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FEDERAL 
 

1. STF analisará alteração de alíquotas de PIS/Cofi ns por meio de decreto 
 
Fonte: STF 

 
O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral de tema tratado em recurso 
que discute a possiblidade de alteração de alíquotas do Programa de Integração Social (PIS) e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) por meio de decreto. No 
Recurso Extraordinário (RE) 986296, uma concessionária de automóveis de Curitiba questiona 
acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) que julgou válida a alteração da 
alíquota das contribuições incidentes sobre aplicações financeiras. 
 
A empresa questiona o parágrafo 2º do artigo 27 da Lei 10.865/2004, segundo o qual o Poder 
Executivo pode reduzir ou reestabelecer os percentuais do PIS/Cofins incidente sobre receitas 
financeiras dos contribuintes no regime da não cumulatividade. Essas alíquotas haviam sido 
fixadas em zero pelo Decreto 5.164/2004, mas elevadas a 0,65% (PIS) e 4% (Cofins) pelo Decreto 
8.426/2015. 
 
O TRF-4 negou recurso da empresa sob a fundamento de que não há inconstitucionalidade da 
Lei 10.865/2004, pois a norma autoriza a redução e o reestabelecimento, pelo Poder Executivo, 
de alíquotas previamente determinadas em lei. Segundo aquele tribunal, no caso dos autos, o 
reestabelecimento foi feito mediante decreto nos moldes indicados pela legislação questionada. 
 
No RE, o contribuinte argumenta que o disposto na norma questionada afronta o princípio da 
legalidade tributária, definido no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal. Segundo a regra, 
é vedado ao Poder Público exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Alega ainda, 
para fins de repercussão geral, que o tema trata da incidência do PIS/Cofins de todos os 
contribuintes sujeitos à não-cumulatividade, afetando portando grande parte das empresas 
nacionais, tendo em vista ser esse o regime predominante entre as empresas. 
 
A maioria dos ministros acompanhou a manifestação do relator, ministro Dias Toffoli, no 
Plenário Virtual do STF, que entendeu haver necessidade de o Supremo fixar orientação sobre 
o tema. O ministro observou que também é relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) 5277, que trata de tema semelhante, ou seja, a elevação por decreto das alíquotas do 
PIS/Cofins incidente sobre as vendas de álcool, inclusive combustível. 
 

2. Contribuintes começam a fazer as contas da vitór ia no Supremo 
 
Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio 

 
A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da 
Cofins representa para as empresas receita extra em uma época de crise. Por isso, as 
companhias que entraram na Justiça para tirar o imposto dessa conta buscam saber quanto 
podem recuperar. 
 
Por ora, a decisão do STF só tem impacto no caixa das empresas com decisão desfavorável da 
primeira instância. "Como a decisão do Supremo é de repercussão geral, agora elas podem pedir 
por meio de liminar para deixar de pagar as contribuições, com o ICMS na conta, daqui em 
diante", afirma o advogado Luís Alexandre Barbosa, do LBMF Advogados. 
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Na segunda instância ainda não há reflexo financeiro porque lá as ações estão paralisadas 
(sobrestadas), esperando a possibilidade de modulação do julgamento no STF. Para advogados, 
como a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) afirmou que recorrerá para limitar os 
efeitos da decisão, ainda vale a pena entrar com mandado de segurança para tentar conseguir 
de volta o que foi pago a mais nos últimos cinco anos. 
 
O cálculo do que será restituído é complexo. Muitos tributaristas afirmam que a conta deverá 
ser feita com base na alíquota efetiva do ICMS na nota fiscal, não pela alíquota nominal. Em 
relação à energia, por exemplo, a alíquota nominal do imposto é de 25%, mas a efetiva chega a 
33,33%. 
 
"Mas para receber o que foi pago a maior, a empresa tem que ter a certeza do direito – o que 
depende do trânsito em julgado da decisão do STF – e a liquidez do valor, o que será 
determinado por meio de pedido de homologação à Receita Federal ou de perícia ao juiz", 
afirma Barbosa. 
 
Os advogados que hoje entram com ação na Justiça propõem mandados de segurança. Nesse 
caso, não haverá cobrança de verbas sucumbenciais, caso o STF decida que a decisão só terá 
efeitos para quem entrou com ação até a data do julgamento (dia 15). 
 
"Ainda dá tempo de ajuizar porque a decisão do STF só terá efeito a partir do julgamento dos 
embargos da PGFN. A decisão só é final com o trânsito em julgado", diz José Andrés Lopes da 
Costa, tributarista do Chediak Advogados. 
 
Agora, para a modulação ser aplicada, serão necessários os votos de oito ministros. E devem 
ficar caracterizadas duas justificativas: a insegurança jurídica e excepcional interesse social. 
 
Para o advogado Marcelo Bez Debatin da Silveira, do Lobo & de Rizzo Advogados, é possível que 
o pedido da PGFN não seja aceito. "Não há insegurança jurídica, por exemplo, porque em 2014 
o STF já havia decidido pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins", afirma. 
 
Segundo o advogado, o risco é a PGFN basear-se na Lei nº 12.973, de 2014. A norma traz um 
conceito mais abrangente de receita bruta. "Os procuradores podem usar a lei para alegar que, 
desde a vigência dessa lei, em 2015, o ICMS pode ser incluído no cálculo das contribuições", diz. 
 
Como o mesmo tema ainda deverá ser analisado pelo Supremo por meio da Ação Declaratória 
de Constitucionalidade nº 18, existe também a possibilidade do tema ser julgado em sentido 
diverso. "Mas isso é improvável. A não ser que mude a composição da Corte", afirma Silveira. 
 
Com a decisão do STF, há também empresas temendo que a PGFN passe a cobrar o estorno do 
ICMS incluso no cálculo dos créditos de PIS e Cofins, usados nos últimos cinco anos, das 
empresas sob o regime não cumulativo. "Isso poderá acontecer após o trânsito em julgado da 
decisão do STF, mas não de imediato. O Fisco cobraria esses montantes nas fiscalizações", diz o 
tributarista. 
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3. Governo terá de aumentar tributos para compensar  PIS/Cofins, dizem 

especialistas 
 
Fonte: Agência Brasil 

Por Wellton Máximo 

 
O governo terá de aumentar tributos para compensar a mudança no Programa de Integração 
Social (PIS) e na Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), dizem 
especialistas ouvidos pela Agência Brasil. Segundo eles, o governo terá trabalho extra para 
convencer a base aliada a alterar a legislação em tempos de instabilidade política. 
 
Na quarta-feira (15), o Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou, por 6 votos a 4, a exclusão do 
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da base de cálculo do PIS/Cofins 
das mercadorias nacionais. A incidência de ICMS sobre os bens importados havia sido retirada 
em 2013. 
 
Em nota, o Ministério da Fazenda informou que pedirá ao Supremo para que a mudança só entre 
em vigor em 2018 e que não seja retroativa, que as empresas não possam pedir o ressarcimento 
do valor cobrado a mais anteriormente. 
 
Para o coordenador do curso de economia do Ibmec, Márcio Salvato, o governo não tem como 
evitar um aumento de tributos. “O que o governo deve fazer é subir a alíquota [do PIS/Cofins] 
para fazer a recomposição, mas a gente precisa ver em que magnitude o aumento pode ser feito. 
A mudança da alíquota depende do Congresso. Não sei se o governo terá base para fazer isso”, 
adverte. 
 
O processo seria semelhante ao ocorrido com os produtos importados. Em 2015, o Congresso 
aprovou uma medida provisória que elevou a alíquota de PIS/Cofins das mercadorias compradas 
do exterior de 9,25% para 11,75%. O advogado tributarista André Azambuja diz que, caso o 
governo não tenha votos suficientes no Congresso, poderá elevar alíquotas de impostos que 
podem subir por decreto, como Imposto sobre Operações Financeiras, o Imposto sobre 
Produtos Industrializados e o PIS/Cofins para alguns produtos. 
 
“A partir de 2018, o governo terá de mudar a legislação. Uma possibilidade é aumentar o 
PIS/Cofins para alguns segmentos, como bebidas alcoólicas e combustíveis [cujo consumo não 
diminui muito com o aumento de tributos]”, diz Azambuja. 
 
Impacto 
 
Oficialmente, o Ministério da Fazenda informou que os impactos da redução da base de cálculo 
do PIS/Cofins só pode ser calculado depois que o Supremo Tribunal Federal publicar os 
embargos declaratórios e definir quando a mudança entrará em vigor. Azambuja cita cálculos 
preliminares e diz que a perda de arrecadação estimada deve chegar a R$ 60 bilhões por ano, o 
equivalente entre 1% e 2% do faturamento da empresa, dependendo do regime de tributação e 
da alíquota do ICMS. 
 
