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FEDERAL 
 

1. Prazo de escrituração de estoque é alterado 

 
Fonte: Valor 

 
Alguns estabelecimentos industriais de empresa habilitada no Regime Aduaneiro Especial de 
Entreposto Industrial sob Controle Informatizado (Recof), ou outro regime alternativo a este, 
estão dispensados de fazer a Escrituração Fiscal Digital (EFD) do estoque, conhecida como Bloco 
K, até o dia 1º de janeiro de 2017. Elas passam a estar submetidas aos prazos para o 
cumprimento da obrigação como as demais empresas, de acordo com o faturamento anual e a 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). 
 
O regime aduaneiro Recof concede a suspensão de tributos que incidem sobre insumos 
importados para a fabricação de produtos destinados à exportação. 
 
De acordo com o Ajuste Sinief nº 13, o prazo de 1º de janeiro de 2017 deve ser seguido pelos 
estabelecimentos industriais de empresa com faturamento anual igual ou superior a R$ 300 
milhões. Se o faturamento anual for igual ou superior a R$ 78 milhões, a data será 1º de janeiro 
de 2018. Já os demais estabelecimentos industriais, atacadistas e os equiparados a industrial 
devem seguir a data de 1º de janeiro de 2019. Conforme a norma, o prazo específico para as 
empresas integrantes do Recof foi retirado. 
 
"Para algumas companhias o prazo continua a ser 1º de janeiro do ano que vem. Porém, para 
outras passa a ser 2018 ou 2019. Dessa forma, as empresas poderão se planejar melhor e 
priorizar outros gastos até lá", afirma o consultor e diretor da Confirp, Welinton Mota. 
 
Empresas no Recof que já se preparavam para enviar o Bloco K a partir de 1º de janeiro do ano 
que vem e, cujo faturamento é igual ou superior a R$ 78 milhões, por exemplo, passaram a 
poder cumprir a obrigação até o dia 1º de janeiro de 2018. 
 
A medida está no Ajuste Sinief nº 1 do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), 
publicado no Diário Oficial da União de sexta-feira. 
 

2. Opinião: Incidência de PIS/Cofins sobre receitas no exterior depende de 

variação cambial 

 
Fonte: Conjur 

 
Recentemente, a Receita Federal do Brasil tentou dirimir, por meio do Ato Declaratório 
Interpretativo 8, dúvidas acerca da incidência da alíquota de 4,5% de PIS e Cofins sobre as 
empresas que recebem pagamento por exportações em moeda estrangeira, mantendo o capital 
no exterior e o contabilizando como variação cambial positiva. 
 
É consenso que a Constituição Federal de 1988 foi clara no sentido de desonerar a atividade 
exportadora com o propósito de aumentar a competitividade dos produtos brasileiros no 
mercado internacional. 
 
Portanto, àquele que submete sua produção à exportação terá suas receitas imunes às 
contribuições sociais, protegidas sob o manto do artigo 149, parágrafo 2º, I, da Constituição. No 
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entanto, uma das dúvidas recorrentes é se o delta positivo da variação cambial das receitas dos 
bens exportados estaria imune à incidência do PIS/Cofins. A resposta é positiva e legitimada pelo 
julgamento do leading case RE 627.815 no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A corte 
reafirmou entendimento de que “eventual variação da taxa de câmbio entre o fechamento e a 
liquidação do contrato configura receita decorrente de exportação sempre que seja favorável 
ao exportador”. 
 
Superada esta questão, surgiu uma nova controvérsia, qual seja, se mantidos esses valores no 
exterior, portanto, estarão eles sujeitos à incidência do PIS/Cofins na variação cambial positiva 
da receita de exportação? Parece-nos que a questão posta não é acerca da imunidade tributária 
da receita de exportação, tampouco da variação zpositiva do câmbio, mas sim com relação à 
manutenção destes valores no exterior. 
 
Embora o Supremo Tribunal Federal não tenha enfrentado a questão do ponto de vista 
temporal, parece-nos que as receitas contempladas pela imunidade tributária deverão, sempre, 
respeitar o lapso definido pelo contrato de exportação que as ensejaram, ou seja, se a variação 
cambial for positiva na data de liquidação deste estará o contribuinte protegido pela imunidade 
prevista no artigo 149, parágrafo 2º, I, da Constituição, desde que o dinheiro dê entrada no 
Brasil. 
 
No entanto, o mesmo raciocínio não se aplicará caso o contribuinte opte por manter estes 
valores no exterior, em momento posterior à data de liquidação prevista no contrato de 
exportação. 
 
Assim, temos que o ponto nodal será a delimitação dos lapsos temporais entre a aferição da 
variação cambial das receitas de exportação, em detrimento da data firmada no contrato de 
exportação, e o regresso ou não deste ao Sistema Financeiro Nacional. 
 

3. Simples Nacional pode gerar economia de até 40% 

 
Fonte: Folha de Londrina – PR 

 
As microempresas e empresas de pequeno porte têm até o dia 29 de janeiro para optar pelo 
Simples Nacional, regime que unifica o pagamento de oito tributos em um documento de 
arrecadação, além de reduzir a carga tributária, a burocracia e as obrigações acessórias.  
 
De acordo com o Sindicato das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações, Pesquisas 
e de Serviços Contábeis de Londrina e Região (Sescap-Ldr), a economia gerada pela diminuição 
de tributos pode chegar a 40%, sendo mais favorável para ramos como a indústria, o comércio 
varejista e as prestadoras de serviços enquadradas na Tabela 3, que inclui a contribuição para o 
INSS.   
 
No entanto, a escolha nem sempre é vantajosa, como avalia o empresário contábil Irineu Thomé, 
vice-presidente institucional da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das 
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon).  
 
"A princípio, quando a tributação pelo Simples for maior do que pelo Lucro Presumido, não 
compensará. Mesmo assim, dependendo do valor pago a mais, poderá ser vantajoso optar pelo 
Simples considerando a redução da burocracia e das obrigações acessórias", explica. 
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Outras questões também devem ser analisadas nessa modalidade, como a ausência de 
transferência de créditos do IPI e ICMS. "Com alíquotas progressivas, as faixas superiores de 
receita podem ser mais onerosas do que no Lucro Real ou Presumido, especialmente para 
empresas de serviços", comenta o presidente do Sescap-Ldr, Jaime Cardozo.  
 
Ele ainda destaca que o empresário na hora de avaliar a possibilidade de requerer o 
enquadramento no Simples Nacional deve levar em consideração que as empresas optantes por 
este regime têm cada vez mais seus direitos ao tratamento tributário diferenciado, definido em 
Lei Complementar Federal, desrespeitados pelos governos estaduais. "Um exemplo foi o 
Decreto 442/2015 do Governo do Estado do Paraná exigindo o pagamento antecipado do ICMS 
correspondente à diferença entre as alíquotas interna e interestadual, relativamente às 
operações que tenham origem em outra unidade federada sujeitas à alíquota de 4%, instituída 
por meio da Resolução nº 13/2012 do Senado Federal, aplicável aos produtos importados, 
exceto aquelas submetidas ao regime da substituição tributária.  
 
Com este decreto o governo do Paraná simplesmente passou por cima de qualquer direito ao 
tratamento tributário diferenciado à microempresa e empresa de pequeno porte e elevou a 
carga tributária destas empresas", lembra Cardozo.  
 
Para escolher o melhor regime tributário, Thomé ressalta que é importante contar com o auxílio 
de uma organização contábil. "O contador verificará se a empresa preenche os requisitos legais 
para o enquadramento, como a participação de sócio em outras empresas, tanto no presente 
como no futuro".  
 
Além disso, o profissional poderá calcular a carga tributária com precisão. "Se a estimativa do 
faturamento no primeiro ano de atividade da empresa for mal calculada, por exemplo, poderá 
levar ao desenquadramento retroativo se ultrapassar em mais de 20% o limite legal", alerta.  
 
Quem pode optar pelo Simples?  
 
Para se enquadrar no regime, o empreendimento deve ter um faturamento anual de até R$ 3,6 
milhões. Com a alteração da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa em 2014, 140 novas 
categorias também foram incluídas no Simples. Entre elas, estão consultórios médicos, 
escritórios de advocacia e arquitetura, corretores e designers.  
 
Em 2016, fatores como a queda do faturamento das empresas podem influenciar o aumento do 
ingresso no Simples, segundo Thomé. "Para as empresas cujo faturamento em 2015 foi menor 
do que R$ 3,6 milhões e não estavam enquadradas no Simples porque faturaram um valor 
superior em 2014, abre-se essa oportunidade".  
 
É importante que a escolha seja certa, por isso o Sescap-Ldr orienta as empresas para que 
procurem o seu empresário contábil para analisar o caso e verificar as vantagens.  
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4. Receita Federal define regras sobre recursos enviados ao exterior 

 
Fonte: Correio do Povo 

 
A Receita Federal ainda vai definir normas para regularizar recursos enviados ao exterior, sem 
declaração. A previsão é que a regulamentação da lei - que cria o Regime Especial de 
Regularização Cambial e Tributária, publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União -, seja 
feita até 15 de março deste ano. Quando a Receita regulamentar a lei, os contribuintes terão 
prazo de 210 dias para aderir ao Regime Especial. 
 
O advogado Nereu Domingues, especialista em assessoramento de empresas familiares e 
grandes fortunas, diz que, com a troca de informações entre países, manter dinheiro não 
declarado no exterior é arriscado. Ele ressalta que a multa da Receita Federal pode chegar a 
225%, além de haver imputação criminal. “Vejo como uma oportunidade muito boa tanto para 
o governo brasileiro, como para o contribuinte que pode legalizar a um custo muito menor”, 
disse. 
 
Para tornar legais os recursos, que não precisam ser repatriados, serão cobrados 30% do valor 
do patrimônio, referentes a multa e Imposto de Renda. O advogado explica que, na prática, esse 
percentual cai para cerca de 20%, porque a base de cálculo prevista pela lei é o valor do 
patrimônio na data de 31 de dezembro de 2014, quando o dólar estava em R$ 2,60. Atualmente, 
o dólar está em cerca de R$ 4. No caso de um patrimônio de US$ 100 mil, por exemplo, o valor 
em reais atualmente é de R$ 400 mil. Mas, como a base de cálculo é o ano de 2014, serão 
cobrados 30% sobre o valor da época (R$ 260 mil). “Ainda assim, a alíquota é muito mais alta do 
que em outras iniciativas. Por exemplo, na Itália a alíquota é 4,5%”, destacou. 
 
