderia 
ser necessário revisar a meta fiscal além do valor enviado pelo governo Dilma ao Congresso, de 
um déficit de R$ 96 bilhões. Conforme o ministro do Planejamento, o atual governo não vai 
repetir o anterior, que, segundo ele, "maquiava os números". 
 
— Uma das críticas que eu fazia ao governo que saiu era exatamente essa maquiagem de 
números. A primeira posição para se resolver o problema é reconhecer a verdade. E a verdade 
dos números será apresentada ao país na próxima segunda-feira — frisou. 
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Alguns pontos da nova meta fiscal que ainda não foram fechados, de acordo com Jucá, se 
referem ao balanço da Eletrobras e à negociação das dívidas da União com os estados. 
 
Além da redução da meta fiscal, o ministro do Planejamento também pediu o apoio do 
Congresso para a votação de outros projetos considerados importantes pela equipe econômica 
do novo governo como a Desvinculação das Receitas da União (DRU). 
 
— É importante aprovar a desvinculação, é uma medida emergencial. Nós vamos depois discutir 
uma modelagem mais permanente. Isso virá também dentro das novas medidas econômicas 
para melhorar o investimento e racionalizar os gastos públicos — apontou. 

ESTADUAL 
 

22. ICMS-SP - Substituição da GIA 
 

Fonte: Siga o Fisco 

Por Josefina do Nascimento 

 
A SEFAZ-SP anunciou que a partir do dia 11/05/2016, o sistema de validação de GIA Substitutiva 
passará a reconhecer automaticamente o pagamento de DARE 164-8 (retificação de guia ou 
documento de recolhimento do ICMS) , após o expediente. 
 
Portanto, após a transmissão de GIA substitutiva, o contribuinte não precisará mais apresentar 
o comprovante de pagamento da DARE no Posto Fiscal de vinculação do estabelecimento, pois 
essa estará processada no dia seguinte. 
 
O pagamento da taxa deverá ser realizado no prazo de 14 dias, contados do dia de entrega da 
GIA, caso contrário, a declaração será recusada automaticamente. 
 
Antes desta medida, para processar a substituição da GIA, o contribuinte paulista tinha de 
apresentar o comprovante de recolhimento da taxa no Posto Fiscal. 
 
A medida vai facilitar o processo de substituição da GIA. 
 
Quem está obrigado a transmitir a GIA 
 
A GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS) deve ser elaborada e transmitida mensalmente 
pelos contribuintes com estabelecimento em São Paulo, e enquadrados no regime periódico de 
apuração - RPA, nos termos do artigo 253 do RICMS (Decreto nº 45.490/2000), devendo refletir 
fielmente a escrita fiscal do contribuinte. Os procedimentos relativos a esta declaração estão 
previstos no Anexo IV da Portaria CAT 92/98. 
 
Prazo de entrega da GIA 
 
A GIA deve ser apresentada até os dias a seguir indicados de acordo com o último dígito do 
número de inscrição estadual do estabelecimento. (art. 254 do RICMS/SP – Portaria CAT-92/98, 
Anexo IV, artigo 20 com alteração da Portaria CAT 49/01). 
 
Caso o dia do vencimento para apresentação da GIA recair em dia não útil, a transmissão poderá 
ser efetuada por meio da Internet no endereço: 
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http://www.fazenda.sp.gov.br ou http://pfe.fazenda.sp.gov.br . 
 
Assim, o prazo de entrega da GIA não sofre alteração em função do dia ser útil ou não. 
 
GIA – Retificação 
 
Os erros e as omissões no preenchimento da GIA constatados após a transmissão do seu 
formulário eletrônico à Secretaria da Fazenda serão corrigidos mediante a apresentação de GIA 
substitutiva (Art. 17 da Portaria CAT-92/98). 
 
Substituição da GIA – valor da taxa 
 
O valor da taxa de substituição da GIA é calculado em quantidade UFESP.  
  
A Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP, para o período de 01-01-2016 a 31-12-2016, é 
de R$ 23,55 (Comunicado DA-98/2015). 
 
A taxa de substituição da GIA corresponde a 3,30 UFESP.  
  
Assim, em 2016 o valor da taxa de substituição da GIA corresponde a R$ 77,72, (R$ 3,30 x R$ 
23,55) conforme Comunicado CAT 22/2015. 
 