O impacto, no entanto, pode ser muito maior caso todas as empresas decidam entrar na Justiça 
para reaver os tributos pagos a mais ao longo dos anos. “A cobrança retroativa pode fazer o 
governo desembolsar R$ 250 bilhões, num cálculo ainda rudimentar”, estima o advogado. 
Segundo ele, as empresas têm até a publicação dos embargos declaratórios para entrarem com 
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processo. “Depois disso, caso o Supremo acate o pedido do governo, quem não entrou perde o 
direito.” 
 
Guerra jurídica 
 
O professor do Ibmec diz que os danos para as contas públicas serão preocupantes caso o 
Supremo não acate o pedido do governo para que o PIS/Cofins só seja reduzido a partir de 2018. 
“Hoje tem dupla tributação para muita coisa, o que pode gerar uma guerra jurídica, 
principalmente se a análise [do Supremo] demorar. Se o governo ganhar, tem sossego de curto 
prazo até virar o ano fiscal. Mas esse curto prazo é suficiente para votar as mudanças na 
legislação?”, questiona Mário Salvato. 
 
Azambuja adverte para outro risco. Para ele, a decisão do Supremo deve incentivar o 
questionamento da cobrança de outros tributos. “O Imposto sobre Serviços também entra na 
base de cálculo do PIS/Cofins. Os prestadores de serviços vão passar a ficar de olho nisso. 
Também será possível pedir a redução da contribuição previdenciária sobre o faturamento 
[cobrada dos setores que fazem parte da desoneração da folha de pagamento], da taxa do 
cartão de crédito e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido”, diz. 
 

4. Projeto estabelece prazo para ressarcimento de t ributos 
 
Fonte: Câmara dos Deputados 

Por Noéli Nobre 

 
Tramita na Câmara dos Deputados proposta que estabelece prazo de 360 dias para serem 
tomadas decisões administrativas em processos de ressarcimento ou restituição de tributos 
administrados pela Receita Federal e de compensação de débitos relativos a tributos e 
contribuições. Este é o prazo previsto na lei que trata da administração tributária federal 
(11.457/07) para que seja proferida decisão administrativa, a contar do protocolo de petições, 
defesas ou recursos do contribuinte. 
 
A medida está prevista no Projeto de Lei 5135/16, do ex-deputado Nelson Marchezan Junior, 
que altera a Lei do Ajuste Tributário (9.430/96), que hoje estabelece prazo de cinco anos apenas 
para a homologação da compensação. Já os pedidos de restituição e de ressarcimento de 
tributos federais encaminhados à Receita Federal não têm prazo para análise. 
 
“O contribuinte pode ficar anos esperando pela devolução de recursos pagos indevidamente aos 
cofres públicos. Não avaliamos justa essa situação, principalmente se considerarmos o enorme 
volume de obrigações tributárias que o cidadão é forçado a cumprir, a fim de evitar a aplicação 
de multas severas”, afirmou Marchezan Junior, ao apresentar o projeto. 
 
Tramitação 
 
O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público; de Finanças e Tributação; e de Constituição Justiça e Cidadania. 
 
ÍNTEGRA DA PROPOSTA: 
PL-5135/2016 
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5. Federal - Programa de Regularização Tributária ( PRT) - Débitos tributários 

e não tributários - Prorrogação  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Por meio do Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 17/2017 foi prorrogada, pelo 
período de 60 dias, a vigência da Medida Provisória nº 766/2016, que instituiu o Programa de 
Regularização Tributária (PRT) junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para quitação de débitos de natureza tributária 
ou não tributária, vencidos até 30.11.2016, de pessoas físicas e jurídicas, inclusive àqueles 
parcelados anteriormente, rescindidos ou ativos, em discussão administrativa ou judicial, ou 
ainda provenientes de lançamento de ofício, efetuados após 5.1.2017.  
 
Dentre outros assuntos, referida MP dispôs que:  
 
a) o requerimento de adesão deverá ser apresentado em até 120 dias, contado a partir da 
regulamentação estabelecida pela RFB e PGFN;  
b) a adesão ao referido programa implica, dentre outras disposições: b.1) na confissão 
irrevogável e irretratável dos débitos objetos do parcelamento e no dever de pagar 
regularmente as parcelas, bem como os débitos vencidos após 30.11.2016; b.2) no cumprimento 
regular das obrigações com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);  
c) as modalidades de pagamento dos débitos, no âmbito da RFB, podem ser: c.1) à vista e em 
espécie de, no mínimo, 20% do valor da dívida consolidada e liquidação do restante com a 
utilização de créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido (CSLL), ou com outros créditos próprios; c.2) em espécie de, no mínimo, 24% da 
dívida consolidada em 24 prestações mensais e sucessivas e liquidação do restante com a 
utilização de créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL ou com outros créditos 
próprios; c.3) à vista e em espécie de 20% do valor da dívida consolidada e parcelamento do 
restante em até 96 prestações mensais e sucessivas; c.4) em até 1 20 prestações mensais e 
sucessivas, calculadas de acordo com os percentuais mínimos aplicados sobre o valor devido;  
d) as modalidades de pagamento dos débitos, no âmbito da PGFN, podem ser: d.1) à vista de 
20% do valor da dívida consolidada e parcelamento do restante em até 96 parcelas mensais e 
sucessivas; d.2) em até 120 parcelas mensais e sucessivas, calculadas de acordo com os 
percentuais mínimos aplicados sobre o valor devido;  
e) a prestação mínima será no valor de R$ 200,00, quando o devedor for pessoa física, e de R$ 
1.000,00, quando tratar-se de pessoa jurídica;  
f) a possibilidade de inclusão dos débitos que se encontrem em discussão administrativa ou 
judicial, desde que precedidos da desistência das impugnações, recursos administrativos e ações 
judiciais cujo objeto seja o débito a ser incluso ao PRT.  
 
Por fim, a MP revogou o art. 38 da Lei nº 13.043/2014, o qual determinava que não seria devido 
honorário advocatício em ações judiciais que viessem a ser extintas em decorrência de adesão 
aos parcelamentos especificados.  
 
 
 
 
 
 
 



 

9 
 

6. Petrobras afasta autuação de R$ 5,1 bi no Carf 
 
Fonte: Valor 

Por Beatriz Olivon 

 
A Petrobras venceu ontem uma disputa bilionária no Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais (Carf). A 2ª Turma da 4ª Câmara da 1ª Seção afastou uma cobrança de R$ 5,1 bilhões. O 
valor foi informado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por meio do formulário de 
referência de 2015. A decisão foi unânime. A Fazenda Nacional ainda pode recorrer à Câmara 
Superior do órgão. 
 
No processo, os conselheiros analisaram se a Petrobras poderia ter deduzido do cálculo do 
Imposto de Renda despesas referentes à "etapa de desenvolvimento" – que antecede a extração 
do petróleo. A autuação é de 2009 e a Petrobras, em seu balanço, considerava a chance de perda 
"possível". 
 
A tese analisada pela turma não é habitual no Conselho e nem em autuações da Receita Federal. 
Fato que dificultará um recurso da estatal para a Câmara Superior, conforme o procurador da 
Fazenda Nacional Rodrigo Moreira Lopes, que atuou no processo. 
 
Apesar disso, a companhia responde a outra autuação sobre o mesmo tema, mas do ano de 
2010, que ainda aguarda julgamento. O processo deverá ser analisado por um colegiado 
diferente, a 1ª Turma da 2ª Câmara da 1ª Seção. O valor estimado pela empresa é de R$ 6,69 
bilhões. 
 
No processo julgado ontem, a Receita Federal cobra da Petrobras Imposto de Renda e 
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) sobre a base de 2009. Para a companhia, as 
despesas que tem na fase de desenvolvimento da atividade petrolífera são dedutíveis no mesmo 
exercício. Já a fiscalização considerou que os gastos deveriam ser amortizados ao longo do 
tempo. 
 
A empresa afirma ter se baseado no artigo 416 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 
nº 3.000, de 1999) para promover a dedução. O dispositivo afirma que a Petrobras poderá 
deduzir, para o cálculo do lucro líquido, os valores aplicados em cada período de apuração, na 
prospecção e extração de petróleo cru. 
 