Investimentos 
 
O advogado diz que muitos dos seus clientes planejam trazer o dinheiro do exterior para o Brasil 
para investir. “Os ativos brasileiros estão muito baratos em função da desvalorização do real. 
Muito dos meus clientes pensam em internar os recursos, aproveitando este momento de ativos 
mais baratos no país”, afirmou. Mas ele acrescenta que a crise política e econômica pode levar 
investidores a evitar a repatriação. “O que está barato hoje pode trazer prejuízos em função do 
quadro econômico e político”, acrescentou. 
 
Domingues diz ainda que a lei não beneficia quem enviou recursos ilícitos ao exterior. “São 
recursos que têm origem em lucros que foram tributados regularmente aqui no Brasil e só 
fizeram a remessa de forma irregular devido à preocupação com confisco, bloqueio de contas 
bancárias, desde a época do governo Collor. Então, são recursos que têm origem lícita, tiveram 
o pagamento de impostos aqui, no momento de sua origem, mas que foram remetidos com essa 
preocupação”, disse. 
 
A Receita Federal disse que não tem estimativa do valor total que pode ser regularizado com a 
criação do regime especial. Durante as discussões no Congresso, o Senado estimou que a nova 
lei pode resultar numa arrecadação entre R$ 100 bilhões e R$ 150 bilhões nos próximos anos. 
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5. Recurso legal pode pagar mais IR do que dinheiro repatriado 

 
Fonte: Valor 

Por Ana Paula Ragazzi 

 
O efeito cambial no programa de repatriação de recursos, com a fixação do câmbio de conversão 
para o cálculo do imposto de renda de 31 de dezembro de 2014, quando o dólar estava cotado 
a R$ 2,66, vai gerar uma situação inusitada: "quem mandou dinheiro para fora regularmente até 
mesmo para investimentos, se receber dividendos e quiser repatriar, vai pagar a alíquota efetiva 
de Imposto de Renda, de 27,5% [maior do que os 20% calculados pelo mercado para o 
programa]", afirma Luiz Bichara, sócio do Bichara Advogados. A tabela regressiva vale para 
rendimentos de empresas constituídas no exterior, estrutura comum entre brasileiros com 
patrimônio fora. 
 
A lei sancionada pela presidente Dilma possibilita que, por meio de uma declaração voluntária 
de origem lícita, o contribuinte brasileiro possa regularizar a situação de bens, recursos ou 
direitos não declarados e mantidos no exterior. Na regularização dos ativos, será necessário o 
pagamento de 30% - 15% a título de multa e 15% de IR sobre ganho de capital. Como foi fixado 
câmbio de 31 de dezembro de 2014 para o cálculo do imposto, a alíquota efetiva sobre os 
recursos será ao redor de 20%, considerando-se o câmbio atual, a R$ 4. 
 
"Pagar na casa de 20%, 22%, é barato para que a pessoa saia da ilegalidade se tem no exterior 
recursos de origem lícita. É possível optar por repatriar os recursos ou mantê-los no exterior, 
declarando no Brasil", diz Carlos Leoni, sócio do Leoni Siqueira Advogados. 
 
Em sua primeira leitura da lei sancionada pela presidente, Bichara vê uma situação que pode 
gerar alguma insegurança na redação do parágrafo 12 do artigo 4, diz que a "declaração de 
regularização não poderá ser, por qualquer modo, utilizada com único indício ou elemento para 
efeitos de expediente investigatório ou procedimento criminal". Segundo ele, a palavra "único", 
que não estava na redação anterior, possibilita que essas declarações possam fazer 
eventualmente parte de outras investigações, já que a regulamentação não veda que o 
Ministério Público acesse as declarações. 
 
Outra questão levantada por Bichara é o veto da presidente do inciso I do parágrafo 2º do art 
5º, que previa a aplicação dos efeitos da anistia a todos aqueles que tivessem participado dos 
crimes descritos na lei. Após o veto, a anistia só perdoa o agente que praticar a repatriação, e 
não outros envolvidos na circunstância que gerou a manutenção dos recursos no exterior. "Se 
um sócio de uma empresa recebeu um valor não declarado, e agora opta por repatriá-lo, parece 
que a declaração dele poderá ser usada em alguma investigação sobre a empresa, por exemplo", 
avalia Bichara. "Imagine-se a situação de duas pessoas que venderam um imóvel, receberam 
valores não declarados, e apenas uma fará a repatriação. Aparentemente essa outra poderá 
sofrer penalidades." 
 
Em resumo, a declaração do contribuinte não poderá ser utilizada para dar início a qualquer 
eventual investigação, mas pode fazer parte de processos em andamento. Leoni explica que a 
lei foi preparada apenas para viabilizar a situação de operações em que a origem do dinheiro 
seja lícita. "Ela quer regularizar a situação de quem sonegou um tributo, recebeu um dinheiro 
no exterior não declarado, entre outros. Mas ela não auxilia de forma alguma, por exemplo, a 
legalização de recursos obtidos através de corrupção", diz. 
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A redação da lei sancionada pela presidente prevê anistia para os crimes de sonegação fiscal, 
evasão de divisas, lavagem de dinheiro, uso de documento falso, associação criminosa, 
contabilidade paralela e funcionamento irregular de instituição financeira. Foram excluídos os 
crimes de falsa identidade em operação de câmbio e contrabando, entre outros. O regime 
também não poderá ser aplicado às obras de arte, antiguidades, joias e rebanho animal, muito 
provavelmente pela dificuldade de precificação desses itens. 
 
Bichara também destaca que o texto com vetos da presidente estabelece que qualquer pessoa 
que tenha alguma condenação criminal em primeira instância não poderá aderir à regularização 
- o texto anterior falava em condenação definitiva. Inicialmente esperava-se que a regulação 
final, após a publicação, saísse em 30 dias, mas a nova estimativa prevista é 15 de março. 
Dependendo de quando a regulação ficar pronta, o contribuinte deverá entregar a declaração 
de Imposto de Renda em abril e fazer uma retificadora quando regularizar a situação de seus 
bens no exterior. O prazo para aderir ao programa é de até 210 dias, contados da data em que 
entrar em vigor a regulamentação. 
 
A expectativa do governo brasileiro é alcançar cerca de R$ 150 bilhões em recursos com a 
regularização. Mas os advogados afirmam que hoje ainda é impossível precisar qual será a 
adesão. Esse tipo de programa tem sido utilizado, com êxito, por diversos países, incluindo 
Alemanha e Estados Unidos. 
 
"A partir deste ano vigora o Federal Account Tax Compliance Act (Fatca), acordo que fará com 
que os Estados Unidos repassem informações sobre os donos dos recursos mantidos por lá, o 
que pode se transformar num problema mais sério", avalia Bichara. 
 
Um ponto que chamou a atenção de Bichara e que deverá ser rediscutido no Congresso é que a 
lei, após os vetos de Dilma, não diz para onde serão destinados os recursos obtidos com a taxa 
cobrada pela legalização. 
"A presidente vetou o repasse das multas para estados e municípios, seguindo critérios do Fundo 
de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e o Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM). Aparentemente, os recursos irão apenas para a União, mas o governo havia negociado o 
repasse para estados e municípios para conseguir a tramitação no Congresso", afirma Bichara. 
 

6. Regulamentação deve sanar dúvidas em relação à norma 

 
Fonte: Valor 

Por Adriana Aguiar e Beatriz Olivon 

 
Além dos riscos a serem avaliados na adesão à Lei de Repatriação de ativos, há algumas dúvidas 
na redação da norma que devem ser avaliadas antes de se fazer a opção ao programa. 
 
O ponto que tem mais gerado controvérsia entre os advogados é se todos os contribuintes com 
condenações criminais, mesmo que não sejam definitivas, estarão impedidos de participar. Isso 
porque a presidente Dilma Roussef excluiu a ressalva, que estava prevista no artigo 1º, de que 
somente os contribuintes que tiverem sido condenados com ação transitada em julgado 
(quando não cabe mais recurso) em ação penal não poderiam participar do programa. 
 
Para o advogado criminalista Fábio Simantob, a questão fica resolvida já que no parágrafo 2º, 
inciso II, do artigo 5º, fica claro que só haverá a extinção da punibilidade se ocorrer "o 
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cumprimento das condições se der antes do trânsito em julgado da decisão criminal 
condenatória." 
 
Já na opinião do advogado Edison Fernandes, sócio do Fernandes, Figueiredo, Françoso e Petros 
Advogados, e do advogado Fernando Colucci, sócio do Machado Meyer, a norma deixa a dúvida 
e pode ser que o sistema não aceite os contribuintes condenados, ainda que não seja de forma 
definitiva. Caso isso ocorra, os advogados entendem que esse ponto pode ser questionado na 
Justiça. Isso porque apenas condenações transitadas em julgado poderiam impossibilitar alguém 
de fazer algo. 
 
Os funcionários públicos que se sentirem lesados com a proibição de participar do programa de 
repatriação também poderão recorrer ao Judiciário. A lei veda expressamente a participação de 
funcionários públicos que estejam no poder na publicação da lei, em 14 de janeiro. Porém, não 
menciona nada com relação às pessoas que já trabalharam em cargos públicos. "Os prejudicados 
poderão entrar na Justiça com base no princípio da isonomia, já que, em tese antigos 
funcionários públicos poderão participar", diz Colucci. 
 
Outra questão que não ficou esclarecida com a nova norma, segundo Colucci, é se os recursos 
já gastos pelo titular também precisam ser declarados ou se apenas os valores que ainda estão 
nas contas bancárias. "Acredito que esses pontos poderão ser mais esclarecidos com a norma 
da Receita Federal que deve ser editada para regulamentar a lei", diz. 
 
A regulamentação deve sair até dia 15 de março. A presidente Dilma Roussef, vetou o artigo que 
dava um prazo de 30 dias para a Receita Federal regulamentar o tema e instituiu essa nova data. 
A partir da edição da norma, os contribuintes terão 210 dias para fazer sua adesão. 
 