Portaria CAT-92/98 

Da GIA Substitutiva 

Artigo 17 - Os erros e as omissões no preenchimento da GIA constatados após a transmissão do 

seu formulário eletrônico à Secretaria da Fazenda serão corrigidos mediante a apresentação de 

GIA substitutiva. 

 

§ 1º - Para fins do cumprimento do disposto neste artigo, o contribuinte deverá, observadas as 

demais disposições deste Anexo: 

1 - preencher um novo formulário eletrônico da GIA, corrigindo os dados errados e repetindo os 

dados corretos; 

2 - transmitir, à Secretaria da Fazenda, o formulário eletrônico da GIA preenchido nos termos do 

item 1. 

 

§ 2º - O formulário eletrônico de substituição da GIA não será recepcionado caso haja outra GIA 

substitutiva, do mesmo estabelecimento e para a mesma referência, pendente de análise pela 

Secretaria da Fazenda. 

 

§ 3º - A critério do Chefe do Posto Fiscal de vinculação do contribuinte, ou do responsável por ele 

designado, poderão ser realizadas verificações fiscais para fins de análise e deferimento da 

substituição da GIA. 

 

§ 4º - Caberá ao contribuinte acompanhar o andamento do processamento da GIA substitutiva 

por meio do PFE - Posto Fiscal Eletrônico, no módulo NovaGIA. 

 

§ 5º - A substituição de GIA somente será analisada após a comprovação do pagamento de uma 

das seguintes taxas: 

1 - da taxa única anual prevista no §1º do artigo 1º da Lei 7.645, de 23-12-1991, hipótese em 

que a comprovação do pagamento será feita automaticamente; 
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2 - da taxa prevista no item 11.1 da Tabela a anexa à Lei 7.645, de 23-12-1991, referente à 

retificação ou substituição de GIA, hipótese em que o contribuinte deverá comparecer ao Posto 

Fiscal de sua vinculação para comprovar o pagamento. 

 

§ 6º - Se, no prazo de 14 (quatorze) dias contados da data da transmissão do formulário 

eletrônico de substituição da GIA, não for feita a comprovação do pagamento da taxa referida 

no § 5º, a GIA substitutiva será automaticamente recusada. 

 

23. MT: Optantes do Simples não precisam entregar EFD e GIA-ICMS 
 
Fonte: Sefaz/MT 

 
A Gerência de Documentos e Declarações Fiscais da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso 
(Sefaz/MT) informa que contribuintes optantes do Simples Nacional estão dispensados da 
entrega da Escrituração Fiscal Digital, desde que não ultrapassem o sublimite estadual para 
enquadramento no referido tratamento diferenciado, fixado pelo Estado de Mato Grosso para 
o exercício financeiro. 
 
Visando facilitar os procedimentos por parte do contribuinte, o desenquadramento será 
efetuado de ofício, não sendo necessário nenhum procedimento ou solicitação via e-process. 
 
A dispensa está sendo realizada com base no decreto n° 539, de 03 de maio de 2016 e no §4º-A 
do artigo 26 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
Com essa dispensa, os contribuintes optantes do Simples Nacional que não ultrapassarem o 
sublimite estadual ficam obrigados tão somente à entrega das declarações definidas pelo 
Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), não devendo entregar GIA-ICMS ou EFD. 
 

24. MG - ICMS - Crédito acumulado - Transferência e utilização - Alteração  
 

Fonte: Checkpoint 

 
Por meio do Decreto nº 46.999/2016 foi alterado o RICMS/MG para tratar sobre disposições 
pertinentes à transferência e utilização de crédito acumulado do imposto, dentre as quais 
destacamos: a) a transferência do crédito acumulado em razão de diferimento ou de redução 
de base de cálculo para fornecedor situado neste Estado, a título de pagamento pela aquisição 
de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, para emprego na 
fabricação ou embalagem de produto, ou de bem para ativo permanente, uso ou consumo de 
estabelecimento do adquirente no Estado, até o limite de 20% do valor da operação de 
aquisição; b) a emissão de nota fiscal na hipótese da transferência supracitada, quando a 
mercadori a deva ser entregue em outro estabelecimento do contribuinte detentor original do 
crédito acumulado no Estado, para acobertamento das operações com a mercadoria ou bem 
adquirido; c) a necessidade de autorização, mediante regime especial concedido pelo 
Superintendente de Tributação, para transferência do crédito acumulado para estabelecimento 
industrial situado neste Estado, a título de pagamento pela aquisição de caminhão, trator, 
máquina ou equipamento. 
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25. Projeto altera Lei Rouanet para proibir captação de recursos para projetos 