Na sustentação oral, o advogado da companhia, Leonardo Krakowiak, afirmou que não se trata 
de benefício fiscal. Muitas vezes, seria um ônus já que as despesas são relevantes e a empresa 
fica sujeita à trava na compensação de prejuízo. "Para a Petrobras, deixar isso [compensação de 
despesas] no futuro seria melhor, por não ficar sujeita à trava", afirmou no julgamento. 
 
A fiscalização e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) não questionam a vigência do 
artigo 416 do decreto, segundo o procurador afirmou na sustentação oral. Mas a procuradoria 
entende que o dispositivo não abrange as despesas com a etapa de desenvolvimento. Além 
disso, com a entrada de outras empresas no setor, a Petrobras não poderia receber um 
tratamento diferente. 
 
De acordo com o relator, conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, representante dos 
contribuintes, existe abrangência. Para ele, como toda a atividade de exploração de campos de 
petróleo está sujeita à concessão, para fins contratuais, as atividades de desenvolvimento estão 
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atreladas à despesa de produção. Portanto, são englobadas pelo artigo 416 do Regulamento do 
Imposto de Renda. A decisão da turma foi unânime. 
 

7. Sem descontos, novo Refis terá baixa adesão 
 
Fonte: Fenacon 

 
Especialistas alertam que, mesmo que consigam aderir, as empresas talvez não tenham fôlego 
para permanecer no programa, que não prevê descontos de multas e juros, e apenas parcela as 
dívidas com impostos. Não à toa, a MP já recebeu quase 400 emendas, a maioria com os 
objetivos de consolidar os débitos sem acréscimos e de aumentar o prazo para pagamento. 
 
Como está, o PRT é o pior dos Refis, reclamam empresários de todos os portes. A Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) apoia as emendas que melhoram as regras de financiamento das 
dívidas tributárias. Entre outras medidas, a indústria defende a ampliação do prazo de 
pagamento e a redução de multas, juros e encargos. “A adesão será baixa porque não há 
viabilidade de se manter no programa”, estimou o economista Mário Sérgio Telles, da CNI. 
 
Apesar de as bases do programa serem um avanço diante das condições atuais, a CNI as 
considera insuficientes para garantir o pagamento efetivo dos impostos atrasados e ampliar a 
arrecadação. Para a confederação, o grande número de emendas apresentadas por 
parlamentares de mais de 17 partidos e 20 estados demonstra a preocupação com a crise vivida 
pelas empresas e o país. 
 
“Defendemos algumas alterações no PRT. A primeira delas é ampliar o prazo de 120 para 240 
meses. Também oferecemos uma modalidade de pagamento sem prazo, na qual a parcela de 
pagamento seja calculada como percentual da receita bruta do mês anterior. Assim, quando a 
empresa for bem, o governo arrecada mais. E quando for mal, a empresa não vai quebrar 
tentando pagar impostos”, disse Telles. 
 
Créditos 
 
Outra sugestão da CNI é ampliar o tipo de imposto que possa ser parcelado, que está limitado 
aos débitos com a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). “Algumas 
companhias estão em atraso com Anvisa, Ibama, Inmetro e outras autarquias federais”, 
ressaltou. A indústria sugere ampliar a possibilidade de uso dos créditos tributários. “Se for 
ampliado para a PGFN, ajudará mais”, afirmou. 
 
Além das grandes indústrias, as pequenas empresas e serviços também querem modificações 
no novo Refis. Descontos de multas e juros são a principal reivindicação da Federação Nacional 
das Empresas de Serviços Contábeis e de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas 
(Fenacon), para quem o projeto tem que conceder desconto progressivo. 
 
O prazo para adesão ao PRT, segundo a instrução normativa publicada em 1º de fevereiro, vai 
até 31 de maio deste ano. No formato proposto pelo governo, pessoas físicas e jurídicas poderão 
parcelar dívidas tributárias vencidas até 30 de novembro de 2016 em até 120 vezes, podendo 
utilizar créditos com a Receita Federal para quitar até 80% do valor final. Na avaliação da 
Fenacon, com a incidência da taxa Selic e mais juros mensais, as empresas não vão ter condições 
de fazer o pagamento das parcelas e também dos impostos do mês. 
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“Nossa sugestão é que o PRT seja transformado em um Refis como o feito em 2000, de forma 
que, após consolidada a dívida, sejam excluídos multas e juros. Se a empresa decidir pagar à 
vista, recebe 99% de desconto. Em duas parcelas, 90%, e assim até chegar ao mínimo de 50%”, 
explicou o diretor político-parlamentar da Fenacon, Valdir Pietrobon. 
 
A entidade também propôs a inclusão das empresas do Simples no PRT e a fixação de percentual 
sobre o faturamento para os pagamentos mensais. “Dependendo do regime de tributação da 
empresa, algo em torno de 0,3% e 1,5%”, disse o presidente da Fenacon, Mario Elmir Berti. 
 

8. Reajuste de previdência privada não inclui aumen tos reais 
 
Fonte: Jota 

Por Mariana Muniz 

 
A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu nesta quarta-feira (23/3) que “nos planos 
de benefícios de previdência complementar administrados por entidade fechada, a previsão 
regulamentar de reajuste com base nos mesmos índices adotados pelo regime de previdência 
social não inclui a parte correspondente aos aumentos reais”. 
 
A tese proposta pelo ministro Luís Felipe Salomão foi aprovada por unanimidade, seguindo o 
rito dos recursos repetitivos. 
 
Desta forma, o STJ definiu que quando o regulamento de plano de benefícios de previdência 
privada prevê reajuste com base nos mesmos índices adotados pela previdência pública, não há 
garantia de extensão de índices correspondentes a eventuais aumentos reais do benefício 
oficial. 
 
No Recurso Especial 1.564.070, de Minas Gerais, que serviu como paradigma para a tese, a 
Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social (Valia) recorria de acórdão que dava razão a 
um beneficiário. O autor pleiteava que seu benefício fosse revisado para incluir os ganhos reais. 
 
No caso concreto, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) entendeu que a previsão, em 
estatuto, de manter a equivalência de valores entre a suplementação e os benefícios concedidos 
pela previdência social, obrigaria a entidade de previdência privada a conceder não só os 
mesmos índices de reajustes no sentido estrito concedido pelo INSS, como também os 
aumentos reais neles incluídos. 
 
De acordo com Salomão, a jurisprudência do STJ é cristalizada no sentido da impossibilidade da 
extensão destes reajustes com ganho real para os fundos justamente pelo prejuízo ao equilíbrio 
atuarial. “O que acarretaria um risco a todos os participantes dos planos de previdência 
complementar privada. ” 
 
O relator lembrou ainda que a matéria está pacificada também no Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), com decisão do ministro Guilherme Caputo Bastos de setembro de 2016. 
 
No Recurso de Revista 101008320125170005, envolvendo a mesma Valia, a Corte trabalhista 
concluiu que a aplicação dos aumentos reais ao reajuste das complementações de 
aposentadoria, além de implicar interpretação extensiva de norma benéfica, também enseja a 
quebra do equilíbrio entre o custeio da Valia e os benefícios por ela concedidos. 
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Para a advogada Lara Corrêa Bresciani, que falou da tribuna em nome da Associação Brasileira 
das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) na condição de amici curiae, a 
aprovação da tese reforçaria os princípios da contratualidade e significaria maior segurança 
jurídica. “O conflito aqui instaurado é um conflito este um participante e os demais 
participantes”, ressaltou. 
 
Ao JOTA, a advogada da entidade que congrega cerca de 270 entidades fechadas de previdência 
complementar, afirmou que a tese do STJ veio consolidar a distinção entre dois conceitos 
distintos: o de reajustamento e o de aumento real. “A jurisprudência do STJ era bastante clara 
há alguns anos, mas alguns tribunais de origem ainda tinham entendimentos discrepantes”. 
 
Em nome da Anapr, que representava os interesses dos participantes de fundo de pensão, o 
advogado Lucas Abal Dias sustentou que o reajuste não se confunde com aumento real de 
salário. E que os objetivos de ambos são diferentes: enquanto um visa a recomposição salarial, 
o outro pretende elevar o salário, independentemente da perda inflacionária. 
 
Para os ministros da seção, contudo, a previsão no regulamento de plano de benefícios de 
previdência privada de reajuste com base nos mesmos índices adotados pela previdência pública 
não garante a extensão a índices correspondentes a eventuais aumentos reais do benefício 
oficial. 
 
No caso concreto, também seguindo o voto de Salomão, o colegiado deu provimento ao recurso 
da Valia. 
 