Para Colucci, a adesão terá que ser avaliada caso a caso, mas com a anistia dos crimes e o cenário 
mundial de fiscalização, a participação tem que ser considerada. "Tenho clientes que já 
receberam cartas de bancos no exterior dizendo para comprovar que os valores são declarados 
no Brasil ou então para retirá-los. Se essas pessoas por algum motivo não aderirem poderão 
ficar impossibilitadas de movimentar dinheiro, com a intensificação da fiscalização", diz. 
 
A norma ainda exige que os valores sejam comprovadamente lícitos para serem repatriados, o 
que nem sempre é fácil para os correntistas que têm suas contas com depósitos muito antigos. 
O advogado Edison Fernandes recomenda que haja farta documentação que comprove a origem 
lícita do ativo para não correr riscos desnecessários e ter seu pedido de repatriação negado após 
fornecer informações. 
 
Os que aderirem ao programa, ainda terão que autorizar a instituição financeira no exterior a 
informar o saldo total dos recursos que constam lá. Ou seja, segundo o Fernandes, a norma é 
clara ao estabelecer que não será possível fazer uma adesão parcial. 
 
Nas contas, os contribuintes também têm de considerar que os rendimentos dos recursos 
mantidos no exterior, relativos ao ano de 2015, estarão sujeitos ao imposto de renda 
normalmente, sem a cobrança de multa apenas. Somente os valores até o dia 31 de dezembro 
de 2014 que pagarão 15% de imposto de renda e 15% de multa sobre o valor total. 
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7. Repatriação ainda levanta dúvidas, mas agita gestoras 

 
Fonte: Valor 

Por Adriana Aguiar, Beatriz Olivon e Luciana Seabra 

 
A Lei da Repatriação, sancionada pela presidente Dilma Rousseff na quarta-feira, foi recebida 
com alguma preocupação pelos escritórios de advocacia e com entusiasmo pelas áreas de 
planejamento patrimonial de instituições financeiras. A nova legislação, que será regulamentada 
pela Receita Federal até 15 de março, permite que contribuintes regularizem valores mantidos 
no exterior mediante pagamento de imposto de 15% e multa de outros 15%. 
 
Um dos receios dos advogados é o uso das informações em eventuais investigações, ainda que 
exista a previsão de anistia. Isso porque a lei, embora diga que os dados não poderão ser usados 
se a Receita rejeitar a participação do contribuinte no programa, faz uma ressalva dizendo que 
a instauração ou continuidade de procedimentos poderá ocorrer "se houver evidências 
documentais não relacionadas à declaração do contribuinte". 
 
A manutenção dos artigos que anistiam os crimes de sonegação fiscal e previdenciária, falsidade 
ideológica, uso de documento falso para a prática de sonegação, evasão de divisas e lavagem de 
dinheiro fez com que o programa ficasse mais atraente. Porém, o crime de falsidade ideológica 
e de uso de documento falso para a prática de evasão de divisas foi excluído, o que também 
pode causar problemas. 
 
Por outro lado, a opção de deixar os valores irregulares no exterior está cada vez mais arriscada. 
Será difícil manter os recursos longe da fiscalização nos próximos dois anos, com a entrada em 
vigor de regras contidas no Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca) dos EUA, pelo qual 
informações serão automaticamente trocadas entre diversos países. 
 
Apesar dessas dúvidas, nos serviços de gestão de fortunas o tema da repatriação deixou de ser 
tabu. "É um instrumento com segurança jurídica importante. Estamos tranquilos em relação a 
isso", diz William Heuseler, do "private banking" do Itaú. "Em nossa opinião, não há dúvida de 
que se deve usar essa oportunidade para regularizar os recursos", completa. "O consenso é que 
a lei está bem escrita, não tem muitas falhas", diz Beny Podlubny, da área de gestão de fortunas 
da XP Investimentos. 
 
A expectativa é que a regularização movimente o mercado de gestão de fortunas no Brasil. Para 
trazer o dinheiro, a lei obriga a intermediação por uma instituição financeira autorizada a 
funcionar no país e a operar com câmbio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 

 

8. Lei de Repatriação de Ativos pode trazer riscos na área penal 

 
Fonte: Valor 

Por Adriana Aguiar e Beatriz Olivon 
 
Aparentemente atrativa para contribuintes declararem valores que estão em contas bancárias 
no exterior, a chamada Lei da Repatriação pode oferecer riscos e deixar em uma situação 
complicada aqueles que pensam em aderir ao regime. Segundo advogados, a norma - apesar de 
anistiar alguns crimes - não garante que a quebra de sigilo, continuidade de investigações e a 
responsabilização criminal dos contribuintes não ocorrerão. 
O secretário de cooperação internacional adjunto do Ministério Público Federal (MPF), Carlos 
Bruno Ferreira da Silva, afirma que a lei é clara ao dizer que não se pode usar os dados fornecidos 
para investigações. "O MPF, porém, pode usar outros meios para encontrar essas informações". 
 
Silva ainda afirma que o Ministério Público Federal deve fiscalizar para que a norma seja 
cumprida de forma restrita e "que advogados [representando clientes] não a usem para 
repatriar valores obtidos com o tráfico de drogas e corrupção. 
 
Apesar dos supostos riscos de participação no programa, a opção de não declarar também é 
considerada perigosa por especialistas, em razão dos acordos internacionais que possibilitam o 
cruzamento de dados entre os Fiscos de diferentes nações. 
 
Com a implementação do "Foreign Account Tax Compliance Act" (Fatca) - regime americano de 
prestação de informações tributárias - e com a possibilidade de que esse dados sejam, nos 
próximos dois anos, automaticamente trocados entre diversos países em função do "Common 
Reporting Standard" (CRS) - desenvolvido pela Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), - ficará cada vez mais difícil manter montantes no exterior 
longe da fiscalização. 
 
A Lei nº 13.254 institui o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) e 
oferece a pessoas físicas e jurídicas a possibilidade de legalizar recursos ou patrimônio lícito não 
declarados no exterior poderão por meio do pagamento de 15% de Imposto de Renda sobre o 
valor declarado e 15% de multa. 
 
A norma libera o contribuinte de responder a sete tipos de crime: sonegações fiscal e 
previdenciária, falsidade ideológica, uso de documento falso para esses fins, evasão de divisas, 
manutenção de depósitos não declarados no exterior e lavagem de dinheiro - desde que 
proveniente de um dos delitos antes mencionados. 
 
Segundo o advogado criminalista Rogério Taffarello, a anistia engloba os principais crimes que 
podem envolver esses processos. No entanto, o crime de falsidade ideológica e documento falso 
necessários para a prática de evasão de divisas está excluído, o que pode gerar problemas a 
depender do caso. 
 
Um dos maiores receios dos advogados está no uso das informações do programa em eventuais 
investigações, ainda que exista a previsão de anistia. Isso porque a lei, apesar de dizer que esses 
dados não poderão ser usados se a Receita Federal negar a participação do contribuinte no 
programa de repatriação, há uma ressalva no parágrafo 2º, do artigo 9º. 
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O dispositivo diz que a instauração ou continuidade de procedimentos somente poderá ocorrer 
"se houver evidências documentais não relacionadas à declaração do contribuinte". 
 
De acordo o advogado criminalista Fábio Tofic Simantob, a norma não esclarece que evidências 
documentais seriam essas. "Uma pessoa poderia ter sua investigação tocada em frente em 
consequência de uma notícia de jornal, por exemplo", diz Simantob. 
 
Outro artigo que traria essa mesma insegurança é o inciso I, parágrafo 12, do artigo 4º, segundo 
o qual a declaração de regularização não poderá ser, por qualquer modo, utilizada " como único 
indício ou elemento para efeitos de expediente investigatório ou procedimento criminal". Para 
o advogado Davi Tangerino, sócio de Trench, Rossi e Watanabe Advogados e professor de Direito 
Penal na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, existe um risco na interpretação de "único 
indício", pois não se estabelece quais outros poderão ser usados. 
 
Como o Ministério Público não precisa contar os caminhos que percorreu, em tese, existe o risco 
de, com a declaração, a informação ser usada não explicitamente, mas como ponto de partida. 
"O perigo é investigarem ou acharem um arranjo criativo pra justificar a investigação.", diz 
Tangerino. 
 
O Ministério Público Federal foi um dos principais opositores no Congresso à aprovação da 
proposta. "Essas leis não são o melhor meio de resolver o problema ao permitir a repatriação 
dos ativos em troca de perdão para os crimes cometidos", diz o secretário de cooperação 
internacional adjunto do MPF, Carlos Bruno Ferreira da Silva. De acordo com ele, o procurador-
geral ainda poderá avaliar se seria o caso de questionar a norma no Supremo Tribunal Federal 
(STF). 
 
O advogado tributarista Edison Fernandes, do Fernandes, Figueiredo, Françoso Petros 
Advogados, afirma que há clientes temerosos em relação à adesão pelo risco de a lei ser 
questionada no Supremo. "Tenho clientes que não confiam e que não devem fazer a repatriação 
por medo de responderem criminalmente, caso a lei seja derrubada", diz Fernandes. 
 
Nas consultas que recebeu sobre o tema, o advogado tributarista Igor Mauler Santiago, sócio do 
Sacha Calmon Misabel Derzi Consultores e Advogados, recomendou que a regularização dos 
valores não fosse feita. "Depende da situação concreta", avalia. De acordo com o advogado, os 
interessados no benefício devem lembrar qual a situação que deu origem ao dinheiro levado ao 
exterior e pensar se há outros impostos que não estão incluídos na lei e que também deixaram 
de ser pagos, como tributos estaduais e municipais. 
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9. PL do Senado prevê dedução de doações no IR para pesquisa científica 

básica 

 
Fonte: Agência Senado 

 
O projeto de lei (PLS 758/2015) apresentado pelo senador Romário (PSB-RJ) pretende autorizar 
a dedução no Imposto de Renda de valores doados para apoio a projetos de pesquisa científica 
básica. As deduções previstas são de 80% do valor doado, no caso de pessoas físicas, e de 40% 
no caso para pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. 
 
A intenção é permitir a compra de insumos — como reagentes e materiais descartáveis — para 
essas atividades de pesquisa. Segundo o senador, muitas instituições acabam priorizando 
apenas a compra de equipamentos de alta tecnologia e não sobra dinheiro para financiar os 
insumos que permitiriam o seu funcionamento. 
 
