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FEDERAL  
1. Pagamento de tributos mediante dação em pagamentos de bens imóveis é 

publicada como lei 
 Fonte: Jornal Contabil  Foi publicada a Lei nº 13.313/2016, decorrente da Medida Provisória 719/2016.  Dentre outras disposições a lei possibilita que o crédito tributário inscrito em dívida ativa da União poderá ser extinto mediante dação em pagamento de bens imóveis.  Contudo, tal possibilidade de pagamento depende da observância de algumas condições:  “I – a dação seja precedida de avaliação do bem ou dos bens ofertados, que devem estar livres e desembaraçados de quaisquer ônus, nos termos de ato do Ministério da Fazenda; II – a dação abranja a totalidade do crédito ou créditos que se pretende liquidar com atualização, juros, multa e encargos legais, sem desconto de qualquer natureza, assegurando-se ao devedor a possibilidade de complementação em dinheiro de eventual diferença entre os valores da totalidade da dívida e o valor do bem ou dos bens ofertados em dação.”  Vale ressaltar, porém, que essa disposição não se aplica aos créditos tributários referentes ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional.   

2. Dupla incidência do IPI na importação para revenda é tema de repercussão 
geral 

 Fonte: RFB  O Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir se a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) no desembaraço aduaneiro de produto industrializado e também na sua saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno representa violação ao princípio da isonomia, previsto no artigo 150, II, da Constituição Federal. A matéria teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual da Corte e será apreciada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 946648, de relatoria do ministro Marco Aurélio.  No caso em trâmite, a empresa Polividros Comercial Ltda., sediada em Blumenau (SC), impetrou mandado de segurança para questionar a incidência do IPI na revenda, ao mercado nacional, dos produtos importados, buscando assim afastar a exigência do tributo. Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente, entretanto, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) deu provimento a apelação da União entendendo ser devido o pagamento do imposto tanto no momento do desembaraço aduaneiro como na ocasião da saída da mercadoria do estabelecimento do importador.  O TRF-4 considerou não serem excludentes os casos de incidência previstos nos incisos do artigo 46 do Código Tributário Nacional (CTN) e, por este motivo, não se observaria situação de bitributação. Destacou que, por serem fases diversas e sucessivas a operação de desembaraço 



 

4 

 

aduaneiro e a saída do produto de estabelecimento importador, equiparado a industrial, ocorre em cada procedimento fato gerador distinto.  No STF, a empresa alega ofensa ao princípio da isonomia tributária por entender que a situação gera oneração excessiva do importador em relação ao industrial nacional, considerado o fato de a mercadoria do importador ser tributada nas duas circunstâncias. Sustenta que, por ser empresa importadora, não realiza ato de industrialização, desse modo o fato gerador somente ocorreria no desembaraço aduaneiro, conforme o artigo 51, inciso I, do CTN. Defende que a incidência do imposto nos dois momentos caracteriza bitributação. Com relação à repercussão geral, salienta que matéria ultrapassa o interesse subjetivo das partes do processo, mostrando-se relevante do ponto de vista jurídico e social.  Ao se manifestar pelo reconhecimento da repercussão geral, o ministro Marco Aurélio observou que o tema pode se repetir em inúmeros outros casos, o que evidencia a necessidade de análise pelo STF. "Cabe ao Tribunal definir se há violação ao princípio da isonomia, na forma do artigo 150, inciso II, da Carta Federal, no tocante à incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno, ante a equiparação do importador ao industrial, quando o primeiro não o beneficia no campo industrial", destacou. A manifestação do relator foi seguida por maioria em deliberação do Plenário Virtual.  Com o reconhecimento da repercussão geral, a decisão a ser tomada pelo STF quanto ao mérito do recurso deverá ser aplicada aos casos análogos que, até o trâmite final do RE, ficarão sobrestados nas demais instâncias.  Ação cautelar  No caso dos autos, o ministro Marco Aurélio já havia deferido liminar na Ação Cautelar (AC) 4129 para conferir efeito suspensivo ao RE 946648, sustando a exigência de pagamento do tributo até a tramitação final do processo.  
3. Atenção ao prazo de entrega da declaração do RERCT 

 Fonte: Seteco  O Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) tem como objetivo permitir a declaração voluntária de recursos, bens ou direitos de origem lícita, não declarados ou declarados incorretamente, remetidos ou mantidos no exterior ou repatriados por residentes e domiciliados no País.  A adesão ao RERCT deverá ser efetuada mediante a apresentação de Declaração de Regularização Cambial e Tributária (Dercat), disponível desde 04/04/2016, em formato eletrônico, acompanhada do pagamento integral do imposto sobre a renda à alíquota de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor total em Real dos recursos objeto de regularização e do pagamento integral da multa de regularização em percentual de 100% (cem por cento) do imposto sobre a renda apurado.  A entrega da Dercat é facultativa, sendo necessária apenas àqueles que desejarem optar pelo RERCT.  
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Poderá optar pelo RERCT a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil em 31 de dezembro de 2014, titular de bens e direitos de origem lícita, anteriormente a essa data, não declarados ou declarados com omissão ou incorreção em relação a dados essenciais à RFB. Também poderá ser optante o espólio cuja sucessão esteja aberta em 31/12/2014.  Não poderá optar pelo RERCT quem tiver sido condenado em ação penal cujo objeto seja um dos crimes listados no § 1º do art. 5º da Lei nº 13.254, de 2016, ainda que não transitada em julgado.  A Dercat deverá ser apresentada em formato eletrônico mediante acesso, via certificado digital, ao serviço “Declaração de Regularização Cambial e Tributária”, disponível no Centro Virtual de Atendimento (e-Cac). O período de entrega será entre 04 de abril de 2016 e 31 de outubro de 2016.  Cada declarante poderá apresentar uma única Dercat na qual deverá constar todos os bens e direitos sujeitos à regularização.  As informações que devem constar na Dercat, são:  o             identificação do declarante, contendo o número de inscrição no CPF, nome e data de nascimento, no caso de pessoa física; ou, no caso de pessoa jurídica, o número de inscrição no CNPJ e razão social.  o             identificação dos recursos, bens ou direitos a serem regularizados, existentes em 31 de dezembro de 2014, bem como a identificação da titularidade e origem;  o             o valor dos recursos, bens ou direitos de qualquer natureza declarados;  o             declaração de que os bens ou direitos de qualquer natureza declarados têm origem em atividade econômica lícita e de que as informações fornecidas são verídicas;  o             declaração de que não foi condenado em ação penal, ainda que não transitada em julgado, cujo objeto seja um dos crimes listados no § 1º do art. 5º da Lei nº 13.254, de 2016;  o             declaração de que era residente ou domiciliado no País em 31 de dezembro de 2014, segundo a legislação tributária;  o             declaração de que, em 14 de janeiro de 2016, não era detentor de cargos, empregos ou funções públicas de direção ou eletiva e de que não possuía cônjuge ou parente consanguíneo ou afins até o 2º(segundo) grau ou por adoção nessas condições; e  o             descrição das condutas praticadas pelo declarante que se enquadrem nos crimes previstos no § 1º do art. 5º da Lei nº 13.254, de 2016, e a descrição dos respectivos recursos, bens ou direitos de qualquer natureza, na hipótese de inexistência de saldo dos recursos, ou de titularidade de propriedade de bens ou direitos em 31 de dezembro de 2014.  Descrição das condutas praticadas pelo declarante que se enquadrem nos crimes previstos no § 1º do art. 5º da Lei nº 13.254, de 2016, e a descrição dos respectivos recursos, bens ou direitos de qualquer natureza, na hipótese em que o bem original tenha sido posteriormente repassado à titularidade ou responsabilidade, direta ou indireta, de trust de quaisquer espécies, fundações, sociedades despersonalizadas, fideicomissos, ou dispostos mediante a entrega a pessoa física 
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ou jurídica, personalizada ou não, para guarda, depósito, investimento, posse ou propriedade de que sejam beneficiários efetivos o interessado, seu representante ou pessoa por ele designada.  No caso de Dercat apresentada por espólio, deverão também constar o número de inscrição no CPF do meeiro e do inventariante e o nome do inventariante.  I – no caso de pessoa física, até 31 de outubro de 2016, na declaração retificadora de ajuste anual do imposto sobre a renda relativa ao exercício 2015, ano-calendário de 2014 e posteriores. Esses bens deverão ser relacionados na ficha de Bens e Direitos, discriminando as informações sobre os recursos. Deverá constar o número de recibo de entrega da Dercat exclusivamente para a declaração de ajuste do exercício de 2015;  II – no caso de pessoa jurídica, até 31 de outubro de 2016, na escrituração contábil societária relativa ao ano-calendário da adesão;  III – em ambos os casos, pessoa física e jurídica, na declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE), disponível no sítio do Banco Central do Brasil na internet, conforme definido pela Circular BCB nº 3.787, de 17 de março de 2016.  Para maiores informações deve ser acessado o link: http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dercat-declaracao-de-regularizacao-cambial-e-tributaria/perguntas-e-respostas-dercat-versao-1.0  Base Legal: Ato Declaratório Executivo RFB N° 002/2016 e Instrução Normativa RFB n° 1.627/2016.  
4. Fazenda quer usar demanda repetitiva 