9. Contingenciamento será anunciado na próxima sema na com nova 

estimativa de receita 
 
Fonte: Ministério da Fazenda 

 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, informou nesta quarta-feira (22/03) que a equipe 
econômica definirá na próxima semana o valor do contingenciamento do orçamento de 2017 e 
se haverá necessidade de aumentar tributos para garantir o cumprimento da meta de resultado 
primário deste ano.  
 
O Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 1º bimestre de 2017, encaminhado 
hoje ao Congresso Nacional, informa que a diferença entre receitas e despesas primárias é de 
R$ 58,2 bilhões, para uma meta fiscal estimada em um déficit de R$ 139 bilhões.  
 
Henrique Meirelles esclareceu que o contingenciamento será menor do que essa deficiência 
constante no relatório. “Estamos estudando medidas compensatórias para cobrir e preencher 
essa diferença”, disse o ministro durante entrevista coletiva à imprensa.  
 
Entre as medidas para definir o montante do contingenciamento, o governo está consultando 
sua área jurídica para confirmar se poderá constar no relatório estimativa de receita total 
proveniente da venda (leilão ou concessão) de três usinas hidrelétricas concedidas para a Cemig. 
Elas serão devolvidas para a União devido ao fim do prazo de concessão. 
 
Uma das usinas foi devolvida por meio de limiar do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal 
Federal, e outras duas hidrelétricas poderão voltar à União por meio de decisões similares a 
serem deferidas pelo Superior Tribunal de Justiça.  
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Além da venda das usinas, a União poderá obter receita extra com decisão favorável relativa ao 
pagamento de precatórios. Segundo Meirelles, a receita é estimada com essas decisões judiciais 
varia de R$ 14 bilhões a R$ 18 bilhões.  
 
“Estamos aguardando esses resultados para fazer as compensações e a necessidade de adoção 
de outras medidas para estimar até que ponto podemos ter receitas extraordinárias e o valor 
do contingenciamento”, explicou o ministro.  
 
Ele esclareceu que, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o governo tem até o 30º dia do mês 
subsequente ao encerramento do bimestre para implementar as medidas de corte no 
Orçamento.  
 
Reavaliação de Receitas e Despesas 
 
De acordo com o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 1º bimestre de 
2017 elaborado pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento, a projeção para a Receita 
Líquida de Transferências diminuiu em R$ 54,8 bilhões.  
 
O documento informa que as receitas primárias federais apresentaram uma queda em sua 
estimativa anual em função da revisão na expectativa de crescimento da economia (de 1,6% na 
elaboração do orçamento para 0,5%).  
 
Pelo lado das despesas obrigatórias, houve um aumento no valor total das reestimativas de R$ 
3,4 bilhões verificados, entre outros, nos gastos anuais com benefícios LOAS/RMV, créditos 
extraordinários, Fundos FDA, FNDE e FDCO e subsídios.  
 
O ministro Henrique Meirelles comentou que um corte de R$ 58,2 bilhões é excessivo para o 
orçamento atual e para um patamar de despesas bastante comprimido em função do teto de 
gastos já em vigor.   
 
“A partir do momento em que avaliarmos que é possível incluir no relatório determinado valor 
[de receita], vamos definir o máximo de contingenciamento. Será menor que R$ 58 bilhões com 
certeza”, adiantou.  
 
Previdência 
 
Questionado por jornalistas sobre a decisão do presidente Michel Temer de excluir da reforma 
da Previdência os servidores públicos estaduais e municipais,  Henrique Meirelles disse que a 
medida traz segurança jurídica e representa respeito ao sistema federativo.  
 
“O governo tomou a decisão de focar seu trabalho e seu esforço naquilo que é responsabilidade 
direta da União, que é o Orçamento federal. E existem questões de autonomia federativa”, 
afirmou Meirelles.   
 
Ele acrescentou que já havia questionamentos de juristas sobre esse ponto e o risco de 
judicialização de toda a reforma caso ela abrangesse também os servidores estaduais. “Decidiu-
se separar essas duas questões. Existe uma reforma da Previdência da União, e as estaduais 
serão tratadas pelos Estados.”  
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ESTADUAL 
 

10. As “Sobras financeiras” podem ser penhoradas em  Execução Fiscal 
 
Fonte: Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais 

 
A Advocacia Regional do Estado em Divinópolis obteve decisão favorável em processo de 
execução fiscal, reconhecendo a legitimidade da penhora incidente sobre o saldo existente em 
conta corrente do devedor (as denominadas “sobras financeiras”). Na execução fiscal, a 
executada alegava a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta bancária ao 
argumento de que seria verba proveniente de pensão. Acolhendo a tese alegada pelo 
Procurador do Estado, Dr. Rodolfo Figueiredo de Faria, o Juízo rejeitou a exceção de pré-
executividade e manteve a penhora, ao argumento de que o numerário que permanece na conta 
do devedor perde o caráter de verba alimentar por se tratar de “sobra financeira” e passa a ser 
penhorável. A decisão foi proferida na execução fiscal nº 0034871-87.2014.8.13.0338. 
 

11. Valor Adicionado Fiscal: forma de cálculo e que stão infraconstitucional 
 
Fonte: Informativo do STF 

 
A matéria referente à forma de cálculo do Valor Adicionado Fiscal (VAF) não ostenta natureza 
constitucional. 
 
Com essa orientação, o Tribunal, por maioria, negou provimento a embargos de divergência 
opostos contra acórdão da Segunda Turma nos quais se sustentava divergência em relação ao 
acórdão proferido pela Primeira Turma no RE 136.189/SP (DJU de 22.5.1992). 
 
Nos termos do voto condutor do acórdão paradigma, o ponto essencial à regência da repartição 
de receitas entre Estados-Membros e Municípios — alçados os últimos, no federalismo 
brasileiro, ao “status” de entidade política autônoma, a concretização dos caracteres essenciais 
da definição do “valor adicionado” seria um problema nacional: se a própria Constituição não 
lhe delegou o deslinde — como o fazia explicitamente o art. 23, § 8º, até a EC 17/1980, e o faz 
hoje, explicitamente, o art. 161, I, do texto de 1988 —, seria na Constituição mesma que se 
haveria de buscar, até onde por possível, a densificação do conceito necessário. 
 
O Tribunal, preliminarmente e também por maioria, conheceu dos embargos de divergência por 
reputar preenchidos todos os pressupostos processuais. Asseverou haver controvérsia entre os 
órgãos fracionários do STF em relação à índole constitucional ou infraconstitucional da forma de 
cálculo do VAF do ICM, sob a vigência da EC 1/1969, após a promulgação da EC 17/1980, para 
fins de seguimento de recurso extraordinário. Vencidos, no ponto, os ministros Marco Aurélio e 
Ricardo Lewandowski, que não conheciam dos embargos. 
 
Quanto ao mérito, prevaleceu o voto do ministro Edson Fachin que, ao se referir ao acórdão 
paradigma, entendeu que o fato de a matéria ser de abrangência nacional não implica dizer que, 
por isso, também é necessariamente constitucional. 
 
Asseverou que, no caso, verifica-se apenas que o poder constituinte derivado decidiu excluir da 
esfera da política ordinária uma decisão fundamental para o federalismo fiscal, isto é, os critérios 
de partilha das receitas do ICM pertencentes ao Estado por meio da constitucionalização desses 
critérios. No entanto, estaria claro que não se extrairia um conceito de VAF do que positivado 
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na Constituição, sendo necessária a concretização normativa do Poder Público nos âmbitos 
legislativo e administrativo para regular a vontade do constituinte. 
 
Acrescentou que o VAF é um critério econômico contábil que se pauta simplificadamente na 
diferença entre notas fiscais de venda e notas fiscais de compra na espacialidade do município. 
 
Vencidos os ministros Dias Toffoli (relator) e Roberto Barroso, que davam parcial provimento ao 
recurso. 
 
RE 296178 AgR-ED-Edv/MG, rel. orig. Min. Dias Toffoli, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, 
julgamento em 23.2.2017. (RE-296178) 
 

12. SP - ICMS - Energia elétrica - Emissão e escrit uração de documentos fiscais 

- Início de vigência - Prorrogação  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Foi alterada a Portaria CAT nº 64/2015, que alterou a Portaria CAT nº 61/2010, que tratou sobre 
a emissão e a escrituração de documentos fiscais por ocasião da prática de operações relativas 
à circulação de energia elétrica, para prorrogar o início de vigência das disposições para a partir 
de 1º.7.2017, exceto no caso especificado.  
 