As doações permitidas são para a pesquisa científica básica, aquela que gera conhecimentos que 
não têm necessariamente aplicação imediata. “O conhecimento básico de hoje será o 
conhecimento aplicado de amanhã”, justificou o senador, que usou como exemplo a 
matemática. 
 
O texto traz várias condições para que as doações possam ser deduzidas. Entre elas está a 
exigência de que a doação seja feita para instituição pública de ensino ou pesquisa e de que a 
pessoa física responsável pelo projeto de pesquisa esteja cadastrada na base de dados do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
 
Renúncia Fiscal 
 
O projeto também estabelece como limite para as deduções os índices já aplicados em outros 
casos semelhantes: 4% do imposto devido pelas pessoas jurídicas e 6% do imposto devido pelas 
pessoas físicas. O objetivo é suavizar os efeitos da renúncia de receitas. 
 
“Consideramos que, em virtude do pequeno universo de pesquisadores no Brasil, o impacto 
dessa renúncia fiscal não será, na prática, relevante na receita da União e será compensado pelo 
retorno materializado no desenvolvimento da educação, da ciência e, em consequência, da 
tecnologia e da inovação”, disse o senador na justificativa do texto. 
 
O projeto está na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT), 
onde tem como relator o senador Elmano Férrer (PTB-PI). Depois, passará pela Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE), responsável pela decisão final, a menos que haja recurso para que 
seja votado pelo Plenário. 
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10. Regras para emissão de decore passam a valer no primeiro semestre de 

2016 

 
Site: CFC 

 
A ampliação do número de documentos válidos para a emissão da Decore e a informação de 
que as declarações emitidas ficarão disponíveis para a Receita Federal estão valendo desde o 
dia 1º de janeiro de 2016 
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou, em novembro, Resolução alterando regras 
para emissão da Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (Decore). 
 
Duas das mudanças – a necessidade de fazer upload no ato de emissão da declaração e a 
utilização da certificação digital para a emissão do documento – só entrarão em vigor em abril, 
segundo deliberação do Tribunal Superior de Ética e Disciplina do CFC nº 029/2015, aprovada 
em 10/12/2015. 
 
Segundo o vice-presidente de Ética, Fiscalização e Disciplina do CFC, Luiz Fernando Nóbrega, a 
decisão de prorrogar a vigência de partes da Resolução foi necessária para permitir que os 
profissionais consigam se adequar. “Optamos por prorrogar as duas mudanças operacionais 
mais relevantes da Resolução, que alteram profundamente ao dia a dia do profissional da 
contabilidade para que eles possam se adaptar melhor às novas normas. Desde a publicação da 
Resolução temos recebido inúmeros questionamentos e vimos a necessidade de fazer uma 
campanha maciça de comunicação para os profissionais”. 
 
A Resolução aprovada em novembro traz também ampliação do número de documentos válidos 
para a emissão da Decore e a informação de que as declarações emitidas ficarão disponíveis 
para a Receita Federal. Essas já passam a valer a partir de 1º de janeiro de 2016. “A 
disponibilização da Decore para a Receita Federal é uma segurança para o profissional da 
contabilidade, que terá mais subsídios para responder negativamente caso um cliente peça uma 
declaração sem o correto embasamento legal”, reforça Nóbrega. 
 

11. Presidente veta isenção de AFRMM para empresas no nordeste e na 

Amazônia 

 
Fonte: Secretaria da Receita Federal do Brasil 

 
A isenção de AFRMM – Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante a 
empreendimentos que se instalarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem no Nordeste 
e na Amazônia, desde que considerados interessantes ao desenvolvimento dessas regiões, 
concedida pelo art. 4° da Lei 9.808, de 20/07/1999, com prazo até 31/12/2015, não foi 
prorrogada. A Presidenta vetou o art. 3° do Projeto de Lei de Conversão n° 11, referente à MP 
n° 675/2015, que trata da prorrogação da referida isenção até 31/12/2020. Dessa forma, 
somente terão direito ao benefício as empresas que, além de atenderem às condições previstas 
no art. 4° da lei 9.808, de 20/07/1999, tiveram fatos geradores do AFRMM ocorridos até 
31/12/2015. 
 
As isenções serão concedidas somente de ofício, mediante pedido de formalização de dossiê 
digital de atendimento – DDA em qualquer unidade de atendimento da RFB, conforme 
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orientações da IN RFB n° 1.412, de 22/11/201. O DDA deve ser instruído com o Formulário de 
Solicitação – AFRMM 
 

12. Receita Federal esclarece acerca da tributação das remessas ao exterior 

 
Fonte: Receita Federal do Brasil 

 
Com o término do prazo da isenção sobre as remessas ao exterior destinadas ao pagamento de 
serviços de turismo estabelecido pela Lei nº 12.249/2010, art. 60, a partir de 1º de janeiro de 
2016, os valores remetidos passaram a sofrer a incidência do Imposto sobre a Renda retido na 
fonte (IRRF) à alíquota de 25%. 
 
É importante destacar que a incidência do Imposto de Renda (IR) não ocorre em todas as 
remessas ao exterior, restringindo-se, basicamente, aos casos em que ocorre pagamento 
associado a uma prestação de serviço (por exemplo, no caso de remessa para pagamento de 
hotel ou de pacote turístico). 
 
Ou seja: não houve nenhuma alteração em relação às hipóteses em que já não havia incidência 
do IR, ou por não se caracterizar como pagamento de rendimento, como no caso de 
transferência de contas bancárias de mesma titularidade ou na transferência de recursos para 
custear despesas de dependente no exterior, ou por não haver previsão legal para incidência do 
IRRF, como no caso de importação de mercadorias. 
 
Registre-se, também, que não houve qualquer alteração na legislação em relação às remessas 
para fins educacionais (como as remessas ao exterior destinadas à cobertura de gastos de 
intercâmbio educacional), que continuam não estando sujeitas ao IRRF. 
 

13. Empresas têm até 29 de janeiro para aderir ao Simples Nacional 

 
Fonte: Gazeta do Povo 

 
A maioria das empresas com receita bruta anual igual ou inferior a R$ 3,6 milhões pode 
participar 
 
As micro e pequenas empresas em atividade que querem aderir ao Simples Nacional em 2016 – 
sistema que unifica oito impostos em um só boleto – têm até o dia 29 de janeiro para solicitar a 
adesão. Se o pedido for aceito, a opção retroagirá ao primeiro dia do ano. A Receita Federal 
recomenda que o empresário antecipe o pedido para que dê tempo de resolver qualquer 
pendência com o governo. Quem perder o prazo, só poderá entrar em 2017. 
 
Podem participar quase todas as empresas com receita bruta anual igual ou inferior a R$ 3,6 
milhões e que não possuam qualquer pendência com o governo. Algumas das atividades 
vedadas são: importação ou fabricação de automóveis, importação de combustíveis, varejistas 
ou produtores de cigarros e bebidas alcoólicas e quem realiza cessão ou locação de mão de obra 
e se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis. 
 
Para aderir ao sistema, é necessário que a empresa esteja em dia com o pagamento dos tributos 
em qualquer esfera (federal, estadual ou municipal), com as declarações emitidas ao fisco e com 
as inscrições nos órgãos competentes.  
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Caso contrário, o pedido será indeferido. Até 29 de janeiro, é possível regularizar a situação. 
Passado o prazo, o novo requerimento poderá ser feito quando o sistema abrir novamente – 
provavelmente em janeiro de 2017. 
 
Segundo o Sebrae, o número de solicitações cresceu 125% em 2015 com relação ao ano anterior, 
ao atingir 502 mil pedidos. Desses, cerca de 320 mil foram deferidos e 182 mil indeferidos, a 
maioria por irregularidades fiscais. 
 
Como aderir 
 
O empresário que tem intenção de aderir ao Simples Nacional deve fazer a solicitação na página 
do programa (www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional). O resultado final será divulgado 
em 17 de fevereiro. 
 
As empresas que já fazem parte não precisam aderir novamente. Já os novos negócios têm 30 
dias após a inscrição municipal ou estadual, desde que não tenham decorridos 180 dias da data 
de abertura do CNPJ. Após esse prazo, só em janeiro do próximo ano. 
 
Prós e contras 
 
Antes de fazer a opção ao Simples Nacional, o empresário precisa estar atento às alíquotas que 
serão cobradas. O primeiro passo é ver em qual tabela sua atividade se encaixa – são seis anexos, 
no total – e qual o faturamento anual (para cada nível, há um tipo de alíquota). 
 
Na opinião da contadora da Escrilex, Kelly Rose, o Simples Nacional é ideal para microempresas, 
que têm faturamento anual bruto de até R$ 360 mil. Para quem fatura acima desse valor, as 
atividades enquadradas no anexo III - locação de bens móveis e escritórios de serviços contábeis, 
por exemplo – também conseguem reduzir o montante de imposto quando optam pelo Simples. 
 
Já para aqueles enquadrados na tabela VI – médicos, engenheiros e psicólogos, por exemplo – 
só vale a pena quando o negócio tem uma folha salarial alta, explica Kelly. Se esse não for o caso, 
o aconselhável é optar pelo Lucro Presumido. 
 

14. Comissão da Câmara aprovou prazo maior para microempresa pagar dívida 

tributária 

 
Fonte: Agência Câmara Notícias 

 
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos 
Deputados aprovou proposta que amplia de 60 para 180 meses o prazo máximo de 
parcelamento das dívidas tributárias das pessoas jurídicas optantes do Simples Nacional. A 
medida está prevista no Projeto de Lei Complementar 171/15, do deputado Geraldo Resende 
(PMDB-MS), que altera o Estatuto da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar 123/06). 
 
O relator na comissão, deputado Laercio Oliveira (SD-SE), recomendou a aprovação da matéria. 
Ele concordou com o argumento de Geraldo Resende de que a medida é necessária diante da 
crise econômica enfrentada pelo Brasil. 
“Em momento de crise econômica, é ideal que o Estado busque estimular o crescimento das 
micro e pequenas empresas. Agentes econômicos flexíveis, elas proporcionam dinamismo ao 
mercado brasileiro e trazem vantagens socioeconômicas para o País”, afirmou Laercio Oliveira. 
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Citando dados do Empresômetro MPE, plataforma desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de 
Planejamento Tributário (IBPT), Oliveira lembrou que as micro e pequenas empresas 
representam 93,1% do total de empresas ativas no Brasil e são responsáveis por grande parte 
dos empregos brasileiros. 
 