 Fonte: Laura Por Laura Ignacio  A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) da 3ª Região, que atua em São Paulo e Mato Grosso do Sul, pretende passar a usar os chamados incidentes de demandas repetitivas nas defesas judiciais da União. Essa ferramenta foi criada pelo novo Código de Processo Civil (CPC) para que um julgamento seja aplicado aos demais processos sobre o mesmo assunto em trâmite na segunda instância do Judiciário.  Interessa ao órgão o julgamento do incidente que definirá o uso da desconsideração da personalidade jurídica - que permite à Fazenda alcançar os bens dos sócios para quitar débitos tributários de empresas. Se for aplicado o CPC atual, é necessário abrir a oportunidade para a pessoa jurídica se manifestar antes, tirando o elemento surpresa da medida. "Queremos que isso não se aplique na execução fiscal. A Lei de Execução Fiscal é específica e se sobrepõe ao CPC", diz o procurador regional Leonardo de Menezes Curty.  Por causa dos incidentes propostos pelas empresas, a PGFN também vai reforçar as sustentações orais no Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região. "Trabalhamos para fortalecer o acompanhamento dos processos nessas situações", afirma Curty.  
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Um incidente já proposto por contribuinte analisará a volta da cobrança do PIS e da Cofins sobre receitas financeiras. Como a Corte recebeu vários processos sobre o tema, aceitou julgar um incidente de demandas repetitivas nesse caso, cujo efeito será vinculante. "Já preparamos nossa defesa. Alegaremos que assim como o estabelecimento da alíquota zero foi possível porque a lei que criou o PIS e a Cofins permitia a mudança, o decreto novo simplesmente traz de volta a alíquota", diz Curty. De acordo com ele, os contribuintes não reclamaram quando um decreto zerou a alíquota.  
5. PGFN intensifica bloqueio de bens e contas de devedores 

 Fonte: Valor Por Laura Ignacio  A Divisão dos Grandes Devedores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da 3ª Região (PGFN-3), que atua nos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, passou a reforçar o uso estratégico das chamadas cautelares fiscais para evitar a dilapidação do patrimônio de devedores. Com o instrumento, pode-se bloquear preventivamente recursos em contas bancárias, por exemplo. Atualmente, há R$ 9,6 bilhões bloqueados no Estado de São Paulo - pouco mais de R$ 1 bilhão de empresas envolvidas na Operação Lava-Jato.  A mesma medida tem sido aplicada também a empresas que estariam usando a recuperação judicial como planejamento tributário para evitar o pagamento de tributos. No país, desde 2012, foram proferidas por juízes medidas cautelares fiscais para garantir mais de R$ 15 bilhões.  O uso da medida tem sido possível pelo foco da Fazenda em débitos recuperáveis acima de R$ 1 milhão e graças a uma parceria entre a PGFN e a Receita Federal da 8ª Região - que a notifica quando percebe a dilapidação de patrimônio ou realiza autuações fiscais.  "A Receita nos informa, por exemplo, sobre indícios de insolvência da empresa que começa a se desfazer de patrimônio. Quanto mais nos aproximamos do devedor, a tendência é alcançar maiores resultados", diz o procurador regional Leonardo de Menezes Curty.  O objetivo da PGFN é deixar de perder tempo com débitos na "bacia das almas". "A Receita nos informa sobre as grandes autuações e, embora esses casos ainda caminhem para o Carf [Conselho Administrativo de Recursos Fiscais], já podemos promover medidas para bloquear patrimônio", afirma.  O crédito tributário da Lava-Jato surge em razão das acusações de crime de sonegação fiscal. Segundo Curty, quando a Receita faz o lançamento de um auto de infração fiscal, já os avisa para que seja pedida a cautelar em relação aos bens dos envolvidos.  "Quando enxergamos que a recuperação judicial se tornou uma forma de planejamento tributário, também nos valemos da cautelar", afirma o procurador. Juízes, segundo ele, têm mantido o bloqueio da garantia. "Foi o que aconteceu, por exemplo, em relação a uma empresa envolvida na Lava-Jato, por força desse trabalho antecipatório." Em geral, os magistrados concedem a recuperação mesmo que a empresa não apresente a certidão negativa de débitos (CND), prevista em lei.  De acordo com o procurador, o instrumento tem sido aplicado com critérios. "Consideramos a posição da empresa no mercado. Às vezes lança-se o bloqueio de uma companhia altamente 
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importante no cenário nacional, que vai parar de gerar recursos. Isso não vai ser interessante para a empresa, para a sociedade e nem para a própria Fazenda", diz.  Segundo o superintendente da Receita Federal no Estado de São Paulo, o auditor-fiscal José Guilherme Antunes de Vasconcelos, essa parceria vem sendo desenvolvida há vários anos e se intensificando. "O objetivo é o êxito total na recuperação do crédito tributário administrado pela Receita Federal", afirma.  Para Vasconcelos, assim como a lei prevê meios de garantia contra a fraude no setor privado, a cautelar fiscal é medida garantidora nos casos em que o credor é a União, que teve recursos desviados por sonegação ou inadimplência.  Entre advogados que representam empresas, a aplicação da cautelar fiscal é controvertida. "Por impedir a movimentação patrimonial, ela é uma medida extrema. Causa muitos transtornos à empresa", diz o advogado Maucir Fregonesi Junior, do Siqueira Castro Advogados.  "Às vezes, não há situação nítida de dilapidação. E, em regra, ela só poderia ser aplicada após a constituição do crédito, ou seja, no fim do processo administrativo", afirma. A cautelar é cabível se o débito superar a 30% do patrimônio conhecido do contribuinte.  O uso mais intenso das cautelares é favorecido pelo fato de a PGFN ter passado a dar tratamento diferenciado aos processos de execução acima de R$ 1 milhão. "Com um menor volume para trabalhar, o procurador tem condições maiores para descobrir blindagens patrimoniais complexas e alcançar eventuais fraudes", diz Leonardo Curty.  A partir da orientação vinda do órgão em Brasília, a procuradoria regional vai arquivar 352.454 processos da capital que equivalem a R$ 28,62 bilhões e representa apenas 25% da dívida ativa da União na região. O foco ficará na cobrança judicial de 17.407 processos, que podem gerar a arrecadação de R$ 209,44 bilhões, o correspondente a 75% dessa dívida ativa.  Há um ano, a Divisão dos Grandes Devedores da PGFN havia sido deixada de lado pelos procuradores. O acompanhamento dos grandes devedores permaneceu em "banho maria" como forma de reivindicação de melhores salários e condições de trabalho pelos advogados públicos. O monitoramento foi retomado no começo do ano com o alcance de algumas metas pela categoria. Na semana passada, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou o projeto de lei que estabelece o pagamento de honorários de sucumbência aos advogados públicos.  
6. Analistas tributários da receita fazem paralisação em todo o país 

 Fonte: Agência Brasil Por Ana Cristina Campos  Os analistas tributários da Receita Federal fazem, a partir de hoje (19), em todo o país, paralisação em protesto contra a demora do governo de cumprir o acordo salarial da categoria. Os analistas cruzaram os braços no atendimento ao contribuinte nas unidades de atendimento.  Nas áreas aduaneiras, eles fazem operação padrão nos postos de fiscalização espalhados nos 17 mil quilômetros da faixa de fronteiras do Brasil. De acordo com o Sindireceita, mais de 8 mil 
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analistas tributários devem participar da mobilização semanal, que ocorrerá às terças, quartas e quintas-feiras, até que o acordo seja encaminhado para aprovação no Congresso Nacional.  Segundo o Sindireceita, o acordo firmado em março com o Ministério do Planejamento prevê reajuste de 21,3% sobre o vencimento da categoria dividido em quatro anos. Em agosto, pelo acordo, está previsto o pagamento da primeira parcela de 5,5%. Em início de carreira, um analista tributário da Receita ganha R$ 9.256,42.  A paralisação afetará o atendimento das atividades de análise de processos de cobrança, restituição e compensação, orientação aos contribuintes, inscrição de cadastros fiscais, regularização de débitos e pendências, análise dos pedidos de parcelamento, emissão de certidões negativas e de regularidade, revisões de declarações, atendimentos a demandas e respostas a ofícios de outros órgãos.  Nas unidades aduaneiras, os analistas tributários fazem operação padrão em portos, aeroportos e postos de fronteira, nos serviços das alfândegas e inspetorias, como despachos de exportação, conferência física, trânsito aduaneiro, embarque de suprimentos, operações especiais de vigilância e repressão e verificação física de mercadorias e bagagens.  A Receita Federal, em Brasília, informou que não vai se pronunciar sobre a paralisação. A Agência Brasil entrou em contato com o Ministério do Planejamento e aguarda posicionamento da pasta sobre a paralisação.  
7. Proposta susta decreto que elevou IOF para compra de moeda estrangeira 

 Fonte: Câmara dos Deputados  A Câmara dos Deputados analisa proposta que susta os efeitos do Decreto 8.731/16, que aumentou as alíquotas do IOF - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários. A medida está prevista no Projeto de Decreto Legislativo (PDC) 353/16, do deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR).  O decreto fixa em 1,10% a alíquota do imposto cobrada em operações de câmbio que foram liquidadas a partir de 3 de maio de 2016, para aquisição de moeda estrangeira em espécie. Desde 2008, a alíquota de IOF sobre essas operações era de 0,38%.  Segundo o autor, a Constituição Federal determina que cabe ao Poder Executivo fazer a alteração das alíquotas dos impostos sobre operações financeiras desde que a mudança respeite condições e limites estabelecidos em lei.  “Diante da natureza extrafiscal do tributo, o IOF não pode ser alterado de forma indiscriminada, devendo qualquer mudança ser feita de forma fundamentada. E, ausente a fundamentação do Poder Executivo para majorar tal tributo, a medida apresenta vício de inconstitucionalidade”, avalia o autor.  Ele acrescenta que, no caso do IOF, a fundamentação deve estar relacionada aos objetivos das políticas monetária e fiscal, não podendo funcionar como simples instrumento arrecadatório por parte do Estado.  Tramitação 



 

10 

 

O projeto será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois, será votado pelo Plenário.  
8. Venda de créditos da Receita divide opiniões 