Dentre as alterações trazidas pela Portaria CAT nº 64/2015, destacamos as que dispõem sobre: 
a) as informações que devem constar na Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6; b) os 
procedimentos a serem adotados pelo contribuinte que, mesmo sem exercer as atividades de 
geração ou de importação de energia elétrica, promova a alienação dessa mercadoria por meio 
de contratos de compra e venda firmados em ambiente de contratação livre, inclusive na 
modalidade de cessão de montantes de energia elétrica; c) a relação de CFOPs utilizados pelo 
remetente e o destinatário de energia elétrica; d) os procedimentos a serem cumpridos pela 
distribuidora de energia elétrica na hipótese de erro de tarifação do produto em virtude de 
alteração da bandeira tarifária.  
 
Essas disposições produzem efeitos desde 1º.1.2017.  
 

13. Importadoras devem ficar atentas às fraudes no ICMS 
 
Fonte: Gazeta de São Paulo 

 
Importadoras do Estado de São Paulo vêm recebendo ofertas de tradingcompanies (empresas 
comerciais que atuam como intermediárias entre fabricantes e compradoras em operações de 
importação e exportação) para pagamento de ICMS de 6% na importação, valor muito abaixo 
dos 18% exigidos em terras paulistas. 
 
O que parece um bom negócio para contenção de despesas pode virar um grande pesadelo caso 
a Secretaria da Fazenda tome conhecimento desse tipo de operação e aplique um auto de 
infração, que dependendo do valor pode até levar à falência do negócio. 
 
Quando uma empresa deseja importar mercadoria ou matéria-prima e não possui os meios para 
fazer isso diretamente com o vendedor, é necessário que ela contrate uma empresa 
intermediária, que pode fazer a operação por encomenda ou por conta e ordem de terceiros. 
No primeiro caso, a trading compra a mercadoria e a vende para o adquirente; no segundo é o 



 

16 
 

próprio adquirente que faz o pagamento da compra, mas todo o trâmite para o processo é feito 
pela trading, e é nessa modalidade que os importadores devem ficar atentos. 
 
“Muitas trading companies têm oferecido ICMS de 6% porque importam a mercadoria por 
outros estados. 
 
Isso vem sendo muito feito em Santa Catarina por causa do seu Regime Especial, que permite 
ICMS de 1% a 3% na importação. Com isso, os honorários mais o valor que falta para os 6% fica 
de lucro para as tradings, que não informam aos importadores que para a Fazenda paulista não 
é relevante por onde foi feita a importação e sim onde está estabelecido o real adquirente da 
compra. Mesmo que tentem simular a operação por uma aparente filial no estado importador, 
é configurada fraude e o Fisco está autuando esse procedimento de forma rígida”, explica o 
economista Hamilton Marques, também diretor da Global Assessoria Empresarial, com sede em 
Santos e na capital. 
 
Para que as empresas não caiam em promessas e sofram com prejuízo é importante que 
procurem a Secretaria da Fazenda ou o posto fical mais próximo e verifique se a operação é legal 
e se poderá trazer autuação. “É possível fazer todo o trâmite de forma mais econômica, mas 
existem meios legais para isso. 
 
São Paulo possui benefícios fiscais que ajudam os importadores e elaboramos estudos que 
facilitam a obtenção desses Regimes Especiais sem demora. Temos casos em que Secretaria 
concedeu 100% de redução do ICMS, o que fortaleceu o caixa da empresa e aumentou sua 
competitividade no mercado”, esclarece. 
 
Ainda segundo o especialista, muitos importadores não se beneficiam dos Regimes Especiais 
porque não têm conhecimento adequado da legislação, que é complexa e extensa. Como 
acabam tendo um custo excessivo de tributos, são levados a praticar atos ilegais por 
intermediários aventureiros. 
 
“É o famoso o barato sai caro. O importador lesado pode entrar com uma ação regressiva contra 
a trading, mas para a Fazenda é indiferente se ele não sabia da ilegalidade da operação. As 
consequências são terríveis, porque a lei de execução fiscal é mais rápida do que a discussão 
sobre a validade do auto de infração”, finaliza Marques. 
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14. STF: Bolsas de estudo e dedução do ICMS 
 
Fonte: Tributário 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL – CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 
 
Assunto: Bolsas de estudo e dedução do ICMS 
 
O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente ação direta para declarar a 
inconstitucionalidade do art. 3º da Lei 11.743/2002 do Estado do Rio Grande do Sul, conferindo 
à decisão efeitos “ex nunc”, a partir da publicação da ata deste julgamento. A lei impugnada 
assegura às empresas patrocinadoras de bolsas de estudo para professores que ingressam em 
curso superior a possibilidade de exigir dos beneficiários serviços para implementação de 
projetos de alfabetização ou aperfeiçoamento de empregados dessas empresas, bem como 
outras atividades compatíveis com a sua formação profissional.  O art. 3º da lei impugnada 
autoriza o Poder Executivo a conceder à empresa patrocinadora incentivo equivalente a 50% do 
valor da bolsa, a ser deduzido do ICMS. 
 
De um lado, a Corte entendeu que o princípio federativo reclama o abandono de qualquer 
leitura inflacionada centralizadora das competências normativas da União, bem como sugere 
novas searas normativas que possam ser trilhadas pelos Estados-Membros, Municípios e Distrito 
Federal. A “prospective overruling”, antídoto ao engessamento do pensamento jurídico, 
possibilita ao STF rever sua postura em casos de litígios constitucionais em matéria de 
competência legislativa, viabilizando o prestígio das iniciativas regionais e locais, ressalvadas as 
hipóteses de ofensa expressa e inequívoca a norma da Constituição. Dessa forma, a competência 
legislativa de Estado-Membro para dispor sobre educação e ensino, prevista no art. 24, IX, da 
CF, autoriza a fixação, por lei local, da possibilidade de concessão de bolsas de estudo a 
professores em aprimoramento do sistema regional de ensino. 
 
Por outro lado, considerou que o pacto federativo reclama, para preservação do equilíbrio 
horizontal na tributação, a prévia deliberação dos Estados-Membros para concessão de 
benefícios fiscais relativamente ao ICMS, na forma prevista no art. 155, § 2º, XII, “g”, da CF e 
como disciplinado pela LC 24/1975, recepcionada pela atual ordem constitucional. Por esse 
motivo, o art. 3º da Lei 11.743/2002 padece de inconstitucionalidade. Ao conceder benefício 
fiscal de ICMS sem a antecedente deliberação dos Estados-Membros e do Distrito Federal, 
caracteriza-se hipótese típica de exoneração conducente à guerra fiscal, em desarmonia com a 
Constituição. 
 
Vencido, em parte, o ministro Marco Aurélio, que julgava improcedente o pedido. Para o 
magistrado, não se trataria, no caso concreto, de guerra fiscal, por não ter havido implemento 
de um benefício fiscal propriamente dito, mas simples contrapartida para as empresas que 
resolvessem adentrar esse campo e financiar o aprimoramento da classe dos professores. 
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15. AC - ICMS - Antecipação tributária - Extinção d e créditos tributários - 

Aplicação - Regulamentação  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Por meio do Decreto nº 6.188/2017 foi regulamentado o art. 3º da Lei Complementar nº 
302/2015 que determinou a não exigência de créditos tributários do ICMS das operações 
internas com mercadorias provenientes de outras unidades da Federação que tenham sido 
submetidas à antecipação tributária. A presente norma determinou, dentre outros assuntos, 
sobre:  
 
a) a extinção dos créditos tributários do ICMS alcançados pelo que dispõe o artigo em menção;  
b) a necessidade de se protocolar requerimento, instruído com comprovante de pagamento de 
taxa de expediente, bem como a indicação dos demais documentos necessários para os casos 
que especifica;  
c) a relação das situações que não serão objeto da extinção do crédito tributário, a saber: c.1) 
operação: com energia elétrica ou combustível; sujeita à apuração do ICMS na forma do Simples 
Nacional; com mercadorias cuja entrada tenha ocorrido com erro, subfaturamento ou outra 
circunstância que implique no não pagamento do ICMS antecipado; com mercadoria que não 
tenham sido objeto de lançamento do ICMS antecipado quando do ingresso neste Estado; com 
mercadoria utilizada como insumo no processo de industrialização ou outra circunstância que 
caracterize recomposição da cadeia de circulação; com mercadoria cuja saída interna ocorra a 
partir de 1º.10.2016; c.2) ao sujeito passivo com saldo credor na EFD (Bloco E110) ou no DAM 
na apuração de setembro de 2015; c.3) no caso de desinternamento de mercadoria de área 
incentivada, relativamente à parcela do imposto relativa à recomposição da base de cálculo; d) 
o despacho da Diretoria de Administração Tributária - DIAT que determinará a extinção dos 
créditos tributários, quando cumpridos os requisitos; e) a não autorização à restituição ou 
compensação de valores recolhidos.  
 