A proposta prevê que o governo federal estime a renúncia fiscal decorrente da medida e a inclua 
no projeto da lei orçamentária caso o projeto seja aprovado e vire lei. 
 
Tramitação 
 
O projeto será analisado ainda pelas comissões de Finanças e Tributação, inclusive quanto ao 
mérito; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Posteriormente, o texto será votado pelo 
Plenário. 
 

15. PLS prevê impenhorabilidade de imóveis até R$ 80 mil 

 
Fonte: Agência Senado 

 
Projeto em análise no Senado torna impenhorável o imóvel familiar de até R$ 80 mil quando 
exigido para pagamento de impostos e taxas. A proposta (PLS 467/2015) é da senadora Rose de 
Freitas (PMDB-ES). 
 
A impenhorabilidade do bem de família está prevista na Lei 8.009, de 1990, que regula e protege 
o bem imóvel destinado à moradia do casal ou da entidade familiar. Contudo, conforme observa 
a senadora, a norma comporta algumas ressalvas como é o caso dos processos de execução 
movidos para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições. Assim, um 
imóvel que constitua bem de família pode ser executado para o pagamento de uma dívida de 
IPTU, por exemplo. 
 
Com o projeto, a senadora quer garantir que as famílias de baixa renda não percam seu 
patrimônio. 
 
— A proposta é feita com vistas a evitar a tragédia social que representa a perda da casa própria 
para as famílias de baixa renda. Nesse segmento da população, a perda da moradia pode levar 
a situações mais dramáticas, como o pesadelo de morar na rua. Não entendemos que seja justo 
que essas tragédias sejam levadas a efeito por uma execução promovida pelo próprio Estado, 
que tem o dever de promover e, sobretudo, proteger o direito à moradia — argumenta Rose de 
Freitas. 
 
Conforme o texto da proposta, o valor de R$ 80 mil reais será corrigido pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC) calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 
O projeto está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, onde aguarda 
a escolha de relator. 
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16. PEC restringe edição de MPs sobre matéria tributária 

 
Fonte: Agência Senado 

 
O senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) apresentou, no fim de 2015, uma uma proposta de 
emenda à Constituição (PEC 137/2015) que proíbe o Executivo de editar medida provisória sobre 
temas tributários. Caiado apresentou a PEC atendendo a sugestão da Fecomércio, da Associação 
Comercial de São Paulo e do Instituto ETCO. 
 
Atualmente, a Constituição já veda MPs que aumente ou crie impostos, mas a proibição não vale 
para os impostos sobre Importação (II), sobre Exportação (IE), sobre Produtos Industrializados 
(IPI) e sobre Operações Financeiras (IOF). 
 
A PEC 137/2015 acaba com essas quatro exceções. Segundo Caiado, a regra em vigor hoje “não 
parece ser suficiente para evitar excessos, o que tem gerado uma enorme insegurança jurídica 
para o contribuinte brasileiro”. 
Anterioridade 
 
A proposta também determina o prazo mínimo de seis meses após a criação do imposto para 
que União, estados e municípios possam cobrar do contribuinte. Atualmente, devem ser 
observados apenas 90 dias, regra que é tecnicamente chamada de Princípio da Anterioridade 
Tributária. 
 
O senador parte da premissa de que os contribuintes, principalmente as pessoas jurídicas, 
“necessitam de maior tempo para conceber e executar suas estratégias empresariais”. 
 
O prazo de seis meses, no entanto, não é válido para empréstimos compulsórios, II, IE, IOF. Para 
estes, continua valendo o prazo de 90 dias. 
 
A PEC 137/2015 está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde aguarda designação de 
relator. 
 

17. Empresas podem propor Adin contra novas regras 

 
Fonte: Valor 

Por Joice Bacelo 

 
Entidades empresariais ameaçam ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin) 
caso o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) não exclua a cláusula que obriga as 
empresas do Simples a seguir o que determinam as novas regras da repartição do ICMS. A 
justificativa é que a Emenda Constitucional nº 87, que permitiu a divisão do imposto entre o 
Estado de origem e o de destino da mercadoria, contraria dispositivos da Constituição Federal 
que garantem tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas. 
 
A Adin deve ser protocolada assim que o Supremo Tribunal Federal (STF) retornar do recesso. 
Será proposta pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e terá mais de dez entidades 
como "amicus curiae" (parte interessada na causa) - entre elas, o Sebrae. 
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"Estamos tentando salvaguardar a sobrevivência dessas empresas, que estão sendo dizimadas", 
diz o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos. "Temos um estudo que aponta o 
fechamento de uma micro ou pequena empresa a cada minuto", afirma. 
 
A inclusão dessas empresas nas novas regras está prevista na cláusula 9ª do Convênio ICMS nº 
93, do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). 
 
Até o ano passado, o ICMS era incluído na parcela mensal do Simples. Agora, as empresas estão 
tendo que recolher separadamente a parte do Estado de destino. Na prática, o procedimento é 
o mesmo para as pequenas e para as grandes companhias. 
 
Neste ano, o Estado de destino ficará com 40% do imposto e o Estado de origem com 60%. Em 
2017, a proporção se inverterá: 60% ao Estado de destino e 40% ao de origem. O Estado 
consumidor ficará com 80% em 2018 e 100% a partir de 2019. 
 
Consultor da Athros Auditoria e Consultoria, Douglas Campanini destaca que as empresas do 
Simples precisam fazer o cálculo como se não estivessem nesse regime. Somente assim elas 
conseguirão identificar quanto seria pago de ICMS e o percentual exato que irá para o Estado 
de destino. 
 
"E as empresas terão, obrigatoriamente, que mexer nos preços dos seus produtos. Não haverá 
outra saída, senão ela vai acabar perdendo lucratividade", afirma Campanini. 
 
Além disso, a nova regra demanda mais gastos com a contratação de profissionais especializados 
em contabilidade. Isso porque, para seguir o procedimento determinado, as empresas têm de 
conhecer a legislação de todos os Estados em que estiverem os seus clientes. 
 
Especialista na área, o advogado Geraldo Valentim, do escritório MVA Advogados, também 
entende que a inclusão das empresas do Simples nas novas da repartição do ICMS possam ser 
discutidas judicialmente. 
"A sistemática do Simples foi feita exclusivamente para facilitar a vida dos contribuintes de 
pequeno porte. E o que verificamos, desde já, é um aumento bastante significativo de 
obrigações tributárias, inclusive com impacto direto no custo das pessoas jurídicas". 
 

18. RFB - IOF - Operações de crédito - Não cobrança do imposto complementar 

- Saldo não liquidado - Alteração 

 
Fonte: Fiscosoft 

 
Foi alterada a Instrução Normativa RFB nº 907/2009, que dispõe sobre o IOF, relativamente às 
operações de crédito, para dispor sobre a não cobrança de IOF complementar sobre o saldo não 
liquidado da operação anteriormente tributada, na hipótese de prorrogação, renovação, 
novação, composição, consolidação, confissão de dívida e negócios assemelhados das 
operações de créditos com prazo de vencimento superior a 365 dias sem substituição do 
devedor. 
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“IN RFB 1.609/16 - IN - Instrução Normativa RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB nº 
1.609 de 19.01.2016 
 
D.O.U.: 20.01.2016 
Altera a Instrução Normativa RFB nº 907, de 9 de janeiro de 2009, que dispõe sobre o 
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores 
Mobiliários (IOF). 
 
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe 
confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o 
disposto no art. 66 do Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, resolve: 
 
Art. 1º O art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 907, de 9 de janeiro de 2009, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
"Artigo 3º (...) 
 
(...) 
 
§ 3º A prorrogação, a renovação, a novação, a composição, a consolidação, a confissão 
de dívida e os negócios assemelhados das operações de créditos com prazo de 
vencimento superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias sem substituição do 
devedor não ensejarão cobrança de IOF complementar sobre o saldo não liquidado da 
operação anteriormente tributada." (NR) 
 
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário 
Oficial da União.” 

 

19. RFB - IRPF - Retenção na fonte - Condição de não residente no país - 

Esclarecimentos  

 
Fonte: Fiscosoft 

 
Por meio do Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 1/2016 a Receita Federal do Brasil (RFB) 
esclareceu que, no caso de pessoa física residente no País que adquire a condição de não 
residente, para fins de aplicação do regime especial de tributação aplicável ao investidor 
estrangeiro não residente em país com tributação favorecida, o responsável tributário deverá: 
a) exigir da pessoa física residente no País que adquire a condição de não residente a 
comprovação de que apresentou a Comunicação de Saída Definitiva do País à RFB;  
b) reter e recolher o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos auferidos até o dia 
anterior ao da aquisição da condição de não residente.  
No caso de aplicações financeiras não sujeitas à retenção, o contribuinte deve apurar e recolher 
o imposto na forma prevista na legislação vigente.  
Por fim, salienta-se que a pessoa física que adquire a condição de residente no Brasil deve 
comunicá-la à fonte pagadora. 
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“IN RFB 1.609/16 - IN - Instrução Normativa RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB nº 
1.609 de 19.01.2016 
 
D.O.U.: 20.01.2016 
Altera a Instrução Normativa RFB nº 907, de 9 de janeiro de 2009, que dispõe sobre o 
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores 
Mobiliários (IOF). 
 
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe 
confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o 
disposto no art. 66 do Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, resolve: 
 
Art. 1º O art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 907, de 9 de janeiro de 2009, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
"Artigo 3º (...) 
 
(...) 
 
§ 3º A prorrogação, a renovação, a novação, a composição, a consolidação, a confissão 
de dívida e os negócios assemelhados das operações de créditos com prazo de 
vencimento superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias sem substituição do 
devedor não ensejarão cobrança de IOF complementar sobre o saldo não liquidado da 
operação anteriormente tributada." (NR) 
 
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário 
Oficial da União.” 

 

20. Privatizações com empresa veículo não podem amortizar ágio, decide Carf 

 
Fonte: Conjur 

Por Pedro Canário 

 
As operações de privatização de empresas públicas que se utilizaram das chamadas “empresas 
veículo” não podem usar o ágio decorrente da compra para abater da base de cálculo do 
Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido. Foi o que decidiu, na quarta-
feira (20/1), a 1ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda (Carf), ao julgar a autuação fiscal imposta à 
Companhia Energética de Pernambuco (Celpe). 
 