 Fonte: Estadão  Dentro do seu “Plano B” para a economia, o governo conta com uma arrecadação extra da ordem de R$ 60 bilhões com a venda de créditos que a Receita Federal tem a receber dos contribuintes, a chamada securitização de créditos. Mas a medida divide opiniões no escalão técnico do governo.  A própria Receita é contra, porque a medida vai entregar ao mercado, com desconto, recursos que ela buscou por meio de fiscalizações e cobranças, e que por isso foram parcelados. A vantagem da securitização, dizem seus defensores, é que vai antecipar o ingresso de recursos, o que é vantajoso nesse momento de dificuldade.  Na retomada dos trabalhos legislativos, em agosto, o governo espera que a proposta que prevê a securitização de créditos seja votada com prioridade. Ela tramita no Senado e depois vai para Câmara dos Deputados. O texto deverá ser alterado, para deixar mais claro que não se trata de uma operação de crédito. A redação está sendo discutida entre o Executivo e o Tribunal de Contas da União. Também integra o “Plano B” a operação de abertura de capital (IPO) da resseguradora IRB.  Bancos. Embora negue oficialmente, o Banco do Brasil estuda, segundo uma fonte, vender uma parcela de seus ativos como alternativa para reforçar o seu capital. Dentre as áreas que podem ter um novo sócio estão a de cartões e a de administração de recursos de terceiros, conforme apurou o Estado.  A ideia do BB é vender uma fatia bem menor do que a da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da área de seguros, de acordo com a fonte a par das negociações. Na mesa, estuda-se algo entre 5% e no máximo 10%.  Quando abriu capital, a BB Seguridade, que concentra os negócios de seguros, previdência e capitalização do BB, vendeu 33,75% de suas ações. O banco ainda não bateu o martelo quanto ao formato da operação, se por meio de uma abertura de capital, como fez com seguros, ou via joint venture.  A Caixa negocia a criação de uma joint venture de loterias, procura um parceiro para a área de cartões e pretende abrir o capital de sua operação de seguros, a Caixa Seguridade. Esses movimentos são necessários para evitar um aporte do governo no ano que vem. Se nada acontecer, o banco pode precisar de uma capitalização de R$ 7 bilhões a R$ 10 bilhões.  Também está em estudo a regulação das apostas de jogos online, o que possibilitaria a criação de uma nova empresa para explorar esse serviço. Essa companhia também poderia ser viabilizada em parceria com um sócio da iniciativa privada. O governo também tem mapeado a venda de ações de empresas do portfólio do braço de investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a BNDESPar. Mas ainda não há decisão sobre o que será vendido nem quando, segundo mostrou o Estado em sua edição de domingo.  
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9. Paralisação de auditores fiscais afeta o Carf 
 Fonte: Valor Por Beatriz Olivon  A paralisação de auditores fiscais da Receita Federal atingiu o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Ontem, os conselheiros representantes da Fazenda que integram as cinco turmas da 3ª Seção se reuniram e decidiram realizar uma "operação padrão" nos julgamentos.  A decisão acompanha o posicionamento dos auditores que integram as turmas da 2ª Seção do Carf. Na última quinta feira, eles decidiram julgar apenas um processo por sessão.  Nas turmas da 3ª Seção, a "operação padrão" foi iniciada na tarde de ontem, com o objetivo de reduzir a quantidade de processos julgados, mas sem estabelecer um limite para os julgamentos, como fez a 2ª Seção, segundo Rogério Calil, secretário-geral do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional).  Para tornar os julgamentos mais demorados, os conselheiros podem, por exemplo, ler o relatório de todos os casos - o que costuma ser dispensado - e também seus votos completos, além de prolongarem os debates. Além disso, os representantes da Fazenda não deverão pautar processos para as sessões de agosto.  A operação pode afetar um total de 545 processos, distribuídos entre as cinco turmas da 3ª Seção. Calil não soube informar sobre a participação de conselheiros da Câmara Superior do Carf no movimento. Até o momento, a operação foi adotada apenas pelas turmas.  A manifestação ocorre cerca de seis meses após o Carf ter retomado suas sessões de julgamento. O tribunal administrativo passou grande parte de 2015 sem realizar sessões, em decorrência da deflagração da Operação Zelotes, que investiga esquema de compra de votos no órgão.  A velocidade é um ponto importante para o Conselho. Em auditoria realizada em 2015, o Tribunal de Contas da União (TCU) apontou morosidade nos julgamentos. No ritmo normal, o Carf levaria quase 80 anos para julgar seu estoque de pedidos - sem novos casos -, segundo o TCU. Em maio, o Conselho tinha 116.856 processos, com valor total de R$ 573 bilhões.  A paralisação não deve ter reflexos nas próximas duas semanas, pois já não havia julgamentos programados. Em agosto, as sessões serão retomadas com as turmas da 1ª Seção.  Ainda não foi possível apurar a quantidade de processos julgados desde a última quinta-feira, segundo o Conselho. Mas o Carf informou que o trabalho será prejudicado devido ao impacto na quantidade de processos em estoque e também na celeridade dos julgamentos.  Os conselheiros que participam da paralisação não serão substituídos por suplentes, uma vez que estavam nas sessões, segundo o Conselho. E como elas foram realizadas, os conselheiros que representam os contribuintes receberão a gratificação de presença.  O movimento no Carf é reflexo da paralisação iniciada na semana passada por auditores da Receita Federal para pressionar o governo a conceder reajuste salarial acordado em março, 
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segundo o secretário-geral do Sindifisco Nacional, que acompanhou a reunião no Carf. O reajuste é de 21,3% dividido em quatro anos. Parte dele, 5,5%, deve ser implementado a partir de agosto, segundo Cali. A proposta, porém, ainda não foi entregue ao Congresso Nacional.  O presidente do sindicato, Cláudio Damasceno, se reúne hoje com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Refinetti Guardia. No encontro, deverá ser discutido o trâmite do reajuste dos auditores. Procurada pelo Valor, a Receita Federal informou que não se manifesta sobre paralisações.  
10. TRF4 anula cobrança de IR por erro no cálculo de dedução  

 Fonte: TRF4  Um enfermeiro de Porto Alegre obteve na Justiça o direito de anular uma dívida de R$ 13,5 mil cobrada pela Fazenda Nacional relativa ao Imposto de Renda (IR). O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) entendeu que a Receita Federal não deduziu do cálculo de IR do autor os valores que ele havia gasto com despesas médicas, que são isentos de tributos.  A ação foi ajuizada pelo morador da capital gaúcha após ser notificado da dívida pela Fazenda Nacional. Na ocasião, a Receita exigia o pagamento de R$ 7,6 mil a título de Imposto de Renda atrasado, mais R$ 5,8 mil de multa.  O autor afirmou que a exigência é indevida, uma vez que, no ano em que foi somado o respectivo IR, ele havia gasto o equivalente a R$ 48 mil com despesas médicas sem que os valores tenham sido deduzidos do cálculo do imposto.  A ação foi julgada procedente pela Justiça Federal de Porto Alegre. No entanto, o juízo só reconheceu o gasto de R$ 26,8 mil. A Fazenda Nacional recorreu contra a decisão alegando que o autor não descriminou corretamente o período em que o serviço médico foi prestado nem os gastos efetivados.  Por unanimidade, o TRF4 decidiu manter a decisão de primeiro grau. Segundo o relator do processo, juiz federal Roberto Fernandes Júnior, convocado para atuar na 2ª Turma, “as provas trazidas aos autos deixam claro que houve prestação de serviço ambulatorial, restando comprovado que a embargante fazia jus às deduções de despesas médicas”.  
11. Auditores dizem que Fazenda garantiu acordo salarial, mas mantêm 

operação padrão 
 Fonte: Agência Brasil Por Mariana Branco   Auditores fiscais da Receita Federal informaram hoje (20) que o Ministério da Fazenda comprometeu-se a cumprir acordo salarial firmado em março deste ano. O acordo prevê reajuste de 21,3% em quatro anos, dos quais 5,5% seriam pagos já a partir de agosto.  Como o projeto de lei do aumento ainda não foi enviado ao Congresso Nacional, a categoria faz operação padrão desde a semana passada. Nesta quarta-feira eles foram recebidos pelo secretário executivo da Fazenda, Eduardo Refinetti Guardia. 
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Cláudio Damasceno, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco), disse que no encontro o governo prometeu resolver a questão “nos próximos dias”, mas não esclareceu se o reajuste será assegurado por meio de medida provisória ou projeto de lei.  Mesmo sem definição, o presidente do Sindifisco considerou a reunião desta quarta “positiva”. Acrescentou, no entanto, que os auditores seguirão com a operação padrão.  De acordo com Damasceno, a Fazenda enviou à Casa Civil um texto prevendo o reajuste, mas não revelou ao Sindifisco o modelo adotado nem o conteúdo. Segundo ele, a preferência do governo é um projeto de lei, mas, nesse caso, pode não haver tempo hábil para pagar a primeira parcela do aumento em agosto. O acordo prevê ainda um bônus de R$ 3 mil, também a partir de agosto.  “O fato de o Ministério da Fazenda ratificar o acordo e dizer que está trabalhando para cumpri-lo é uma notícia positiva e será repassado à categoria. [Mas] estamos aguardando que pelo menos esse texto saia, para fazer uma análise e a partir daí deliberar sobre a manutenção ou não da mobilização”, adiantou.  Os auditores da Receita estão fazendo operação padrão às terças e quintas-feiras nas aduanas de portos, aeroportos e postos de fronteira. A mobilização é no desembarque de cargas e já aconteceu também no desembarque de bagagens de voos internacionais. Conforme o Sindifisco, nas segundas, quartas e sextas os auditores represam os créditos tributários que a União teria a receber.  Na semana passada, representantes da categoria ocuparam por cerca de seis horas o quinto andar do Ministério da Fazenda, onde fica o gabinete do ministro, Henrique Meirelles, exigindo audiência com ele.  Na ocasião, a Fazenda agendou o encontro com Eduardo Refinetti. Segundo o presidente do Sindifisco, também estava na reunião de hoje o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid.  Procurado pela Agência Brasil, o Ministério da Fazenda informou que não vai se manifestar sobre o assunto.  
12. Decisão influenciará julgamento no TRF da 3ª Região 