com potencial lucrativo 
 
Fonte: Agência Senado 

 
Em análise na Câmara dos Deputados, proposta altera a Lei Rouanet (Lei 8.313/91) para proibir 
a concessão de benefícios a projetos culturais que tenham potencial lucrativo e possam atrair 
investidores. 
 
A medida está prevista no Projeto de Lei 4526/16, do deputado Benjamin Maranhão (SD-PB)., 
 
Segundo o deputado, o objetivo é impedir que recursos públicos, em vez de atender à 
população, sejam usados para favorecer empresários. 
 
O autor observa que, ao analisar a captação de recursos para o “Rock in Rio”, o Tribunal de 
Contas da União (TCU) entendeu que não cabe incentivo fiscal aos projetos com capacidade de 
captar investimentos no mercado. 
 
“Isso desvirtua o emprego dos recursos públicos. O intuito da Lei Rouanet é proporcionar 
eventos acessíveis à maior parte da população, sem favorecimentos indevidos”, ressaltou o 
parlamentar. 
 
Tramitação 
 
A proposta será analisada de forma conclusiva pelas comissões de Cultura; e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania. 
 

26. MS: Governo anuncia redução do ICMS para agronegócio 
 

Fonte: Governo do Mato Grosso do Sul 

 
O governador Reinaldo Azambuja anuncia nesta sexta-feira (20) a criação de incentivos para a 
avicultura e irrigação. A publicação de decreto com redução expressiva do ICMS da eletricidade 
para os dois segmentos do agronegócio será anunciada durante a 52ª Exposição Agropecuária 
de Dourados (Expoagro), no Parque de Exposições do Sindicato Rural de Dourados. 
 
A energia elétrica é um dos itens mais expressivos da relação de custos operacionais de ambos 
os segmentos. Com a redução do imposto, o governo do Estado dá competitividade aos 
produtores sul-mato-grossenses – uma vez que este insumo pesa menos na produção dos 
estados vizinhos – e movimenta todos os elos das cadeias produtivas envolvidas. “Vai ser um 
marco na avicultura do Estado. Vai elevar a eficiência de produção”, comemora o presidente da 
Associação de Avicultores de MS (Avimasul), Adroaldo Hoffmann. 
 
Dados da Associação apontam que a energia elétrica representa 24% dos custos de produção 
do setor, perdendo apenas para a mão de obra, que fica em 30%. A economia, aponta Hoffman, 
será toda revertida em incremento, uma vez que o produtor vai ganhar fôlego para investir em 
tecnologia, elevando produção e produtividade. “Temos uma Ferrari que está parada na 
garagem. O Brasil dispõe da melhor tecnologia para produção de proteína animal do mundo, 
porém o produtor não consegue utilizar devido aos custos com energia elétrica, os quais 
comprometem a lucratividade, quando não inviabilizam o negócio”, afirmou. 
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Como exemplo de necessidade de atualização dos processos produtivos o dirigente cita os 
barracões onde as aves são criadas. De 25% a 30% dos galpões instalados no Estado são 
convencionais, abertos, comprometendo a eficiência produtiva. A energia mais barata abre 
margem para migração ao formato dark hause (casa escura), um sistema fechado que mantém 
iluminação e temperatura controladas, elevando a produtividade dos aviários. 
 
Mato Grosso do Sul possui hoje um rebanho de mais de 24 milhões de cabeças de aves, o que 
corresponde a participação de 2% no rebanho nacional. O setor é representado 490 produtores 
integrados, 1,1 mil aviários que se concentram na região Centro-Sul do Estado, sendo que 
Sidrolândia é o maior produtor e Dourados aparece na segunda posição. O cálculo da Avimasul 
é de que, pela composição de famílias, pelo menos duas mil pessoas sejam beneficiadas 
diretamente com a medida. 
 