O caso é paradigmático e preocupa as empresas que participaram das privatizações regidas pela 
Lei 9.532/1997. Em linhas gerais, o que o Carf sinalizou é que será cobrado o imposto não pago, 
com multa de 50% e juros, sobre todas as privatizações do fim do governo do presidente 
Fernando Henrique Cardoso, que editou a lei, oriunda de medida provisória, justamente para 
incentivar a compra de empresas públicas por companhias estrangeiras. 
 
A decisão foi por maioria de votos, prevalecendo o entendimento do relator, conselheiro Marcos 
Valadão. Vencido, o conselheiro Luiz Cláudio Barreto Silva reclamou: “Este julgamento é uma 
punição às empresas que investiram e participaram das privatizações”. 
 
Em sua redação original, a Lei 9.532 autorizava que o ágio, valor pago a mais em relação ao valor 
real da empresa, podia ser abatido da base de cálculo de IRPJ e CSLL por até dez anos depois da 
compra à fração de 1/60 por mês. 
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Como em muitas dessas operações os fundos de pensão participaram como acionistas, e eles 
não podem comprar empresas, a saída foi a criação de uma terceira empresa com capital dos 
interessados na privatização. Essa terceira empresa, criada apenas para viabilizar a aquisição, é 
o que a Fazenda chama de “empresa veículo”. 
 
No caso da Celpe, houve uma incorporação inversa. Em 1999, a Guaraniana juntou-se à Previ 
(fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil) e à ADL Energy, entre outras empresas, 
e montou a Leicester para investir na Celpe. No final da operação, em 2000, a Leicester é que 
foi incoroporada pela Celpe, que passou a ser a controladora do grupo societário. 
 
De acordo com as informações prestadas pelas empresas ao Fisco, a Celpe foi comprada por R$ 
2 bilhões, gerando um ágio de R$ 495 milhões. Para a Fazenda, o ágio decorrente dessa operação 
não poderia ter sido amortizado dos tributos, já que fizeram parte de um “planejamento 
tributário sem propósito negocial”. 
 
A 1ª Turma da Câmara Superior do Carf concordou, ligando o sinal de alerta em todas as 
empresas que participaram das privatizações. 
 
Processo 19647.010151/2007-83 
 

21. Carf julga casos de juros sobre capital próprio em sentido contrário ao STJ  

 
Fonte: Valor 

Por Beatriz Olivon 

 
Pela primeira vez, a Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) 
decidiu que as empresas não podem acumular valores referentes a juros sobre capital próprio 
(JCP) - uma forma de remuneração a sócios em substituição aos dividendos - para abater 
posteriormente os valores do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL). A decisão contraria precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) favorável aos 
contribuintes. 
 
As companhias que distribuem o JCP podem deduzir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os 
valores. É comum, porém, empresas adiarem a distribuição em algum período em que apuraram 
o lucro, especialmente se precisam de recursos para novos investimentos. Nesses casos, o Fisco 
considera irregular o uso do valor acumulado para reduzir os tributos a pagar. 
 
A tese em discussão é considerada uma das mais importantes por advogados que atuam em 
processos no Conselho. Os valores em disputa não são, necessariamente, elevados, mas o tema 
é relevante porque há muitos processos que discutem a matéria, segundo o procurador-chefe 
da Coordenadoria do Contencioso Administrativa Tributária da PGFN (Cocat), Moisés de Sousa 
Carvalho Pereira. 
 
O STJ julgou o assunto em 2009. Ao analisar um mandado de segurança, a 1ª Turma decidiu que 
havia direito ao reconhecimento da dedução dos juros sobre capital próprio transferidos aos 
acionistas da companhia para a apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-calendário 
de 2002, relativo aos anos-calendários de 1997 a 2000. A decisão do tribunal afirma que a 
legislação não impõe que a dedução do JCP deva ser feita no mesmo exercício-financeiro em 
que for realizado o lucro da empresa. 
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Esse, contudo, não foi o entendimento da Câmara Superior do Carf ao julgar a questão. O 
presidente do órgão e da Câmara Superior, Carlos Alberto Freitas Barreto, afirmou que o 
Conselho não está vinculado ao STJ. 
 
A câmara analisou em conjunto autuações do Itaú, Alcoa Alumínio e IBM. A do Itaú remete ao 
intervalo entre abril e dezembro de 2007, quando o banco distribuiu R$ 194 milhões a seus 
acionistas. A instituição financeira foi autuada porque o Fisco considerou que havia um "excesso 
de dedutibilidade" de JCP de R$ 110 milhões, pois o banco teria incluído valores desde o ano 
2002. No Carf, a 1ª Turma da 2ª Câmara havia mantido a autuação. 
 
A mesma turma também manteve uma autuação semelhante da IBM. O Fisco considerou que 
JCP lançados no valor de R$ 230 milhões em 2009 se referiam a períodos de apuração anteriores, 
especificamente às posições do patrimônio líquido nos anos de 2000 a 2003. 
 
Já a Alcoa Alumínio havia obtido decisão favorável na 2ª Turma da 2ª Câmara. Para a turma, pela 
falta de restrição temporal e da discricionariedade das sociedades em remunerar os JCP aos 
acionistas, os juros não precisam ser obrigatoriamente pagos ou creditados ao fim de cada 
período, o que permite o pagamento em um momento futuro. A empresa havia creditado um 
total de R$ 277,4 milhões de JCP em 2007. Segundo a fiscalização, haveria um excesso de R$ 108 
milhões, por inclusão de montante referente ao período entre 2000 e 2006. 
 
Ao analisar as autuações, o Carf definiu que as empresas podem fazer a dedução do JCP no 
próprio exercício, mas não devem acumular valores referentes a JCP ao longo dos anos para as 
deduções. O assunto dividiu o conselho e foi decidido pelo voto de desempate do presidente. 
 
O relator, conselheiro Rafael Vidal de Araújo, representante da Fazenda, afirmou que o JCP são 
juros e, como tais, são considerados despesas. Entram nas regras de despesas e a companhia 
não tem direito de deduzir do lucro líquido despesas de exercícios anteriores. "Despesas de JCP 
têm que estar correlacionadas com a receita do período em que se deu a utilização do capital 
dos sócios, ou seja, no período em que ele esteve investido na sociedade", afirmou. Já o 
conselheiro Luís Flávio Neto, representante dos contribuintes, divergiu. Para ele, a restrição 
contraria a lei. 
 
Segundo o advogado Fabio Calcini, do Brasil Salomão Advogados, antes da reformulação do Carf 
os julgamentos eram pela admissão do acúmulo de outros exercícios. Ele afirma que o novo 
regimento pode ter influenciado a mudança. "Antigamente, a Câmara Superior era formada por 
presidentes e vices de turmas, que já conheciam os enfrentamentos do tema", diz. O advogado 
diz que não existe previsão legal de que a faculdade de pagar juros sobre capital próprio se 
extingue no ano calendário. 
 
Fábio Alexandre Lunardini, do Peixoto & Cury Advogados, afirma que apesar da decisão 
desfavorável, os contribuintes têm a possibilidade de recorrer à Justiça, onde o precedente é 
favorável. 
 
Sobre a decisão do Carf, o Itaú Unibanco informou que tem a "plena convicção" da legitimidade 
de suas práticas e irá recorrer ao Judiciário. Alcoa e IBM não comentam processos em 
andamento. 
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22. Elisão Fiscal: Câmara Superior do Carf desqualifica multa em autuação por 

planejamento fiscal 

 
Fonte: Conjur 

Por Pedro Canário 
 
Se não houver comprovação de dolo e de fraude fiscal, os planejamentos tributários não podem 
ser considerados sonegação. Portanto, a multa deve ser desqualificada, de até 75%, e não de 
150%, aplicada aos crimes fiscais. O entendimento é da 1ª Turma da Câmara Superior de 
Recursos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda (Carf), que 
desqualificou a multa aplicada à empresa HSJ, do grupo H. Stern, em autuação por planejamento 
fiscal evolvendo debêntures. 
 
Na decisão, por apenas um voto de diferença, venceu a tese de que, se não houve dolo nem 
fraude, não se pode considerar que o planejamento foi feito com a intenção de se evadir da 
fiscalização tributária. No entanto, a turma manteve o imposto devido e os juros, 
desqualificando apenas a multa, de 150% pra 75%. 
 
O caso foi patrocinado pela advogada Mary Elbe Queiroz, que elogiou a decisão. “A Câmara 
Superior, com muito bom senso, entendeu que, se não há prova de fraude dolosa no 
planejamento, o imposto ainda é devido, mas a multa pode ser reduzida. Isso é um bom sinal.” 
 
Mary Elbe comemora porque a definição é uma vitória que vai se refletir em outros casos. A 
imensa maioria dos R$ 500 bilhões em autuações fiscais que a Fazenda afirma estarem em 
discussão no Carf diz respeito a planejamento fiscal. Casos de ágio e lucros no exterior, por 
exemplo, têm como pano de fundo o planejamento tributário, ou a chamada elisão fiscal. 
 
A lei tributária não proíbe o planejamento fiscal expressamente, mas as autuações começaram 
a acontecer depois que a Receita Federal passou a mudar sua interpretação a respeito da 
prática. Foi quando surgiu a expressão “propósito negocial”: se um planejamento é feito com o 
único propósito de se pagar menos impostos, deve ser caracterizado como evasão fiscal, e não 
elisão. Portanto, deveria ser tributada e punida com multa qualificada de 150% sobre o valor da 
autuação. 
 
O Carf entendeu que o contribuinte não pode ser considerado um sonegador por causa de uma 
mudança de interpretação da administração tributária, mas manteve a dívida fiscal. 
 
Títulos de dívida 
 
No caso concreto, a HSJ emitiu títulos de dívida no mercado com valor de R$ 1 milhão e prêmio 
de R$ 100 milhões (ou seja, quem comprasse os títulos teria de pagar cem vezes o seu “valor 
real”), mas com remuneração de 100% de participação nos lucros. Esses títulos são as chamadas 
debêntures. 
 