 Fonte: Valor Por Joice Bacelo  O julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a possibilidade de cobrança de PIS e Cofins sobre receitas financeiras deve influenciar um outro importante julgamento, no Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região, que abrange os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Um processo sobre o tema poderá ser analisado 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.  Apesar de o IRDR ainda não ter sido confirmado pela presidência do TRF da 3ª Região, já foram apensados processos que envolvem um escritório de advocacia, um grupo de cosméticos e uma 
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companhia de monitoramento de cargas e veículos – em que foram feitos pedidos de aplicação do incidente.  O IRDR é uma das novidades do novo Código de Processo Civil (CPC). Funciona nos mesmos moldes do recurso repetitivo do STJ, mas seu uso é exclusivo da segunda instância. Se decidida a aplicação do incidente pelo TRF, processos que tratam sobre o 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.  Nos três casos há argumentação sobre a tripartição dos poderes, previstos nos artigos 2º e 48 da Constituição Federal. Os advogados sustentam que atribuir ao Executivo competência para alterar regra-matriz tributária afronta o princípio da separação de poderes. Ainda de acordo com eles, manifestação da Justiça em favor da manutenção do decreto que restabeleceu as alíquotas de PIS e Cofins abre precedente para "esvaziar o Poder Legislativo".  Representante de uma das empresas que fez o pedido pela aplicação do IRDR, Luís Alexandre Barbosa, do LBMF Sociedade de Advogados, entende que aceitar 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 e para baixo por livre vontade.  "Colocando o exemplo ao extremo, poderíamos ter uma lei estabelecendo o Imposto de Renda de 0 a 50%, a rigor do Poder Executivo. É óbvio que o contribuinte não vai questionar se for reduzido de 27,5% para 10%, mas o fará se subir para 40%", diz Barbosa. "Em caso de redução, não existe interesse de agir. O Ministério Público é quem teria autoridade e competência para entrar com uma ação específica para questionar a constitucionalidade da lei que permitiu ao Executivo fazer isso", acrescenta ao rebater o entendimento de juízes que têm entendido como válida a majoração das alíquotas por decreto por terem sido antes zeradas pelo mesmo meio.  
13. STJ julgará Cofins sobre receitas financeiras  

 Fonte: Valor Por Joice Bacelo   O Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai analisar, pela primeira vez, a possibilidade da cobrança de PIS e Cofins sobre receitas financeiras. Um recurso sobre o tema foi incluído na pauta da 1ª Turma para o próximo mês. A decisão da Corte é bastante aguardada porque não há uma uniformização de entendimento entre os tribunais regionais federais (TRFs).  O TRF da 4ª Região, que abrange os Estados do Sul do país, por exemplo, tem posicionamento majoritariamente favorável à cobrança de PIS e Cofins. Já no da 3ª Região, que decide sobre os casos de São Paulo e Mato Grosso do Sul, há tanto decisões contrárias como favoráveis.  "Efetivamente, os tribunais regionais federais não têm nenhuma referência, nenhum precedente tão específico para esse tipo de caso", diz o especialista Sandro Machado dos Reis, do Bichara Advogados. "Uma decisão favorável aos contribuintes no STJ influenciaria uma mudança de posição dos tribunais. Os desembargadores se sentiriam mais confiantes com a tese e passariam a seguir a jurisprudência."  



 

15 

 

A tributação de receitas financeiras de empresas sujeitas ao regime não cumulativo foi estabelecida por meio do 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".  Magistrados contrários à tese dos contribuintes sustentam, no entanto, 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 STJ, o relator será o ministro Napoleão Nunes Maia Filho. O recurso que será analisado pela Corte foi interposto pela rede de supermercados Zaffari. Apesar de a empresa não ter conseguido decisões favoráveis na primeira instância, nem no TRF da 4ª Região, o representante da companhia no processo, advogado Fábio Canazaro, do escritório que leva o seu nome, se diz confiante em uma mudança de entendimento pelo tribunal superior. Principalmente porque, segundo ele, uma das teses apresentadas já foi discutida e aceita pela mesma turma julgadora em outra situação.  Trata-se da base de cálculo do PIS e da Cofins. O advogado sustenta que as leis de regência dos tributos (nº 10.637 e nº 10.833) não falam em receitas financeiras, mas sim em faturamento (receita bruta). Ele destaca ainda que o Decreto-Lei nº 15.098, de 1977 – alterado em 2014 pela Lei nº 12.973 – estabelece o conceito de receita bruta. No artigo 12 consta que compreende o produto da venda, preço auferido, resultado em operações para terceiros e as receitas da atividade principal da pessoa jurídica.  "Essa empresa tem como atividade principal vender mercadoria e não obter receita financeira. Sob esse ponto de vista, se estaria tributando algo sem que houvesse previsão legal", afirma Canazaro. O advogado chama a atenção que entendimento semelhante foi adotado pelos ministros da 1ª Turma em um recurso envolvendo juros sobre capital próprio.  Na ocasião, o ministro Napoleão se posicionou no sentido de que os juros sobre capital próprio destinados aos acionistas deveriam ser excluídos da base de cálculo do PIS e da Cofins.  "É necessária interpretação restritiva ao artigo 1º das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, retirando-se da base de cálculo do PIS/Cofins toda e qualquer receita que não seja resultado da venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços", afirmou o ministro na época.  Por meio de nota, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) afirma que a "a tese dos contribuintes se lastreia em premissa equivocada de que teria havido restabelecimento de alíquota por decreto". Segundo a Fazenda, houve, na verdade, revogação de alíquota zero concedida por instrumento normativo de igual hierarquia "nos termos da lei que efetivamente instituiu o tributo".  Informa ainda que o tema está em acompanhamento especial e afirma que, quando bem compreendido, as decisões são, em regra, favoráveis à Fazenda Nacional.  
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14. Carf analisa processos sobre tributação de PLR  
 Fonte: Valor Por Beatriz Olivon  A 2ª Turma do Conselho Superior de Recursos Fiscais (Carf) começou a julgar ontem autuações recebidas por diferentes empresas relativas à incidência de contribuição previdenciária sobre programas de Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Por enquanto, os contribuintes perderam em dois casos. Os julgamentos serão retomados hoje.  Advogados que acompanham o tema destacam que os processos estão entre os primeiros julgados pela nova composição da Câmara Superior, após reformulação realizada em 2015. A discussão é relevante porque se a Receita Federal entende que a PLR é salário, cobra contribuição previdenciária de cerca de 20%.  No primeiro caso julgado ontem, a Câmara Superior manteve parte de uma autuação recebida pelo China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo referente à incidência da contribuição sobre PLR entre 2006 e 2008. Parte do lançamento foi cancelado por decadência.  Tanto a Fazenda Nacional quanto o banco recorriam de decisão anterior que manteve parte da autuação. A Fazenda questionava a decadência de parte do lançamento. Já a empresa discutia a natureza da verba, alegando que ela não seria remuneratória, o que afastaria a tributação. Os dois pedidos foram negados.  O relator, conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, representante da Fazenda, detalhou que, no caso, há uma especificidade, por se tratar de verba paga a administradores – que não eram celetistas. A participação dos administradores seria um valor pago pela companhia pelo trabalho do administrador e assim seria integrada ao salário, segundo o conselheiro.  Santos manteve parte da autuação, com base no mérito, mas negou o pedido feito pela Fazenda, referente à decadência. Todos os conselheiros acompanharam o voto do relator para negar o pedido da Fazenda. Já o pedido do contribuinte foi negado por voto de qualidade – desempate pelo presidente da turma.  A decadência foi aplicada ao intervalo entre janeiro e setembro de 2006, segundo a advogada do banco, Maria Carolina Kraljevic, do Schneider Pugliese advogados. Sobre a fatia da autuação que foi mantida, a advogada afirmou que deve levar a discussão à Justiça, onde o tema não está pacificado. Porém, lembrou, há recentes decisões que anularam julgamentos do Carf por causa do voto de qualidade.  A mesma discussão referente a diretores estatutários foi travada em processo envolvendo a Yasuda Marítima Saúde Seguros. Também prevaleceu o voto do relator, desfavorável à seguradora.  Outros casos envolvendo PLR foram suspensos por pedidos de vista. Os processos tratavam de autuações recebidas pela Kaiser e pela Itaú Seguros. Os julgamentos foram interrompidos após voto desfavorável do relator, conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.  Outros quatro processos sobre tributação de PLR deverão ter o mérito julgado hoje pela 2ª Turma da Câmara Superior. Os casos estavam na pauta de ontem, mas apesar do julgamento ter 
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se prolongado por mais de uma hora além do horário, não foi possível analisá-los. Os processos envolvem a Alcoa Alumínio, o banco de investimentos Credit Suisse e a Credit Suisse Corretora.  
15. MP que reduz para 6% IR em remessas ao exterior é convertida em lei 

 Fonte: Valor  O Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira traz a publicação da Lei 13.315, que reduz de 25% para 6% o imposto de renda sobre remessas ao exterior para gastos pessoais com turismo, negócios ou missões oficiais. A lei é resultado da conversão da Medida Provisória (MP) 713, publicada em março pela então presidente Dilma Rousseff para atender a um pleito do setor de turismo.  “Até 31 de dezembro de 2019, fica reduzida a 6% a alíquota do Imposto de Renda retido na fonte incidente sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, destinados à cobertura de gastos pessoais, no exterior, de pessoas físicas residentes no país, em viagens de turismo, negócios, serviço, treinamento ou missões oficiais, até o limite global de R$ 20 mil ao mês, nos termos, limites e condições estabelecidos pelo Poder Executivo”, diz o texto da lei.  Ao sancionála, o presidente interino Michel Temer vetou dois trechos da MP aprovada pelo Congresso. Um deles aplicava a redução do IR também para os rendimentos de aposentadorias e pensões obtidas por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no exterior. O governo justificou que o dispositivo acarretaria renúncia de receita tributária e poderia gerar litígios no Judiciário, devido ao tratamento distinto aplicado a essas rendas quando recebidas no Brasil.  
16. Receita prepara fiscalização sobre contribuinte que não repatriar recursos 