 

16. AL - ICMS - Fundo de Equilíbrio Fiscal - FEFAL - Incentivos fiscais - 

Procedimentos - Regulamentação  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Por meio do Decreto nº 52.677/2017 foi regulamentada a Lei Estadual nº 7.835/2016, que 
instituiu o Fundo de Equilíbrio Fiscal do Estado de Alagoas - FEFAL, para dispor, dentre outros 
assuntos, sobre: a) as receitas que constituem o FEFAL que correspondem ao depósito de 10% 
dos respectivos incentivos ou benefícios usufruídos por cada contribuinte, dentre os quais 
destacam-se: a.1) o Programa de Desenvolvimento Integrado do Estado de Alagoas - PRODESIN; 
a.2) estímulo a estabelecimento de contribuinte do ICMS com atividade de distribuição 
centralizada de produtos; a.3) o regime de crédito presumido do ICMS para estabelecimentos 
industriais fabricantes de açúcar de cana e álcool localizados no Estado de Alagoas; a.4) a 
concessão de tratamento tributário diferenciado aos contribuintes atacadistas de drogas e 
medicamentos, e de material médico-hospitalar; b) a forma, bem como o prazo de recolhimento 
do valor a ser depositado no FEFAL; c) as penalidades em caso de descumprimento do depósito.  
 
Por fim, a presente norma produzirá efeitos a partir de 1º.4.2017 por um prazo de 2 anos.  
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17. MA - Programa Mais Empregos - Apoio financeiro - Regulamentação  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Por meio do Decreto nº 32.697/2017 foi regulamentada a Medida Provisória nº 231/2017 que 
instituiu o apoio financeiro às microempresas e empresas de pequeno porte optantes do 
Simples Nacional, participantes do Programa Mais Empregos, com domicílio fiscal no Estado do 
Maranhão.  
 
Referido apoio financeiro consiste na concessão de R$ 500,00 por mês às empresas participantes 
do programa para cada novo emprego gerado em regime CLT. Os empregos gerados deverão 
ter um acréscimo ao quantitativo existente em 31.1.2017, respeitando o limite estabelecido de 
até 10 novos empregados.  
 
A presente norma dispõe, ainda, sobre: a) os requisitos que as microempresas e empresas de 
pequeno porte devem atender para poderem se habilitar ao incentivo; b) o órgão competente 
para a gestão do apoio financeiro, bem como determinar as atividades do órgão para realizar a 
gestão; c) o código e especificação a ser utilizada para o incentivo financeiro; d) o prazo de 10 
dias, após o cadastro no Sistema Nacional de Emprego (SINE/MA), para conclusão do processo 
de solicitação, seleção e contratação do empregado; e) o prazo de até 10 dias úteis para que 
seja creditada em favor da empresa beneficiária, a título de adiantamento, a primeira parcela 
do incentivo financeiro, efetivada a contratação e comprovado o registro na CTPS do empregado 
e dispor que o crédito das demais parcelas, ficará sujeito &agr ave; comprovação do efetivo 
pagamento e/ou crédito dos salários dos empregados.  
 

18. MG - ICMS - EFD - Códigos de ajuste - Estorno d e crédito, Fundo de 

Erradicação da Miséria e outros - Alteração  
 
Fonte: Checkpoint 

 
A Portaria SAIF nº 27/2017 alterou a Portaria SAIF 1/2009, que divulga as Tabelas de Códigos de 
Ajustes da Apuração do ICMS, de Informações Adicionais da Apuração - Valores declaratórios e 
de Ajustes e Informações de valores provenientes de documento fiscal e divulga a Tabela de 
Tipos de Utilização de Créditos Fiscais que foram implementadas no Programa Validador e 
Assinador (PVA) da Escrituração Fiscal Digital, para:  
 
a) incluir o seguinte código na Tabela de Ajustes dos saldos da Apuração do ICMS: MG0500003 
- Débito Extemporâneo referente ao Estorno de Crédito - Estoque / Inventário - Declaração 
Fracionada;  
b) na Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal: b.1) incluir 
o código MG70000027 - Débitos especiais; Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; 
Mercadoria; Débito Extemporâneo referente ao Estorno de Crédito - Estoque / Inventário; b.2) 
alterar a validade dos códigos MG70000018 - Débitos especiais; Op.Própria; Resp.: Própria; 
Apur.: A apurar; Mercadoria; Fundo de Erradicação da Miséria - FEM - Entrada Uso e Consumo 
ou Ativo Permanente e MG70010018 - Débitos especiais; Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: 
Recolhimento Espontâneo; Mercadoria; Fundo de Erradicação da Miséria - FEM - Antecipação.  
 
 
 



 

20 
 

19. MG - ICMS - Regime especial - Concessão - Compe tência - Divulgação  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Por meio da Portaria SRE nº 155/2017 foi atribuída ao Superintendente Regional da Fazenda e 
ao titular de Delegacia Fiscal a competência para a decisão relativa a pedido de regime especial 
referente ao cumprimento de obrigação principal, conforme o objeto e a fundamentação legal 
relacionados na presente norma.  
 
Por fim, foram revogadas as Portarias SRE nº 123 e 124/2013, que tratavam do presente 
assunto.  
 

20. PI - ICMS - DeSTDA e Fundo Estadual de Equilíbr io Fiscal - Envio de arquivo 

digital e depósito ao FUNEF - Alteração  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Por meio do Decreto nº 17.059/2017 foi alterado o RICMS/PI para dispor sobre a prorrogação 
do termo final para o envio do arquivo digital da DeSTDA de fatos geradores ocorridos de 
janeiro/2016 a janeiro/2017, o qual se dará em 28.3.2017.  
 
Ademais, foi alterado o Decreto nº 16.956/2016, que regulamenta o Fundo Estadual de 
Equilíbrio Fiscal - FUNEF, para tratar da obrigatoriedade do depósito mensal para o FUNEF pelos 
estabelecimentos beneficiários dos seguintes benefícios fiscais, financeiros-fiscais ou 
financeiros, o qual deverá ocorrer até o dia 15 do mês subsequente ao da ocorrência do fato 
gerador, sob pena da perda dos benefícios: a) dispensa do pagamento do ICMS para 
empreendimentos industriais e agroindustriais, estabelecidos no Estado do Piauí; b) diferimento 
e de crédito presumido do ICMS para estabelecimentos industriais e agroindustriais do Estado 
do Piauí; c) regime especial concedido aos estabelecimentos distribuidores e atacadistas de 
medicamentos genéricos e similares; d) regime especial concedido aos estabelecimentos 
distribuidores e atacadistas de medicamentos e de instrumentos e materiais para uso médico, 
cirúrgico, hospitalar e de laboratório; e) regime especial para geração de empregos aplicável às 
empresas atacadistas.  
 