Para a Receita, essa emissão de debêntures foi uma “mera simulação” para disfarçar um aporte 
de capital da H. Stern na HSJ. Isso porque os aportes de capital são dedutíveis da base de cálculo 
do Imposto de Renda. “Na verdade, o valor do prêmio pago na aquisição das debêntures é o real 
valor o capital social”, diz a autuação. 
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Outra intenção da emissão das debêntures seria dissimular a distribuição de dividendos, 
tributável, transformando-a em participação nos lucros — já que a compra dos títulos resulta 
em compra de participação nos lucros do grupo H. Stern, pelo modo que a operação foi feita —
, não tributável. 
 
Processo 18471.000009/2006-33 

ESTADUAL 
 

23. Norma amplia prazo de defesa oral em tribunal administrativo de SP 

 
Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio 

 
Os contribuintes do Estado de São Paulo passaram a ter 15 minutos para fazer a defesa oral 
perante o Tribunal de Impostos e Taxas (TIT) - instância administrativa para recorrer contra 
autuações aplicadas pela Fazenda, geralmente relativas a ICMS. O tempo anterior era de apenas 
cinco minutos. 
 
A norma, instituída pela Lei nº 16.125, foi publicada no Diário Oficial do Estado de ontem e já 
está em vigor. O governador Geraldo Alckmin sancionou o texto, fruto do Projeto de Lei nº 
159/2014, de autoria do deputado Fernando Capez (PSDB). 
 
A alteração foi um pedido do Movimento de Defesa da Advocacia (MDA) ao deputado. Segundo 
o diretor-presidente da entidade, o advogado Marcelo Knopfelmacher, a entidade escreveu o 
texto do anteprojeto e, em 2014, o encaminhou para o deputado, que abraçou a iniciativa. "A 
expectativa é de melhor qualidade do ambiente de debates e da defesa das empresas na esfera 
administrativa, sem afetar a celeridade no andamento dos processos", diz o advogado. 
 
Tributarista, Knopfelmacher diz que o prazo de cinco minutos não era compatível com o direito 
de defesa. "Esse limite desprestigiava a classe dos advogados. É impossível expor suas razões 
nesse tempo", afirma. O advogado exemplifica ser comum, em um mesmo auto de infração, a 
empresa responder por transferência de mercadorias entre estabelecimentos, erro na aplicação 
de alíquota do ICMS, uso indevido de créditos do imposto e ainda por problemas decorrentes 
da guerra fiscal. 
 
Segundo a lei, quem recorrer fará primeiro a defesa oral. A Fazenda, porém, terá prioridade 
quando propor recurso de ofício contra a vitória de contribuinte, no caso de a causa envolver 
mais de R$ 117.750 (5 mil UFESPS). A prioridade valerá também quando a Fazenda entrar com 
recurso especial contra ganho de causa do contribuinte em situações que haja decisão 
divergente do próprio conselho. Assim como no caso de pedido de reforma de julgado pelo 
Fisco, se a decisão do conselho tiver sido contrária à decisão judicial final. 
 
O consultor Douglas Rogério Campanini, da Athros Auditoria e Consultoria, lembra que a lei 
também possibilita ao presidente de Câmara do TIT elevar o tempo da defesa oral por mais cinco 
minutos, totalizando 20. "Para processos de complexidade como os relativos ao ICMS, o tempo 
era muito curto", diz. "São questões técnicas, às vezes de análise de provas." 
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24. Seis Estados não autorizam inscrição simplificada e exigem documentos 

 
Fonte: Valor 

Por Joice Bacelo 

 
Para facilitar a inscrição das empresas no cadastro de contribuinte dos Estados onde está o 
consumidor final, o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) decidiu desburocratizar o 
procedimento. Dispensou as companhias de apresentar documentos. A medida, chamada de 
inscrição simplificada, será permitida até o dia 30 de junho. 
 
Seis Estados, no entanto, se manifestaram contra a recomendação e permanecerão a exigir a 
documentação. Nessa lista estão Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul. 
 
O posicionamento foi oficializado no Convênio ICMS nº 183, publicado no Diário Oficial da União 
do dia 29 de dezembro. O texto exclui os seis Estados da cláusula que previa facilitar o 
procedimento. 
 
Os Estados que não aderiram ao convênio do Confaz justificaram que a não apresentação dos 
documentos pode dificultar a fiscalização. A maioria deles afirmou, no entanto, que reduziu o 
número de exigências ao procedimento. 
 
É o caso do Rio de Janeiro. A Secretaria de Fazenda afirma que simplificou o trâmite para a 
inscrição das companhias. Informou ainda que os seus representantes farão palestras em 
associações de classe e entidades patronais para divulgar as novas regras. "Como grande Estado 
consumidor e importador de produtos, o Rio de Janeiro tem todo o interesse na implantação 
bem-sucedida das mudanças", destacou por meio de nota. 
 
O posicionamento é semelhante ao do Estado de Alagoas. Segundo a Fazenda, está se exigindo 
uma "documentação mínima básica por questão de segurança". As empresas podem 
encaminhar por e-mail os atos constitutivos e as certidões negativas do seu Estado de origem. 
O Fisco alagoano informou que 60 grandes empresas do e-commerce realizaram o 
procedimento desde que esse formato de inscrição foi regulamentado pelo Estado, em 17 de 
novembro do ano passado. 
 
Em Goiás, as equipes técnicas da Fazenda estão preparando um modelo simplificado ao exigido 
atualmente, "com redução do número de documentos". O Fisco justificou que a não 
apresentação de nenhuma documentação "abre brechas para fraudes". 
 
Já a Fazenda do Rio Grande do Sul decidiu manter o modelo usual de cadastro, justificando os 
riscos de perder eficiência na fiscalização caso não exigisse a documentação. Afirmou ainda que, 
neste primeiro momento, está observando o comportamento das empresas diante das novas 
regras. 
 
"As principais do e-commerce nacional já realizaram ou encaminharam o pedido de 
cadastramento e operam normalmente", informou por nota. A Fazenda gaúcha não mencionou, 
no entanto, quais empresas fizeram os pedidos, nem o número de solicitações até o momento. 
 
As Fazendas de Mato Grosso e da Paraíba não responderam à reportagem. 
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25. Confaz vai avaliar propostas de mudanças na repartição do ICMS 

 
Fonte: Valor 

Por Joice Bacelo 

 
O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), órgão que reúne todas as secretarias de 
Fazenda, vai analisar propostas de mudanças às regras da repartição do ICMS - que afetam 
principalmente o comércio eletrônico. As principais são a criação de um sistema único para o 
recolhimento do imposto aos Estados de destino das vendas e a retirada da cláusula que obriga 
as empresas do Simples a seguirem o procedimento. 
 
Sem as alterações, no entanto, a solução mais viável para enfrentar a burocracia gerada pelas 
novas regras, segundo especialistas, é as empresas inscreverem-se como contribuintes de ICMS 
em todos os Estados onde estão os seus consumidores finais. 
 
Isso porque a nova regra já está em vigor. Desde 1º de janeiro, de acordo com a Emenda 
Constitucional nº 87, deve ocorrer a divisão do imposto com o Estado de destino do produto. 
Antes, recolhia-se apenas para aquele onde a compra havia sido fechada. 
 
Os pedidos ao Confaz foram feitos por entidades empresariais. Ontem, o presidente do Sebrae, 
Guilherme Afif Domingos, entregou um ofício detalhando as alterações ao presidente da 
Comissão Técnica Permanente do ICMS, Marcelo Ramos de Mello. O documento foi assinado 
por mais de dez representantes de classe - entre eles a Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico, a Confederação Nacional da Indústria e a Confederação das Associações Comerciais 
e Empresariais do Brasil. 
 
Para que haja alterações, no entanto, as propostas têm de passar pela aprovação dos 
conselheiros do órgão. 
 
As novas regras do ICMS já travam operações de empresas do e-commerce. Isso porque, para 
conseguir cumpri-las, ou a companhia se inscreve como contribuinte dos Estados onde estão os 
seus consumidores finais ou tem de emitir uma guia para cada operação de venda realizada. 
 
O empresário Fernando Vilas Andreis, do ramo de equipamentos esportivos do Rio de Janeiro, 
foi um dos que decidiu tirar do ar o site do seu estabelecimento e suspender os negócios feitos 
pela internet até que os problemas relativos ao cumprimento da norma sejam sanados. "A regra 
da repartição me parece justa, mas na prática é inviável do ponto de vista operacional", afirma. 
 
As operações da empresa travaram porque o empresário optou por emitir a Guia de 
Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) - a mesma já utilizada para operações com 
substituição tributária - para cada nota fiscal gerada. Isso significa que se 50 operações de venda 
tiverem sido realizadas em um dia, o empresário terá que emitir 50 guias e pagar o imposto de 
todas elas antes de enviar a mercadoria ao seu cliente. Sem essa guia, o transporte do produto 
vendido não pode ser realizado. 
 
Tendo a inscrição, a empresa pode fazer o recolhimento mensal aos Estados de destino das 
vendas da mesma forma como faz com o seu Estado. Assim, não precisaria recolher ICMS 
antecipadamente, além de tornar mais fácil o processo de ressarcimento de impostos - no caso 
de o produto ser devolvido pelo cliente. Para essas situações, o contribuinte pode abater o valor 
da quantia total a ser recolhida. "Empresas que atendem o país têm como ponto fundamental 
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buscar essas inscrições. Há a burocracia inicial, mas evitará o recolhimento do ICMS a cada 
operação", diz Mauri Bórnia, sócio do Machado Associados. 
 
Advogados afirmam que aumentou muito o número de consultas sobre as novas regras. Marcelo 
Jabour, presidente da Lex Legis Consultoria Tributária, diz que em dezembro, antes da entrada 
em vigor da norma, recebeu cerca de 30 consultas, já do início de janeiro até agora foram mais 
de 70. "A principal dúvida é justamente sobre como operacionalizar isso", afirma o advogado. 
 

26. SP - ICMS - Substituição tributária - Autopeças - IVA-ST – Alterações 

 
Fonte: Fiscosoft 

 
Foi alterada a Portaria CAT nº 136/2015, que estabeleceu sobre a base de cálculo da substituição 
tributária nas operações com autopeças, para dispor sobre: a) o percentual de IVA-ST para as 
operações com acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos 
motores de pistão, no período de 1º.11.2015 a 30.4.2016 e de 1º.5.2016 a 30.6.2017; b) o prazo 
de até 25.4.2016 para a entidade representativa do setor apresentar levantamento de preços, 
para fins de substituição do percentual de IVA-ST. 
 