 Fonte: O Estado de S.Paulo  A Receita Federal prepara uma operação de fiscalização sobre os contribuintes que remeteram dinheiro ilegalmente para o exterior e não aderirem ao programa de repatriação de recursos. O órgão diz já ter em mãos uma ampla base de dados sobre o patrimônio de brasileiros no exterior formado com recursos enviados irregularmente por pessoas físicas e empresas. Estão em processamento pela área de Fiscalização da Receita cerca de 8 mil transações suspeitas.  A ideia é iniciar a operação de fiscalização logo após o fim do prazo de adesão dos contribuintes ao programa de repatriação, marcado para 31 de outubro. A arrecadação de recursos com o programa, que dá anistia penal aos contribuintes, está estagnada, principalmente porque muitos contribuintes esperam por mudanças nas regras, como vem sendo especulado tanto dentro quanto fora do governo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o secretário da Receita, Jorge Rachid, no entanto, consideram que não há necessidades de mudanças.  Segundo uma fonte do Ministério da Fazenda, a base de dados sobre o patrimônio dos contribuintes está sendo incrementada com trocas de dados de países com os quais o Brasil tem acordos bilaterais. Há casos até de contribuintes que enviaram recursos ilegalmente e criaram fundos de investimento no exterior para fazer aplicações no Brasil, que tem taxas de juros mais elevadas, como se fossem estrangeiros, fugindo do Imposto de Renda.   
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A troca de informações ficou mais ágil depois que os países desenvolvidos, entre eles os Estados Unidos, passaram a exigir informações do bancos, criando um ambiente de hipervigilância tributária. Já está em vigor o acordo do Brasil com os Estados Unidos, o Fatca, que obriga os bancos a repassarem informações bancárias referentes a saldos em contas, rendimento anual, além de receitas de juros e dividendos.  Segundo o professor de direito da Universidade de São Paulo, Heleno Torres, que trabalhou na elaboração da lei, a troca de informações é mais rápida porque as informações estão uniformizadas. “Hoje, tem um padrão internacional, seguido pelos bancos, que agiliza o serviço entre os fiscos”, disse. Para ele, o contribuinte tem de levar a sério o programa e declarar todo o patrimônio no exterior.  A partir de 2018, a Receita terá informações de movimentações bancárias de 96 países e contará com força maior para a fiscalização dos casos de evasão fiscal por conta de convenção internacional que entrou em vigor este ano.  Pressa. A Receita tem pressa nas fiscalizações por causa do prazo de cinco anos para cobrar os impostos devidos que não foram declarados pelos contribuintes. O prazo começa a contar no ano subsequente ao fato gerador. A lei dá anistia para o patrimônio existente até 31 dezembro de 2014, o que permite na prática os auditores cobrarem o imposto que não foi declarado a partir de 2012. Já o crime de evasão de divisas prescreve em 16 anos e, de lavagem de dinheiro, em 12 anos.  “Se o contribuinte não aderir, não terá anistia penal”, alertou uma fonte da Receita, que acredita que o Ministério Público poderá agilizar os processos penais com base nas informações trocadas pelos países.  
17. Corte de incentivo fiscal pode parar na Justiça 

 Fonte: Valor  A criação dos fundos estaduais de equilíbrio fiscal (FEEFs), que na prática reduzem em 10% os incentivos fiscais de ICMS para aliviar o caixa dos Estados, é controversa no meio jurídico e pode gerar uma avalanche de ações contra o poder público. As empresas devem apelar para o argumento de inconstitucionalidade da medida, que estaria ferindo o princípio do direito adquirido enquanto os Estados tentam transferir para a iniciativa privada a crise das contas públicas.  Segundo Ricardo Varejão, sóciotitular de direito tributário da Queiroz Cavalcanti Advocacia, de Recife, o Código Tributário Nacional só permite que os Estados retirem benefícios fiscais que tenham sido concedidos por prazo indeterminado. Não é caso da maioria das empresas, que receberam desconto no ICMS mediante prazo limitado e cumprimento de exigências e contrapartidas.  Varejão prevê um "cenário de beligerância" entre empresas e Estados por conta da criação dos fundos, começando no Nordeste onde os três maiores Estados (PE, BA e CE) já aprovaram as mudanças.  Para Carlos André Pereira de Lima, especialista em direito tributário do escritório Da Fonte Advogados, a legislação que institui o fundo nos Estados tem vícios que ferem o princípio do 
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direito adquirido. "Estão tentando transformar o Confaz num guardachuva de legalidade. Não é porque o Confaz autorizou que a lei deixa de ser inconstitucional. Não está prevista na Constituição contribuição do empresário para crise econômica do Estados", afirma o advogado. Segundo Lima, muitos clientes já autorizaram o escritório a preparar ações contra o Estado de Pernambuco. "Estamos nos preparando, porque simplesmente não pagar pode deixar a empresa ameaçada de perder todo o incentivo", diz.  Presidente do Consórcio Nacional de Secretarias da Fazenda (Consefaz), André Horta, que faz parte do Conselho de Política Fazendária (Confaz), diz que "desconhece matéria contenciosa" a respeito do fundo. Ele afirma que o convênio do Confaz foi criado com base em uma experiência prévia, de três meses, que funcionou no Estado de Goiás. "Evidentemente, a área tributária é prolixa em discussão jurídica", diz.  Após firmarem convênio no Confaz, em maio, os Estados começaram a encaminhar às assembleias projetos de lei para a criação dos fundos. O primeiro a aprovar foi o Estado da Bahia, que prevê, apenas neste ano, arrecadação extra de R$ 130 milhões com a medida, que não tem prazo para acabar.  Pernambuco também já aprovou lei semelhante, com a diferença de que o fundo terá prazo de 24 meses, começando a valer partir do próximo mês e se encerrando em julho de 2018. Marcelo Barros, secretário da Fazenda do Estado, diz que somente este ano Pernambuco deve arrecadar mais de R$ 100 milhões com o fundo. "Estamos num esforço desde ano passado. Já cortamos despesas em mais de R$ 600 milhões, mas não foi suficiente. Então, aumentamos alíquotas dos impostos estaduais. Agora, tivemos que mexer nos incentivos fiscais", afirmou Barros.  Em Pernambuco, a lei de criação do fundo tramitou em regime de urgência em tempo recorde, o que foi motivo de reclamação do setor industrial, que diz não ter sido ouvido. Ricardo Essinger, presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe), diz que o setor está em conversas com o governo para tentar a revogação da lei, ou, pelo menos, a criação de condições melhores para empresas com faturamento anual até R$ 20 milhões.  "Essa lei é o jogo do ganha, mas perde. O Estado ganha no curto prazo e perde no longo, com a insegurança jurídica. Como explicar para uma multinacional que o incentivo que foi oferecido para que ela fizesse um investimento agora vai ser menor?", diz Essinger.  Durante a reunião do Confaz que regulamentou o fundo foi estabelecido acordo tácito para que todos os Estados, especialmente os do Nordeste, adotariam a medida. Dessa forma, não haveria perda de competitividade entre eles.  Depois de Bahia e Pernambuco, o Ceará aprovou ontem a criação do fundo, com prazo de 24 meses e previsão de arrecadar R$ 100 milhões somente neste ano. A lei cearense trouxe algumas especificidades que foram negociadas com o setor privado. A contribuição da empresa para o fundo pode variar de 0% a 10%, conforme o crescimento da sua contribuição de ICMS do ano passado para cá. "Se a contribuição cresceu 10%, a empresa já cumpriu. Se cresceu 6%, a empresa só paga a diferença, 4%", explica o secretário de Fazenda do Ceará, Mauro Benevides Filho.  O projeto ainda tramita nas assembleias do Rio Grande do Norte, que pretende arrecadar R$ 90 milhões, e de Alagoas, que visa atingir R$ 18 milhões. Em Sergipe, ainda não houve finalização do projeto de lei a ser encaminhado ao Legislativo. A Secretaria da Fazenda do Estado diz que está "em fase de conclusão dos estudos", mesma situação do Estado da Paraíba.  
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Até agora, o Maranhão não implementou o fundo. O Piauí informou que não encontrou portavoz para comentar o assunto. Fora da região Nordeste, o Rio de Janeiro foi o primeiro Estado a encaminhar projeto de lei para criação do FEEF para Assembleia Legislativa, com pretensão de reforçar o caixa em até R$ 1 bilhão por ano.  
18. Comércio Exterior - Imposto de Importação - Bens de Capital - Ex-tarifários 