Ainda, foi revogado o art. 3º do Decreto nº 16.956/2016, que tratava sobre hipótese de dispensa 
do depósito mensal destinado ao FUNEF. Por fim, as alterações trazidas pela presente norma 
retroagem os seus efeitos a 1º.2.2017.  
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21. PI - ICMS - NF-e, EFD, NFC-e, MDF-e, CT-e, CFOP, substituição tributária e 

outros - Utilização, energia elétrica, controle de produção e estoque, 

demonstração, massas alimentícias, lâmpadas e outro s - Alterações  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Foi alterado o RICMS/PI, para dispor, dentre outros assuntos, sobre:  
 
a) a obrigatoriedade de reiniciar a numeração dos documentos fiscais quando atingido o limite 
de numeração de 999.999.999, com efeitos a partir de 1º.1.2018;  
b) a NF-e, modelo 55, com efeitos desde 1º.2.2017, relativamente: b.1) à possibilidade de 
utilização da NF-e em substituição da Nota Fiscal de Produtor, modelo 4, somente pelos 
contribuintes que possuem inscrição estadual; b.2) à utilização de séries; b.3) à autorização de 
uso; b.4) à obrigatoriedade de encaminhamento ou disponibilização de download do arquivo da 
NF-e ao destinatário da mercadoria e o transportador contratado; b.5) à transmissão da NF-e 
que contenha do Grupo de Detalhamento Específico de Combustíveis pela Receita Federal do 
Brasil para ambiente próprio hospedado em servidor da Secretaria de Estado da Fazenda de 
Minas Gerais; b.6) à possibilidade de o destinatário manter em arquivo apenas o DANFE relativo 
à NF-e da operação, no caso de não ser credenciamento como emitente do documento fiscal 
eletrônico; b.7) às hipóteses de emissão em contingência; b.8) ao pedido de cancelamento da 
NF-e, bem como o pedido de inutilização de número da NF-e; b.9) à transmissão do Evento 
Prévio de Emissão em Contingência - EPEC; b.10) ao credenciamento voluntário ou de ofício para 
emissão; b.11) ao prazo para o registro dos eventos de confirmação da operação, 
desconhecimento da operação ou operação não realizada;  
c) o Manual de Orientação do Contribuinte - MOC para fins de emissão do MDF-e, com efeitos 
desde 1º.2.2017;  
d) o cronograma de obrigatoriedade de utilização da EFD para escrituração do Livro Registro de 
Controle de Produção e do Estoque, com efeitos desde 15.12.2016;  
e) a operação com energia elétrica no âmbito da rede básica, com efeitos desde 1º.2.2017, em 
relação: e.1) à responsabilidade pelo recolhimento do ICMS devido pela conexão e pelo uso dos 
sistemas de transmissão de energia elétrica; e.2) à hipótese de dispensa de emissão de nota 
fiscal pelo agente transmissor de energia elétrica;  
f) a emissão de NF-e pelo agente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, com 
efeitos desde 1º.2.2017;  
g) a prestação de informações pela CCEE em relação à contabilização e à liquidação no Mercado 
de Curto Prazo e à apuração e liquidação do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits - 
MCSD, com efeitos desde 1º.2.2017;  
h) a emissão de nota fiscal sem destaque do imposto nas operações de saídas de mercadorias 
destinadas a demonstração, mostruário ou treinamento, com efeitos desde 1º.1.2017;  
i) a relação dos produtos alimentícios derivados da farinha de trigo ou de suas misturas sujeitos 
ao regime da substituição tributária nas operações interestaduais, relativamente às massas 
alimentícias, com efeitos desde 1º.12.2016;  
j) a aplicação da substituição tributária nas operações interestaduais com lâmpadas elétricas, 
relativamente à inclusão de lâmpadas de LED e aos percentuais de MVA, com efeitos desde 
1º.2.2017;  
k) os CFOPs das operações de mostruário, demonstração e treinamento, com efeitos desde 
1º.1.2017;  
l) o reinício de numeração dos seguintes documentos fiscais emitidos em via única, com efeitos 
a partir de 1º.1.2018: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6; Nota Fiscal de Serviço de 
Comunicação, modelo 21; Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação, modelo 22;  
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m) a instituição da Nota Fiscal de Venda a Consumidor Eletrônica - NFC-e, modelo 65, com 
efeitos desde 1º.2.2017, de forma a tratar sobre: m.1) a utilização; m.2) os documentos 
substituídos; m.3) a obrigatoriedade de emissão; m.4) a forma de emissão; m.5) a impressão do 
DANFE-NFC-e; m.6) a emissão em contingência;  
n) os códigos de receita da GNRE On-Line referente ao ICMS devido na operação destinada a 
consumidor final não contribuinte e destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, com efeitos 
desde 1º.2.2017.  
 
Por fim, foram revogados dos seguintes dispositivos do RICMS/PI, com efeitos desde 1º.2.2017:  
a) § 3º do art. 371, que previa a vedação de emissão de Nota Fiscal de Venda a Consumidor, 
modelo 2 e de cupom fiscal por contribuinte credenciado a emissão da NFC-e; b) § 4º do art. 
377, que dispunha sobre a instituição de leiaute do arquivo da NF-e e do DANFE; c) art. 383-A, o 
qual tratava sobre a instituição do DANFE-NFC-e; d) §§ 15 e 16 do art. 385, o qual determinava 
a emissão em contingência da NFC-e; e) art. 388-B, que previa as hipóteses em que seria 
obrigatória a identificação do destinatário na NFC-e; f) art. 393, que dispunha sobre a utilização 
do formulário se segurança para a impressão do DANFE e DANFE-NFC-e; g) art. 396-A, que 
tratava sobre a utilização da NFC-e; h) § 2º do a rt. 475-D, o qual determinava sobre as 
referências ao manual de orientação do contribuinte para emissão do MDF-e; i) § 4º do art. 476, 
que previa sobre a possibilidade de adoção de critérios relacionados à receita de vendas e 
serviços dos contribuintes, à atividade econômica ou à natureza da operação, para fins de 
fixação de obrigatoriedade de emissão do CT-e; j) item I do Adendo V-A, o qual dispunha sobre 
a substituição tributária para lâmpadas de LED.  
 

22. PI - ICMS - Diferimento, redução da base de cál culo, regime especial de 

tributação e substituição tributária - Energia sola r ou eólica, veículos, 

alimentos, limpeza, higiene pessoal, produtos farma cêuticos e outros - 

Alterações  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Foi alterado o RICMS/PI, para dispor, dentre outros assuntos, sobre:  
 
a) a comprovação de ausência de similaridade da mercadoria, para fins de aplicação do 
diferimento do ICMS nas aquisições interestaduais e importação de máquinas, equipamentos e 
materiais sem similar nacional, destinados à captação, geração e transmissão de energia solar e 
eólica, incorporados ao ativo imobilizado do estabelecimento gerador de energia solar e eólica;  
b) o percentual de redução da base de cálculo do imposto nas operações internas e de 
importação de veículos automotores novos e veículos novos motorizados, com efeitos desde 
1º.1.2017;  
c) o regime especial de tributação para geração de empregos em relação aos estabelecimentos 
atacadistas dos setores de alimentos, cereais, materiais de limpeza, produtos de higiene pessoal, 
laticínios e artigos de escritório e papelaria, relativamente ao limite máximo de operações de: 
c.1) entradas interestaduais, por transferências, a ser observado até 30.6.2017, para fins de 
credenciamento do estabelecimento atacadista, bem como a proibição desse recebimento a 
partir de 1º.7.2017; c.2) saídas destinadas a não contribuintes do ICMS, pessoas físicas;  
d) os percentuais de MVA para composição da base de cálculo da substituição tributária nas 
operações com: d.1) produtos farmacêuticos; d.2) café solúvel, mesmo descafeinado.  
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23. PR - ICMS - Substituição tributária - MVA - Pro dutos de higiene, perfumaria, 

venda porta-a-porta, pneus e tintas - Alteração  
 
Fonte: Checkpoint 

 
A Resolução SEFA nº 332/2017 alterou a Resolução SEFA nº 20/2017, que estabelece os 
percentuais de MVA - Margem de Valor Agregado original a serem utilizados nas operações com 
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, para alterar os percentuais de MVA 
nas operações com os seguintes produtos, dentre outros: a) perfumes (extratos); b) cremes de 
beleza, cremes nutritivos e loções tônicas; c) xampus para o cabelo; d) absorventes higiênicos 
externos; e) tintura para o cabelo; f) mamadeiras; g) pneus novos, dos tipos utilizados em 
automóveis de passageiros (incluídos os veículos de uso misto - camionetas e os automóveis de 
corrida), com efeitos a partir de 1º.4.2017; h) protetores de borracha para bicicletas, com efeitos 
a partir de 1º.4.201 7; i) corantes para aplicação em bases, tintas e vernizes, com efeitos a partir 
de 1º.4.2017.  
 

24. CONFAZ - ICMS - PAF-ECF - Especificações técnic as - Alteração  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Foi alterado o Ato COTEPE/ICMS nº 9/2013, que trata da especificação de requisitos do 
Programa Aplicativo Fiscal - Emissor de Cupom Fiscal (PAF-ECF) e do Sistema de Gestão utilizado 
por estabelecimento usuário de equipamento ECF, para aprovar a Especificação Técnica de 
Requisitos, na versão 02.05, que deve ser observada pelo Programa Aplicativo Fiscal - Emissor 
de Cupom Fiscal (PAF-ECF) e pelo Sistema de Gestão (SG), utilizados por estabelecimento 
usuário de equipamento ECF, e que trata sobre: a) requisitos técnicos funcionais; b) o modelo 
do Documento Auxiliar de Venda - DAV; c) os dados técnicos para geração do arquivo eletrônico 
de registros do PAF-ECF; d) os dados técnicos para geração do arquivo eletrônico de informações 
dos ECF Autorizáveis (exclusivamente para PAF-ECF de transporte de passageiros); e) dados 
técnicos para geração do arquivo eletrônico de informações de vendas identificadas pelo 
CPF/CNPJ.  
 