“Port. CAT 10/16 - Port. - Portaria COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
- CAT nº 10 de 20.01.2016 
 
DOE-SP: 21.01.2016 
Altera a Portaria CAT-136, de 29-10-2015, que estabelece a base de cálculo na saída 
de autopeças, a que se refere o artigo 313-P do Regulamento do ICMS. 
 
O Coordenador da administração Tributária, tendo em vista o disposto nos artigos 28-A, 
28-B e 28-C da Lei 6.374, e 01-03-1989, e nos artigos 41, 313-O e 313-P do Regulamento 
do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, 
aprovado pelo Decreto 45.490, de 30-11-2000, expede a seguinte portaria: 
 
Art. 1º Passam a vigorar, com a redação que se segue, os seguintes dispositivos da 
Portaria CAT-136, de 29-10-2015: 
 
I - a alínea "a" do item 2º § 1º do artigo 1º: 
 
"a) para acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos 
motores de pistão, NCM 8507.10: 
 
I - 71,78%, para o período de 01-11-2015 a 30-04-2016; 
 
II - 180,44%, para o período de 01-05-2016 a 30-06-2017." (NR); 
 
II - o inciso I do "caput" do artigo 2º: 
 
"I - a entidade representativa do setor apresente até 25-04-2016 à Secretaria da Fazenda 
levantamento de preços com base em pesquisas realizadas por instituto de pesquisa de 
mercado de reputação idônea, nos termos dos artigos 43 e 44 do Regulamento do 
ICMS." (NR). 
 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.” 
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27. SP - ICMS - Energia elétrica - Crédito - Obrigações acessórias - 

Descumprimento - Alterações 

 
Fonte: Fiscosoft 

 
Foi alterada a Portaria CAT nº 55/2004, que dispõe sobre o crédito do valor do imposto debitado 
em Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica emitidas a consumidores, conforme previsto no art. 
10 do Adendo XVIII do RICMS/SP, relativamente ao descumprimento da obrigação de prestar ao 
fisco as informações contidas nos arquivos digitais, para determinar que o contribuinte que 
descumprir com a obrigação ficará sujeito à lavratura de Auto de Infração e Imposição de Multa 
- AIIM e às demais sanções administrativas cabíveis. 
 

“Port. CAT 11/16 - Port. - Portaria COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
- CAT nº 11 de 20.01.2016 
 
DOE-SP: 21.01.2016 
(Altera a Portaria CAT 55/04, de 24-09-2004, que dispõe sobre o crédito do valor do 
imposto debitado em Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica emitidas a consumidores, 
conforme previsto no artigo 10 do Anx. XVIII do Regulamento do ICMS.) 
               
Ementa Oficial: Altera a Portaria CAT 55/04, de 24-09-2004, que dispõe sobre o crédito 
do valor do imposto debitado em Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica emitidas a 
consumidores, conforme previsto no artigo 10 do Anexo. XVIII do Regulamento do ICMS. 
O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista o disposto no artigo 10 do 
Anexo XVIII do Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490 de 30-11-2000, expede 
a seguinte portaria: 
 
Art. 1º Passa a vigorar, com a redação que se segue, o "caput" do §6º do artigo 2º da 
Portaria CAT 55/04, de 24-09-2004, mantidos os seus itens: 
 
"§ 6º A obrigação de prestar ao fisco as informações contidas nos arquivos digitais de 
que tratam nos incisos I e II será considerada descumprida na forma e/ou no prazo, 
ficando o contribuinte sujeito à lavratura de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM 
e às demais sanções administrativas cabíveis, quando for constatado, por exemplo, que:" 
(NR) 
 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.” 
 

28. Rio condiciona retificação de ICMS à permissão do Fisco 

 
Fonte: Valor 

Por Joice Bacelo 

 
Contribuintes do Rio de Janeiro terão de pedir permissão ao Fisco para apresentar a retificação 
da Guia de Informação e Apuração (GIA) do ICMS. A medida está na Resolução nº 961, publicada 
no Diário Oficial do Estado de ontem, e tem validade retroativa a 30 de abril de 2015 - exigência 
contestada por advogados. 
 
A autorização deve ser solicitada em quatro hipóteses. Uma delas quando a retificação for feita 
três meses após o encerramento da apuração e implicar redução do ICMS de operações 
próprias, do ICMS da substituição tributária interna, do total dos outros ICMS devidos ou, ainda, 
quando representar aumento do saldo credor das operações próprias. 
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Também deverá passar pelo crivo do Fisco quando for apresentada após o prazo de cinco anos 
- contados a partir da data do vencimento para a apresentação da GIA-ICMS normal - e se estiver 
sendo alterado débito declarado já inscrito em dívida ativa. 
 
"Estamos falando de um volume de contribuintes muito grande. Essas retificações são comuns, 
fazem parte do dia a dia da empresa. Então essa medida vem para burocratizar ainda mais a 
operação do contribuinte", diz o tributarista Sandro Machado dos Reis, do Bichara Advogados. 
 
Especialistas contestam os efeitos de retroatividade da norma. Principalmente por não ser 
permitida pelo Código Tributário Nacional (CTN). Além disso, destacam que ao mesmo tempo 
em que prevê retroagir, os procedimentos sequer foram regulamentados. O texto publicado 
pela Fazenda expressa que será expedida uma portaria conjunta, pela Subsecretaria-Adjunta de 
Fiscalização (SAF) e pela Superintendência de Cadastro e Informações Fiscais (Sucief), 
disciplinando o procedimento necessário à autorização. 
 
De acordo com a advogada Gabriela Miziara Jajah, do escritório Siqueira Castro, a medida pode 
ter eficácia imediata por se tratar de uma obrigação acessória, mas não poderia retroagir. Isso 
só poderia ocorrer se beneficiasse o contribuinte. 
 
Para Marcelo Bolognese, do Bolognese Advogados, uma das saídas para o contribuinte, além da 
contestação administrativa e judicial, é se valer do instituto da denúncia espontânea. Desta 
forma, evitaria autuações por ter feito a retificação fora do prazo e sem a autorização agora 
estabelecida pelo Fisco. "Seria o condão para preservar o contribuinte de eventuais 
penalidades". 
 

29. MS: Procedimentos para inscrição de débitos em dívida ativa são 

regulamentados por portaria da Agepan 

 
Fonte: Notícias MS 

 
O diretor-presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do 
Sul (Agepan), Youssif Domingos,  publicou portaria no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) desta 
quinta-feira (21) que define procedimento para inscrição de débitos em dívida ativa, 
consequente protesto e possível cobrança judicial. 
 
Conforme a portaria 124, de 19 de janeiro de 2016,  as dívidas tributárias e não tributárias no 
valor igual ou superior a 50 Uferms (Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do 
Sul) serão encaminhadas para inscrição em Dívida Ativa própria da autarquia. 
 
Todos os detalhes da publicação podem ser conferidos nas páginas 5 e 6 do DOE-MS desta 
quinta-feira (21). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

31 

 

30. Setor será dizimado por uma regra equivocada, diz Afif sobre ICMS 

 
Fonte: Revista PEGN 

 
Está valendo desde primeiro de janeiro deste ano uma nova regra para o recolhimento do 
Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) para produtos vendidos pela internet 
ou telefone. Antes, o ICMS ficava com o estado de origem da venda do produto. Agora, a Emenda 
Constitucional 87/2015 determina que o pagamento seja feito ao estado de destino da 
mercadoria. 
 
A medida também obriga o empresário a se cadastrar no fisco do estado para o qual está 
vendendo, ou seja, o empresário terá que se registrar em até 27 secretarias de fazenda 
diferentes. 
 
A mudança é gradual e deve ser concluída em 2019. O argumento do Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz) é que a nova regra permite partilhar os valores entre os estados. 
 
O fato é que a regra está aumentando a burocracia e esmagando as pequenas empresas, 
segundo Guilherme Afif Domingos, presidente do Sebrae, que capitaneia um movimento para 
suspender a nova cobrança. 
 
Em entrevista exclusiva a Pequenas Empresas & Grandes Negócios após reunião no Ministério 
da Fazenda, na tarde desta quarta-feira, Afif disse que o próximo passo é entrar com uma Ação 
de Inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal. “A pequena empresa não pode 
esperar”, diz. Confira a entrevista abaixo: 
 
Como foi a reunião de hoje, em Brasília? 
A reunião foi com os técnicos do Confaz. Nós transmitimos a nossa posição muito clara de que 
devem ser suspensos imediatamente os efeitos da cláusula 9 da convenção[Convênio ICMS 93] 
no que se refere à micro e pequena empresa. Até porque essa cláusula violenta os direitos 
fundamentais do tratamento diferenciado da micro e pequena empresa. 
 
Qual o problema do novo modelo? 
O sistema que foi concebido é medieval. Quando se tem instrumentos como a nota fiscal 
eletrônica, você poderia fazer tudo eletronicamente, inclusive com uma câmara de 
compensação e repasse de recursos. Paga de uma vez só e o sistema faz a divisão. Isso seria algo 
mais moderno e não essa estrutura bizarra que foi criada. Embora o sistema seja totalmente 
irracional, dá tempo de trabalhar em cima de um sistema e nós nos propusemos a ajudar a criar 
esse sistema que faça tudo automaticamente. 
 
E o que se espera agora? 
Eles têm que convocar uma reunião para avaliar. Mas, no que se refere aos direitos de micro e 
pequenas empresas, não dá para esperar. Segundo a Fenacon (Federação Nacional das 
Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas) e especialistas do e-commerce, a mudança do ICMS fecha uma empresa de e-
commerce por minuto. Na dúvida, vamos entrar com pedido no Supremo para uma liminar de 
suspensão da cláusula nona. Tem que esperar só o supremo voltar do recesso. O fundamental 
para nós agora é a liminar. 
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Se a regra não mudar, qual será o efeito para as empresas de pequeno porte? 
Vai continuar o fechamento das pequenas empresas. O setor será dizimado por uma regra 
equivocada que não serve nem ao setor nem ao Fisco. O empresário tem que fazer um cadastro 
para cada estado. É algo bizarro. As grandes empresas têm estrutura para aguentar. Eu acredito 
que esse grito de alerta que está sendo dado vai ser a gota d’água que vai transbordar esse 
sistema burocrático. A sociedade não aceita mais isso. 
 