- Alterações  
 Fonte: Checkpoint  Por meio da Resolução Camex nº 63/2016 foram alteradas para 2%, até 31.12.2017, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os Bens de Capital (BK), na condição de Ex-tarifários.   Dentre os produtos mencionados, destacam-se: a) 8417.20.00 - Ex 011 (fornos de convecção forçada a gás para indústria de panificação com tempo de assamento nominal de 17,5min); b) 8474.20.10 - Ex 027 (combinações de máquinas para produção de cimento branco por moagem de clínquer e outros minérios, com capacidade nominal 30t/h); c) 8421.22.00 - Ex 004 (filtros tangenciais inteiramente automáticos para vinhos, espumantes e borras, dotados de, no máximo, 10 módulos de filtração); d) 8422.40.90 - Ex 636 (máquinas automáticas para embalar tubos de "vidro borosilicato neutro", destinados a fabricação de embalagens farmacêuticas); e) 8438.50.00 - Ex 280 (robôs para corte do pescoço de carcaças suínas com capacidade de até 600 carcaças suínas por hora); f) 8422.40.90 - Ex 639 (máquinas de embalar sabonetes em barra em invólucros de não tecido (non woven)); g) 8427.10.90 - Ex 133 (veículos de condução automática, para transporte de unidade de carga, autopropulsados a rodas); h) 8479.89.99 - Ex 137 (módulos avulsos de máquina de personalização de cartões bancários, "Buffer", para armazenamento e ordenação de cartões personalizados pelo módulo artista, com capacidade de até 1.800cartões/h.); i) 8479.89.99 - Ex 139 (módulos de torque por engrenagens de 3 estágios, operados a óleo, com torque máximo de atuação de 20kNm, para operação de segurança de válvulas em poços de petróleo e gás em ambiente submarino de profundidade de até 3.000m); j) 8502.13.19 - Ex 024 (grupos geradores de energia, a diesel, na rotaç&atild e;o de 720rpm, com frequência de 60Hz, com potência igual ou superior a 8.730kW)); k) 8543.20.00 - Ex 011 (geradores de sinais de teste e referência de vídeo em diferentes padrões digitais e analógicos (SD, HD, 3G-sSDI, NTSC e PAL) e de sinais de referência de tempo a partir de oscilador a cristal interno, podendo ou não conter receptor opcional GPS/GLONASS com antena); l) 8477.80.90 - Ex 382 (combinações de máquinas para a furação, não simultânea, de para-choque dianteiro e para-choque traseiro de automóveis, com capacidade produtiva mínima de 36pç/h).   O presente ato alterou também para 2%, até 31.12.2016, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes BK, na condição de Ex-tarifários: a) 8431.31.10 - Ex 023 (máquinas de tração sem engrenagens para elevadores, com motor elétrico assíncrono); b) 8431.31.10 - Ex 024 (máquinas de tração sem engrenagens para elevadores, com motor elétrico assíncrono); c) 8431.31.10 - Ex 043 (sistemas de tração para elevadores de serviços de torres eólicas dotados de motor trifásico de rotor de gaiola).   Cumpre salientar, a alteração para 2%, até 30.6.2017, da alíquota ad valorem do Imposto de Importação incidente sobre Ex-tarifário, classificado no código NCM 8450.90.10 - Ex 001 (atuadores de embreagem com sistema mecânico de engrenagens, braços e eixos acionados por motor elétrico de corrente alternada, monofásico, síncrono, 2,5W, 127V/60Hz ou 220V/60Hz ou 220V/50Hz.).  
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 Ficam revogados, a partir de 1º.9.2016, os seguintes Ex-tarifários: a) 8476.81.00 - Ex 002 (máquinas automáticas para venda de alimentos e bebidas, por meio de bandejas com espirais), constante na Resolução Camex nº 64/2015 e b) 8414.80.31 - Ex 008 (compressores rotativos tipo de pistão para aplicação em resfriadores de líquido, plantas frigoríficas e unidades compressoras, abertos sem motor elétrico), constante na Resolução Camex nº 117/2015.   Por fim, foram alterados diversos Ex-tarifários publicados anteriormente, conforme descrito no Ato Normativo.  
19. Comércio Exterior - Imposto de Importação - Bens de Informática e 

Telecomunicação - Ex-tarifários - Alterações  
 Fonte: Checkpoint   Por meio da Resolução Camex nº 64/2016 foram alteradas para 2%, até 31.12.2017, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Informática e Telecomunicação (BIT), na condição de Ex-tarifários:  a) 8543.70.39 - Ex 002 (distribuidores de sinais de vídeo analógico de 1 entrada e no mínimo 4 saídas (entrada e saídas com conectores BNC com impedância de 75ohms), com equalizador, ganho selecionável e atraso de propagação menor que 15 nanosegundos.);  b) 8543.70.99 - Ex 146 (sistemas de gravação, edição e mixagem de áudio baseados em computador com integração a softwares, interface de áudio com conexões digitais e/ou analógicas de entrada e saída, podendo trabalhar com referência de sincronismo externa e processamento de áudio feito em tempo real e suportar protocolos como MIDI (Mackie Control Protocol));  c) 9030.89.90 - Ex 045 (aparelhos de monitoramento de áudio de sinais HD/SDI e/ou 1.080p (60, 59, 94 e 50Hz), com entradas estéreo analógicas e/ou digitais AES e/ou SDI, saídas digitais e/ou analógicas);  d) 8443.32.99 - Ex 019 (máquinas automáticas para impressão de etiquetas e rotulagem de pneus multiformato de alto rendimento, utilizando dispositivo de impressão térmica).   

20. IRRF - Remessas ao exterior de gastos pessoais, turismo, negócios e 
outros - Proventos de aposentadoria e pensão recebidos no exterior - 
Redução da alíquota e tributação - Alterações  

 Fonte: Checkpoint   Por meio da Lei n° 13.315/2016, foi convertida, com alterações, a Medida Provisória nº 713/2016 que altera a Lei nº 12.249/2010, bem como foi alterada a Lei n°9.779/1999, que dispõem sobre o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).   Veja a seguir as alterações inseridas Lei n° 12.249/2010:  a) determinação de que até 31.12.2019, fica reduzida a 6% a alíquota do IRRF incidente sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, destinados à cobertura de gastos pessoais, no exterior, de pessoas físicas residentes no país, em viagens de turismo, negócios, serviço, treinamento ou missões oficiais, até o limite global de R$ 20.000,00 ao mês;  
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b) disposição de que não estão sujeitas à retenção na fonte as remessas: b.1) destinadas ao exterior para fins educacionais, científicos ou culturais, inclusive para pagamento de taxas escolares, de taxas de inscrição em congressos, conclaves, seminários ou assemelhados e de taxas de exames de proficiência; b.2) efetuadas por pessoas físicas residentes no país para cobertura de despesas médico-hospitalares com tratamento de saúde, no exterior, do remetente ou de seus dependentes.   Por fim, a alteração trazida com a conversão da Medida Provisória n° 713/2016 inclui no rol de rendimentos sujeitos ao IRRF, previstos na Lei n°9.779/1999, a tributação dos rendimentos de aposentadoria e pensão recebidos no exterior à alíquota de 25%. 
ESTADUAL  

21. CONFAZ inclui malas de viagem na lista de mercadorias sujeitas ao ICMS-
ST 

 Fonte: Siga o Fisco  Com esta medida os Estados e o Distrito Federal, poderão incluir as malas de viagem no regime de Substituição Tributária de ICMS a partir de 1º de outubro de 2016.   Em 2015, o Estado de São Paulo publicou o Decreto nº 61.519/2015 incluindo malas de viagem na Substituição Tributária. Porém, o governo paulista não conseguiu cobrar o ICMS através deste regime, porque o CONFAZ quando editou o Convênio ICMS 92/2015 não contemplou o artigo na lista.   O Convênio ICMS 92/2015 criou o Código Especificado da Substituição Tributária – CEST, uniformizou e padronizou a lista de mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária em todo território nacional.   Com a uniformização, os Estados e o Distrito Federal somente podem cobrar ICMS através do regime de Substituição Tributária se a mercadoria constar da lista anexa ao Convênio ICMS 92/2015.   Assim, com a publicação do Convênio ICMS 53/2016, os Estados e Distrito Federal poderão incluir no regime de Substituição Tributária baús, malas e maletas para viagem, conforme Cláusula segunda. Cláusula segunda Os dispositivos a seguir indicados ficam acrescentados aos respectivos anexos do Convênio ICMS 92/15, com as seguintes redações:  V – o item 5.1 ao Anexo XX:  ANEXO XX PRODUTOS DE PAPELARIA   
ITEM CEST NCM Descrição 
5.1 19.005.01 4202.1 4202.9 Baús, malas e maletas para viagem 
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 Para evitar o elemento surpresa, os responsáveis pelas empresas deverão analisar cuidadosamente as alterações promovidas pelo Convênio ICMS 53/2016.  
22. RJ - ICMS - Créditos tributários - Serviço público de telecomunicação, 

energia elétrica, gás canalizado, transporte e combustíveis - Compensação 
de dívidas - Autorização  

 Fonte: Checkpoint  Foi publicada no DOE-RJ 15.7.2016 a parte vetada da Lei nº 7.298/2016, para autorizar a realização de compensação de dívidas pretéritas com os Municípios fluminenses, oriundas de repasses constitucionais não realizados nos últimos exercícios com créditos tributários vincendos relativos ao ICMS devido pelas concessionárias de serviços públicos.   Referido ato foi republicado no DOE-RJ de 22.6.2016, para modificar o prazo para reconhecimento e consolidação das dívidas.   Citada Lei autorizou o Poder Executivo a realizar a compensação de dívidas líquidas e certas do Estado do Rio de Janeiro com concessionárias ou autorizatárias por conta da prestação de serviço público de telecomunicações, de fornecimento de energia elétrica e de fornecimento de gás canalizado, permissionárias de serviços de transportes rodoviários intermunicipais de passageiros e com empresas fornecedoras de combustíveis ao Estado, com créditos tributários vincendos relativos ao ICMS devido pelas concessionárias, autorizatárias, permissionárias e empresas fornecedoras de combustíveis.   Foi definido o prazo de até: a) 11.7.2016, para que as dívidas sejam reconhecidas pela Administração e contraídas em função da prestação dos serviços e do fornecimento dos produtos aos órgãos da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, ocorridos até 30.4.2016; b) 22.7.2016, para a consolidação das dívidas pela Secretaria de Estado de Fazenda.   Por fim, citada compensação poderá ser efetivada em até 30 parcelas mensais, iguais e sucessivas, a contar de julho de 2016, devendo o Poder Executivo encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro planilha com o valor das referidas parcelas mensais.   
23. RJ - ICMS e outros débitos - Parcelamento, isenção e base de cálculo - 