“Vai aumentar significativamente nossa competitividade, porque o setor depende 
exclusivamente da exportação”, afirma o diretor da Avimasul, Adelmar Meyer. Da produção 
anual de 410,9 mil toneladas de carne de frango, mais de 90% sai do Estado, afirma o diretor. 
Deste total, 170 mil toneladas são destinadas ao mercado internacional, o que coloca Mato 
Grosso do Sul na sétima posição do ranking nacional, tendo como principais destinos países 
como Arábia Saudita, Japão e China. 
 
As medidas foram elaboradas a partir de estudos de equipes das secretarias de Estado de 
Produção e Agricultura Familiar (Sepaz), da Fazenda (Sefaz) e de Governo e Gestão Estratégica 
(Segov). Ao conceder o incentivo, o Governo do Estado deixa de arrecadar cerca de R$ 1,5 milhão 
anuais. “Estamos abrindo mão de receita para atender a uma demanda antiga dos avicultores e 
incentivar a agricultura irrigada. Mas como a medida vai incentivar os produtores, vamos ter 
benefícios para toda a cadeia de ambos os setores”, afirmou o Governador Reinaldo Azambuja. 
 
Animado, Hoffmann afirma que o produtor vai dar resposta, produzindo com mais eficiência e 
fazendo o dinheiro economizado circular na economia do Estado. “Vamos agradecer muito ao 
governador. As próximas gerações de avicultores vão lembrar dele”, afirma. 
 
Irrigação – Mato Grosso do Sul não tem tradição na agricultura irrigada. A maior parte da 
produção por este método é de arroz, por inundação. A redução no ICMS da energia quer 
incentivar com uso de tecnologias os novos polos que começam a se consolidar na região de 
Naviraí e Nova Andradina. 
 
A energia elétrica também está entre os principais custos deste sistema produtivo. “A irrigação 
favorece a diversificação de culturas e aumenta significativamente a produtividade e a geração 
de empregos no campo. Com as medidas, queremos incentivar os produtores e ampliar o uso 
deste sistema produtivo”, afirmou Azambuja. 
 
Segundo estudos do Ministério da Integração Nacional, o Brasil tem potencial para expandir as 
terras irrigadas em até 61 milhões de hectares. A região Centro-Oeste concentra o maior 
potencial, sendo que a viabilidade de irrigação de terras no Estado chega a quatro milhões de 
hectares. 
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MUNICIPAL 
 

27. STF reafirma inconstitucionalidade de taxa cobrada na Zona Franca de 

Manaus 
 

Fonte: Notícias Fiscais 

 
O Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou jurisprudência dominante no sentido de que é 
inconstitucional a Taxa de Serviços Administrativos (TSA) cobrada pela Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (Suframa). Em deliberação no Plenário Virtual, foi seguido o 
entendimento do relator do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 957650, com repercussão 
geral reconhecida, de que o artigo 1º da Lei 9.960/2000, que instituiu a taxa, viola a Constituição 
Federal por não definir de forma específica o fato gerador da cobrança. Uma vez julgada a 
matéria com status de repercussão geral, a solução será aplicada a todos os processos análogos 
sobrestados em outras instâncias. 
 
No caso dos autos, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) manteve decisão de primeira 
instância que declarou a inexistência de relação jurídica que obrigasse uma empresa situada na 
Zona Franca de recolher a TSA na importação de mercadorias estrangeiras ou no internamento 
de mercadorias nacionais. A Suframa recorreu ao STF alegando que tem função de aprovar, 
acompanhar, avaliar e controlar os projetos técnico-econômicos das empresas instaladas na 
área incentivada, sejam eles comerciais ou industriais, o que tornaria legítimo e razoável que a 
taxa varie em razão do valor que traduza mais de perto o volume da atividade econômica da 
empresa. 
 
A Suframa sustentou que os elementos constitutivos da obrigação tributária foram devidamente 
delineados no artigo 1º da Lei 9.960/2000. Afirma que a taxa é exigível em razão do exercício 
regular do poder de polícia e da prestação de serviços públicos específicos e divisíveis pela 
autarquia. Alega também não ser necessário que a norma tributária especifique quais serviços 
e atividades ensejam a cobrança do tributo, bastando a indicação de que integrem as 
competências atribuídas à ela no Decreto-Lei 288/1967. 
 