Redução de juros e multas, reativação, produtos orgânicos, energia 
elétrica e reciclagem - Disposições  

 Fonte: Checkpoint  Foram publicadas no DOE-RJ de 15.7.2016 as partes vetadas da Lei nº 7.116/2015, para estabelecer as seguintes regras: a) possibilidade de reativação do parcelamento para o contribuinte que tenha perdido os benefícios de outros programas de anistia ou remissão exclusivamente por inadimplemento de até 80% do número de parcelas restantes; b) isenção do ICMS nas operações com máquinas e equipamentos destinados à produção, beneficiamento, armazenamento e transporte de produtos orgânicos que tenham como sujeito passivo da obrigação tributária cooperativas ou associações; c) composição da base de cálculo do imposto para as unidades residenciais unifamiliares de consumo de energia elétrica que utilizem geração de energia sola r; d) isenção do imposto nas operações de entrada de mercadorias, máquinas e 
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equipamentos para as empresas com atividade exclusiva de reciclagem de vidro, plástico, papel, pneu e metal.   A Lei nº 7.116/2015 dispôs sobre a concessão de redução das multas e dos juros, bem como de parcelamentos, relativamente aos débitos do ICMS administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda e de quaisquer débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, inclusive os oriundos de autarquias, ajuizados ou não, que tenham por vencimento original até o dia 31.10.2015. Citado ato ainda determinou, dentre outros assuntos, sobre: a) a inaplicabilidade do parcelamento aos débitos de IPVA e de Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio; b) a vigência até 18.12.2015 do programa de parcelamento, podendo ser prorrogado por até 4 (quatro) meses; c) os percentuais de redução de juros e multas; d) a possibilidade de parcelamento em até 60 (sessenta) parcelas; e) o valor mínimo de cada parcela; f) as hipóteses em que o parcelamento será cancelado; g) a remissão de débitos inscritos na dívida ativa.  
24. Leão da receita está de olho em sua herança 

 Fonte: Istoé Dinheiro  Mark Zuckerberg prometeu doar 99% de suas ações do Facebook, que estão avaliadas em US$ 45 bilhões, para sua fundação de caridade. A inspiração veio de Bill Gates, que doou US$ 44,3 bilhões à Fundação Bill e Melinda Gates. Warren Buffet já doou US$ 25,5 bilhões e anunciou que doará 99% de seus US$ 64,5 bilhões. E até o brasileiro Jorge Paulo Lemann, um dos homens mais ricos do mundo, se animou a enviar um cheque de US$ 3,5 milhões à universidade Harvard, onde estudou.  No ano passado, as doações de cidadãos e empresas americanas bateram um recorde e chegaram a US$ 373,25 bilhões, alta de 4% ante 2014. Bondade? Sim, mas também uma dose do velho pragmatismo americano. “Mais que filantropia, as doações nos Estados Unidos são uma forma de deixar um legado, pois uma parte considerável do patrimônio iria para o pagamento de impostos”, diz o advogado Marcos Ferraz de Paiva, sócio do escritório Choaib, Paiva e Justo. Lá, doações a instituições filantrópicas são isentas de impostos, mas a mordida do Leão no caso de doações familiares e heranças pode chegar a 40%.  Por aqui, a alíquota do Imposto sobre Transmissão, Causa Mortis e Doação (ITCMD), tributo recolhido pelos Estados, é considerada baixa. Varia de 4% ao máximo de 8% estabelecido pela Constituição. Mas isso deve mudar. Desde maio do ano passado, quando Brasília indicou sua intenção em cobrar impostos sobre heranças e doações, 13 Estados elevaram suas alíquotas. Isso provocou uma corrida aos tributaristas para discutir a melhor estratégia para o planejamento sucessório e patrimonial das famílias.  Muitos anteciparam suas doações, tanto que a arrecadação do ITCMD no Estado de São Paulo cresceu 37% no ano passado, somando R$ 2,4 bilhões. Em nível federal, a mordida sobre as heranças tem duas frentes. Uma delas é o Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 60/2015, do deputado Paulo Teixeira (PT-SP), que prevê estabelecer um imposto federal que vai cobrar até 20% sobre doações e transferências. A fatura seria rachada com os Estados, que continuariam recebendo sua fatia do ITCMD. A outra é o Projeto de Lei 6094/2013, do deputado Vicente Cândido (PT-SP), que prevê a retirada da isenção de Imposto de Renda para heranças e doações, estabelecendo alíquotas progressivas, que podem chegar a 25%.  
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Há uma faixa de isenção de até R$ 1 milhão para doações e R$ 5 milhões para heranças. “Essa proposta é inconstitucional”, avalia Paiva, do escritório Choaib, Paiva e Justo. “A Constituição de 1988 destina o imposto sobre herança e doações aos Estados e o Imposto de Renda vai para a União.” Apesar de nenhuma delas ter vingado – ainda –, a intenção da União em abocanhar parte da receita dos estados gerou reações, claro. O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que reúne os secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, enviou ao Senado um projeto que pede o aumento da alíquota máxima do ITCMD para 20%.  E, paralelamente, diversas Assembleias Legislativas estaduais colocaram na pauta pedidos de aumento da alíquota do imposto. Uma delas é a de São Paulo. O percentual hoje é de 4% e pode subir para 8%. Para valer a partir do ano que vem, a lei tem de ser aprovada até o fim de setembro, 90 dias antes da data em que passa a vigorar. “Em um futuro próximo, podemos afirmar com certeza que a alíquota vai aumentar. Tanto o governo federal quanto os estados precisam de dinheiro”, diz o advogado José Henrique Longo, sócio do escritório PLKC Advogados.  O quadro é grave. A aprovação de um dos projetos de lei federais, ao lado da resolução do Confaz, pode fazer com que um quarto do total herdado ou doado fique com o Fisco. “Estamos falando de uma alíquota de 25% sobre o total”, diz Paiva. Existem diversas estratégias para blindar o patrimônio. A escolha envolve as relações dos integrantes da família, os objetivos de cada um e o tamanho do patrimônio. Os especialistas ouvidos pela DINHEIRO propõem algumas medidas. Uma delas é fazer a reorganização patrimonial, separando a posse das empresas do dinheiro da família.  Depois, é preciso investir na governança, estabelecendo as regras de convivência familiar e do negócio para resolver conflitos e estipular quórum para a tomada de decisões como, por exemplo, a venda da empresa. A tributarista Verônica Sprangim, sócia da Duarte Garcia, Caselli Guimarães e Terra Advogados, recomenda a criação de uma empresa sob o regime fiscal de lucro presumido para administrar bens e imóveis. No caso de participações em companhias, explica, pode-se optar por uma Sociedade Anônima ou por uma holding patrimonial.  “Isso facilita a divisão de patrimônios maiores, já que os herdeiros recebem cotas iguais, e encerra o debate sobre bens individuais”, diz Sprangim. A constituição da empresa estabelece critérios de administração desses bens e evita conflitos. Mas, antes de dar início ao processo, é preciso fazer contas e verificar se a economia justifica pagar a alíquota de cerca de 17% no lucro presumido e as despesas com advogados e contadores.  A cifra a partir da qual essas estratégias compensam varia, mas está acima de R$ 20 milhões. Para legados maiores, justifica-se criar uma fundação, que isenta os herdeiros do ITCMD. As famílias com muitos recursos, principalmente aquelas que têm um patrimônio elevado no exterior, podem adotar um trust. “O trust não é regulamentado no Brasil, e a Receita Federal pode vir a cobrar tributos, então essa é uma estratégia que não recomendo para pessoas com ativos somente no País”, diz a advogada.  Já nos casos de doações, o doador terá de observar o limite de isenção de cada estado. Em São Paulo, o teto é de R$ 58.087 ao ano, por familiar. Acima do teto, o Estado cobra o ITCMD. “A doação vale a pena para quem tem pouco patrimônio. Mas, no atual cenário, é uma corrida contra o tempo”, alerta Verônica. “As transferências de patrimônio para os filhos têm de ser feitas com cuidado, de forma que não haja perda de controle dos ativos ou que ele se dilua com divórcios ou dívidas”, diz Longo.  
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25. GOIÁS - Sefaz dá mais prazo para parcelamentos 
 Fonte: SEFAZ/GO  Foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje (19) a Instrução Normativa 1.283/2016 que traz uma série de alterações sobre o parcelamento de crédito tributário vencido. “A Sefaz está sensível às dificuldades do contribuinte nesse período de crise. Por isso, resolvemos ampliar alguns prazos para que as empresas possam se regularizar junto à Receita”, explicou o supervisor Tributário da Gerência de Recuperação de Créditos, Marcos Rogério Barreto.  AMPLIAÇÃO DOS PRAZOS: Entre as mudanças, está a ampliação do prazo de parcelamento de 12 para 24 vezes da parte não litigiosa do débito, ou seja, da parte da dívida que foi aceita e não contestada pelo contribuinte. O supervisor ressaltou que “não há um grande número de devedores nessa condição, porém, esses casos representam os valores mais altos de débitos”, e muitas vezes o contribuinte deixa de pagar por precisar de mais tempo.  Outra alteração é referente ao débito declarado e não recolhido (registrou o valor devido, mas não pagou). O número de parcelas possível para essa modalidade depende do tempo de atraso. De acordo com o supervisor, até o terceiro mês não há modificações, ou seja, não é possível parcelar. Entre o 4º e 8º meses poderá ser parcelado em até 18 vezes (antes o período máximo era de 12). No caso de dívida em atraso do 8º ao 12º mês o prazo dobrou, passando para 24 vezes.  Para o débito declarado e não recolhido acima de um ano de atraso, mantém-se a possibilidade de parcelar em até 60 vezes. "Essa dilatação do prazo é uma reivindicação antiga dos contribuintes”, ressaltou Marcos Rogério.  NOVAS DATAS - Aumentou também o número de opções de datas possíveis para acerto da parcela. Anteriormente só era possível pagar no dia 25 de cada mês, a partir da IN 1.283/2016 o contribuinte poderá escolher entre os dias 05, 12 ou 25 para quitar os débitos. As regras só valem para novas negociações.  

26. SP - ICMS e IPVA - Inscrição estadual, credenciamento e reconhecimento - 
Substituto, combustíveis e outros - Alterações - Republicação  

 Fonte: Checkpoint  Foi republicada no DOE-SP de 19.7.2016 a Portaria CAT nº 78/2016, para especificar que os dispositivos alterados e revogados na Portaria CAT nº 92/1998, se referem ao Adendo III do ato.   Citada Portaria alterou os atos especificados para definir a obrigatoriedade de apresentação de cópias dos Relatórios de Impressão de Pastas e Fichas, gerados a partir do Programa Validador da Escrituração Contábil Fiscal - ECF da Receita Federal, referentes aos 3 (três) últimos exercícios, sendo que, em relação aos exercícios anteriores a 2014, deverão ser entregues, em substituição, cópias das declarações do Imposto de Renda apresentadas pela pessoa jurídica e dos respectivos recibos de entrega.   A obrigatoriedade de apresentação desses documentos aplica-se para: a) o requerimento de inscrição estadual de contribuinte substituto tributário estabelecido fora do território paulista; b) o credenciamento de contribuinte paulista fabricante ou distribuidor de álcool etílico (etanol) 
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hidratado carburante - AEHC; c) o pedido de inscrição do primeiro estabelecimento do contribuinte do setor de combustíveis; d) o credenciamento de contribuinte para fins de aplicação do diferimento do ICMS nas operações com petróleo bruto; e) o reconhecimento de imunidade, de isenção, a dispensa de pagamento e a restituição relativamente ao IPVA.   Por fim, foi revogada a alínea "a" do inciso IX do art. 19 do Adendo III da Portaria CAT nº 92/1998, que exigia a apresentação de cópia das declarações de Imposto de Renda dos 3 (três) últimos exercícios do contribuinte, para fins de inscrição estadual de substituto tributário localizado em outro Estado.  
27. GO: Decreto regulamenta nota eletrônica do consumidor 

 Fonte: SEFAZ/GO  Com a publicação do decreto governamental 8.231 no Diário Oficial do Estado, de ontem (19), Goiás dá mais um passo para adequar sua legislação para a adoção da  Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor (NFC-e). A nova nota foi aprovada pelo Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária), e já vigora em alguns Estados. A previsão é que seja implantada em Goiás em dezembro.  Segundo o coordenador de Documentário Fiscal da Secretaria da Fazenda, Antônio Godoi,  a nova nota eletrônica trará vantagens para os contribuintes e para os consumidores. Entre as vantagens para o contribuinte está a redução de custos e de burocracia na implantação e manutenção do novo sistema. Para o contribuinte, as maiores vantagens referem-se à transparência na operação, já que o documento poderá ser consultado pela internet e até mesmo via smartphones, utilizando a chave de acesso da nota.  A adoção da NFC-e será feita de forma escalonada e provocará mudanças na infraestrutura de computadores da Sefaz. Quanto tiver plenamente implantada, a estimativa é que sejam emitidas cerca de 80 milhões de notas por mês.  
28. CE: Assembleia aprova criação do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal  

 Fonte: Assembleia Legislativa do Ceará  A Assembleia Legislativa aprovou, na sessão plenária desta quarta-feira (20/07), a criação do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado do Ceará e outros quatro projetos do Poder Executivo.   O fundo está previsto no projeto n° 71/16, oriundo da mensagem nº 8.018/2016, e os recursos serão obtidos por meio de encargo correspondente a 10% de benefício ou incentivo concedido a empresa contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), além de outras fontes citadas no texto. A matéria foi aprovada com três emendas, uma de autoria dos deputados Evandro Leitão (PDT) e duas de Audic Mota (PMDB).  O Plenário também aprovou o projeto de lei complementar n° 05/16, oriundo da mensagem nº 8.014/16, que autoriza a contratação temporária de profissionais pela Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos  (Metrofor). A matéria foi aprovada com uma emenda.  
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Já o projeto n° 50/16, oriundo da mensagem nº 7.992/16, altera a composição do Conselho Estadual de Segurança Pública. A matéria recebeu duas emendas do deputado Ferreira Aragão (PDT).  Outro projeto aprovado foi de o n° 65/16, oriundo da mensagem nº 8.010/16, que trata sobre a Regularização Fundiária Urbana Implementada pelo Estado do Ceará. O texto foi aprovado com 23 emendas. Sendo uma do deputado Heitor Férrer (PDT), nove do deputado Renato Roseno (Psol), uma da Dra Silvana (PMDB), uma do Agenor neto (PMDB, duas do Audic Mota (PMDB) e nove do Carlos Matos (PSDB).  E o projeto de lei n° 69/16, oriundo da mensagem nº 8.016/16, que altera alíquotas de ICMS para setores atacadistas e varejistas indicados no texto.  
29. CONFAZ - ICMS - Tratamento diferenciado - Etanol Anidro Combustível - 

EAC - Sistema dutoviário - Adesão do MS  
 Fonte: Checkpoint  Foi alterado o Protocolo ICMS nº 5/2014, que concede tratamento diferenciado na prestação de serviço de transporte e na armazenagem de Etanol Anidro Combustível - EAC no sistema dutoviário, para dispor sobre a adesão do Estado de Mato Grosso do Sul às disposições, com efeitos a partir de 1º.9.2016.   

30. CONFAZ - ICMS - Tratamento - Petróleo bruto - Formação de lote para 
exportação - Alteração  

 Fonte: Checkpoint  Foi alterado o Protocolo ICMS nº 64/2015, que dispõe sobre remessas de petróleo bruto para formação de lote para posterior exportação, para incluir diversos estabelecimentos do setor petrolífero na relação de autorizados a realizar a operação.   
31. CONFAZ - ICMS - AP e SP - Substituição tributária - Produtos alimentícios 

- Exclusão de produtos  
 Fonte: Checkpoint  Foi alterado o Protocolo ICMS nº 114/2011, que dispõe sobre o regime de substituição tributária nas operações interestaduais com produtos alimentícios entre os Estados do Amapá e São Paulo, para revogar os itens 25.0, 26.0 e 27.0, que dispunham sobre a relação de manteiga e margarina sujeitas ao regime.  Essas disposições produzem efeitos a partir de 1º.9.2016.       
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32. CONFAZ - ICMS - Substituição tributária - Ferramentas - Adesão de AL  
 Fonte: Checkpoint  Foi alterado o Protocolo ICMS nº 41/2012, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações interestaduais com ferramentas, para incluir o Estado de Alagoas nas disposições, com efeitos a partir de 1º.9.2016.   

33. CONFAZ - ICMS - Substituição tributária - Materiais elétricos - Alterações  
 Fonte: Checkpoint  Foi alterado o Protocolo ICMS nº 84/2011, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações interestaduais com materiais elétricos, relativamente à relação dos produtos sujeitos ao regime, de forma a: a) excluir os conversores e retificadores na lista; b) incluir os transformadores de potência superior a 16 KVA, classificados nas posições 8504.33.00 e 8504.34.00, exceto os demais transformadores da subposição 8504.3.   Essas disposições produzem efeitos a partir de 1º.9.2016.   

34. CONFAZ - ICMS - Substituição tributária - Ferramentas - Exclusão do ES  
 Fonte: Checkpoint  O Protocolo ICMS nº 39/2016 alterou o Protocolo ICMS nº 193/2009, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações interestaduais com ferramentas, para excluir o Estado do Espírito Santo das disposições.   

35. CONFAZ - ICMS - Substituição tributária - Autopeças - Base de cálculo - 
Contrato de fidelidade - Alterações  

 Fonte: Checkpoint  Foi alterado o Protocolo ICMS nº 97/2010, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações interestaduais com autopeças, para prever sobre a base de cálculo da substituição tributária na saída de estabelecimento de fabricante de veículos, máquinas e equipamentos agrícolas ou rodoviários, cuja distribuição seja efetuada de forma exclusiva, mediante contrato de fidelidade, em que poderá ser exigida a autorização prévia do fisco.   
36. CONFAZ - ICMS - Substituição tributária - Produtos farmacêuticos - 

Operação destinada a MS - Alteração  
 Fonte: Checkpoint  Foi alterado o Protocolo ICMS nº 12/2007, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações interestaduais com produtos farmacêuticos, soros e vacinas de uso humano ou veterinário, para prever a utilização de MVA previsto na legislação interna de destino, nos casos de operações destinadas ao Estado de Mato Grosso do Sul, com efeitos a partir de 1º.8.2016.  
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37. CONFAZ - ICMS - Tratamento diferenciado - Etanol Anidro Combustível - 

EAC - Sistema dutoviário - Alteração  
 Fonte: Checkpoint  Foi alterado o Protocolo ICMS nº 5/2014, que concede tratamento diferenciado na prestação de serviço de transporte e na armazenagem de Etanol Anidro Combustível - EAC no sistema dutoviário, para modificar o prazo de suspensão da eficácia das exigências do prévio cadastramento do remetente e da distribuidora e da prévia autorização correspondente às operações.   

38. CONFAZ - ICMS - Substituição tributária - Ferramentas - Adesão de AL  
 Fonte: Checkpoint  Foi alterado o Protocolo ICMS nº 193/2009, que dispõe sobre a substituição tributária nas operações interestaduais com produtos ferramentas, de forma a incluir o Estado de Alagoas nas disposições, com efeitos a partir de 1º.9.2016.   