Em sua manifestação, o ministro Teori Zavascki observou que a lei federal que instituiu a TSA se 
limita a repetir como fato gerador do tributo a definição abstrata do seu objeto, deixando de 
definir concretamente qual atuação estatal própria do exercício do poder de polícia ou qual 
serviço público, específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição, seria 
passível de taxação. O ministro salientou que, em diversos precedentes, o STF tem decido no 
sentido de que o Decreto-Lei 288/1967 não foi recepcionado pela Constituição Federal. Anota 
ainda que ambas as Turmas da Corte têm se manifestado pela inconstitucionalidade da taxa 
criada pela Lei 9.960/2000, por não ter sido especificado o fator gerador do tributo. 
 
“Ora, se o Supremo Tribunal Federal, em sucessivos julgamentos, decidiu pela 
inconstitucionalidade de taxas que tinham como fato gerador prestação de serviço inespecífico, 
não mensurável, indivisível e insuscetível de ser referido a determinado contribuinte, maior 
razão existe para declaração de inconstitucionalidade quando não há definição, sequer, da 
prestação ou prestações de serviço público em que incidiria a TSA”, concluiu. 
O relator se pronunciou pela existência de repercussão geral da matéria e pela reafirmação da 
jurisprudência, conhecendo do agravo para negar provimento ao recurso extraordinário. A 
manifestação do relator quanto à repercussão geral foi seguida por unanimidade. No mérito, a 
decisão foi por maioria, vencidos os ministros Marco Aurélio e Luiz Fux. 
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Segundo o artigo 323-A do Regimento Interno do STF, nos casos de reafirmação de 
jurisprudência dominante da Corte, o julgamento de mérito de questões com repercussão geral 
também poderá ser realizado por meio eletrônico. 
 

28. Comissão do Senado aprova padronização do cálculo de ISS sobre 

agências de viagem 
 
Fonte: Agência Senado 

 
O Imposto sobre Serviços (ISS) que incide em atividades das agências de viagens pode passar a 
ser cobrado exclusivamente sobre a comissão recebida pela venda dos produtos turísticos e 
sobre taxas de serviço cobradas diretamente ao consumidor. É o que determina o PLS 
388/2011– Complementar, aprovado nesta quarta-feira (18) pela Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo (CDR). A matéria vai a Plenário. 
 
A medida visa padronizar a cobrança de ISS sobre a venda, por exemplo, de pacotes turísticos 
compostos de bilhete aéreo e hospedagem. Nesses casos, a remuneração da agência de turismo 
ocorre na forma de comissão paga pela companhia aérea e pelo hotel. 
 
No entanto, ao cobrar o ISS, alguns municípios têm considerado como base de cálculo o valor 
total do pacote turístico e não apenas a comissão recebida pela venda do mesmo. O projeto visa 
acabar com essa distorção, conforme informa seu autor, o ex-senador Rodrigo Rollemberg (PSB-
DF), na justificação do texto. 
 
A cobrança do ISS é regulamentada pela Lei Complementar 116/2003, que determina ser o 
imposto de competência dos municípios e do Distrito Federal, podendo variar de 2% a 5% sobre 
a prestação de serviços discriminados em lista anexa à lei, na qual estão “Serviços relativos a 
hospedagem, turismo, viagens e congêneres”. 
 
Para Rollemberg, a diferença de procedimentos observada entre municípios na cobrança do ISS 
se deve à falta de clareza nessa legislação. Com a proposta, ele quer explicitar na lei que o ISS 
terá como base de cálculo o valor da comissão e o valor que as agências de turismo agregam ao 
preço de custo dos serviços turísticos. 
 
O relator da matéria na CDR, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), ressalta, no entanto, que a 
norma proposta é restrita aos serviços de intermediação, não alcançando serviços prestados 
diretamente pelas agências. 
 
— No caso dos serviços de intermediação, nos parece obviamente inadequado o entendimento 
de que a base de cálculo do ISS seja o valor total cobrado pela agência. Isso porque, nesse caso, 
o tributo estaria incidindo não somente sobre os serviços prestados pela agência, mas também 
sobre o montante relativo, por exemplo, a passagens aéreas, hospedagens, visitas turísticas, 
entre outros — opinou. 
 
Alcolumbre manteve emenda de redação aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), 
que tornou mais clara a regra proposta e excluiu expressão que poderia gerar conflito com 
outras leis tributárias. 
 