Por fim, a presente norma produzirá os seus efeitos a partir de 1º.5.2017.  
 

25. MT - Tributos - Acesso à informação - Classific ação da informação - 

Procedimentos - Segurança da sociedade e do Estado - Disposições  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Por meio da Instrução Normativa CGE/SEPLAN/SEGES n° 001/2017 foram estabelecidos 
procedimentos para a classificação da informação de acordo com o art. 36 do Decreto nº 
1.973/2013, que regulamentou a aplicação da lei de acesso à informação, no âmbito do estado 
do Mato Grosso, para dispor, dentre outros assuntos, sobre: a) as hipóteses em que a 
informação será classificada com sigilo, tendo em vista motivo de segurança da sociedade e do 
Estado; b) a necessidade da autoridade competente que classificar a informação, instruir sua 
decisão com parecer técnico e indicar o prazo de sigilo necessário à eliminação do risco 
identificado; c) o procedimento para homologação do Termo de Classificação de Informação - 
TCI; d) a previsão de interposição de recurso contra a negativa de acesso à informação, no prazo 
de 10 dias, contados da ciência da decisão; e) a revisão da classificação de sigilo, que se trata da 
reavaliação anual das informações classificadas como sigilosas; f) a possibilidade do pedido de 
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revisão da decisão que denegou recurso para reclassificar e reavaliar a classificação feita pela 
autoridade classificadora.  
 

26. MT - ICMS - CT-e e DACTE OS - Utilização, defin ição e outros - Alteração  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Por meio do Decreto nº 879/2017 foi alterado o RICMS/MT para dispor, dentre outros assuntos, 
sobre: a) a utilização do Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e em substituição à Nota 
Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, e ao Conhecimento de Transporte Multimodal de 
Cargas - CTMC, modelo 26; b) a definição do CT-e; c) a emissão do CT-e, modelo 57 na prestação 
de serviço de Transporte Multimodal de Cargas, sem prejuízo da emissão dos documentos dos 
serviços vinculados à referida operação.  
 
Ademais, determinou-se que o CT-e, quando em substituição ao CTMC, modelo 26, poderá ser 
utilizado: a) na prestação de serviço de transporte de cargas efetuada por meio de dutos; b) por 
agência de viagem ou por transportador, sempre que executar, em veículo próprio ou afretado, 
serviço de transporte intermunicipal, interestadual ou internacional, de pessoas, com efeitos a 
partir de 1º.7.2017; c) por transportador de valores para englobar, em relação a cada tomador 
de serviço, as prestações realizadas, desde que dentro do período de apuração do imposto, com 
efeitos a partir de 1º.7.2017; d) por transportador de passageiro para englobar, no final do 
período de apuração do imposto, os documentos de excesso de bagagem emitidos durante o 
mês, com efeitos a partir de 1º.7.2017.  
 
Ainda, foi acrescentado à relação de documentos fiscais o Documento Auxiliar do CT-e Outros 
Serviços - DACTE OS que será utilizado para acompanhar o veículo durante a prestação de 
serviço de transporte ou para facilitar a consulta do CT-e OS, modelo 67.  
 
Por fim, foram revogados os artigos 327 e 338 do regulamento, os quais tratavam, 
respectivamente, sobre: a) o uso obrigatório da NF-e pelos prestadores de serviço de transporte 
que fizeram a opção pela utilização do referido documento fiscal, em substituição ao 
Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e; b) a efetividade da utilização da NF-e para 
acobertar as prestações de serviço de transporte na hipótese anterior.  
 

27. MT - ICMS - CT-e e DACTE OS - Utilização, defin ição e outros - Alteração  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Por meio do Decreto nº 879/2017 foi alterado o RICMS/MT para dispor, dentre outros assuntos, 
sobre: a) a utilização do Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e em substituição à Nota 
Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, e ao Conhecimento de Transporte Multimodal de 
Cargas - CTMC, modelo 26; b) a definição do CT-e; c) a emissão do CT-e, modelo 57 na prestação 
de serviço de Transporte Multimodal de Cargas, sem prejuízo da emissão dos documentos dos 
serviços vinculados à referida operação.  
 
Ademais, determinou-se que o CT-e, quando em substituição ao CTMC, modelo 26, poderá ser 
utilizado: a) na prestação de serviço de transporte de cargas efetuada por meio de dutos; b) por 
agência de viagem ou por transportador, sempre que executar, em veículo próprio ou afretado, 
serviço de transporte intermunicipal, interestadual ou internacional, de pessoas, com efeitos a 
partir de 1º.7.2017; c) por transportador de valores para englobar, em relação a cada tomador 
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de serviço, as prestações realizadas, desde que dentro do período de apuração do imposto, com 
efeitos a partir de 1º.7.2017; d) por transportador de passageiro para englobar, no final do 
período de apuração do imposto, os documentos de excesso de bagagem emitidos durante o 
mês, com efeitos a partir de 1º.7.2017.  
 
Ainda, foi acrescentado à relação de documentos fiscais o Documento Auxiliar do CT-e Outros 
Serviços - DACTE OS que será utilizado para acompanhar o veículo durante a prestação de 
serviço de transporte ou para facilitar a consulta do CT-e OS, modelo 67.  
 
Por fim, foram revogados os artigos 327 e 338 do regulamento, os quais tratavam, 
respectivamente, sobre: a) o uso obrigatório da NF-e pelos prestadores de serviço de transporte 
que fizeram a opção pela utilização do referido documento fiscal, em substituição ao 
Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e; b) a efetividade da utilização da NF-e para 
acobertar as prestações de serviço de transporte na hipótese anterior.  
 

28. MT - ICMS - Isenção, NF-e e outros - Dispensa d e emissão - Revistas, 

periódicos, preservativos e outros - Prazo de vigên cia - Alteração  
 

Fonte: Checkpoint 

 
Por meio do Decreto nº 881/2017 foi alterado o RICMS/MT para dispor que os distribuidores, 
revendedores e consignatários ficam dispensados da emissão da NF-e até 31.12.2017, nas 
operações de distribuição, compra e venda e consignação de revistas e periódicos, quando 
destinadas às bancas de revistas e pontos de venda.  
 
Ademais, foram substituídos os textos de diversos dispositivos para atualizar os respectivos 
termos finais do prazo de vigência e a referência ao Convênio ICMS que os determinou, que 
tratam sobre a isenção do ICMS nas operações com diversos produtos, bem como sobre as 
importações do Paraguai, efetuadas por Microempresas, habilitadas a operar no Regime de 
Tributação Unificada - RTU. Dentre os produtos, destacam-se: a) preservativos; b) equipamentos 
e insumos destinados à prestação de serviços de saúde; c) produtos imunobiológicos, kits 
diagnósticos, medicamentos e inseticidas.  
 

29. RR - ICMS - Programa de Recuperação de Créditos  Tributários - Prazo de 

adesão, bloqueio judicial e outros - Alteração  
 

Fonte: Checkpoint 

 
Foi alterado o Decreto nº 22.171-E/2016 que regulamentou a Lei nº 1.131/2016, que dispõe 
sobre o Programa de Recuperação de Créditos, inscritos ou não em Dívida Ativa do Estado de 
Roraima, para estabelecer, dentre outros assuntos, que: a) o sujeito passivo para usufruir dos 
benefícios previstos no citado ato deverá proceder a sua opção até 31.5.2017; b) é facultado aos 
contribuintes o direito de requerer a utilização de valores bloqueados judicialmente ou dados 
em garantia do juízo em execução fiscal inerente à(s) CDA(s), objeto da cobrança judicial, para 
quitação do débito somente em cota única, desde que comprove o valor atualizado do bloqueio 
e efetue, no ato de adesão ao programa, o pagamento da importância excedente , se houver, 
bem como dos honorários advocatícios devidos.  
 
Essas disposições produzem efeitos desde 4.1.2017. 
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30. Novas regras torna Lei Rouanet mais transparent e e acessível 
 
Fonte: Portal Brasil 

 
O Ministério da Cultura anunciou, nesta terça-feira (21), um pacote de mudanças que vai corrigir 
as principais distorções da Lei Rouanet. Além de fomentar a cultura nacional de forma 
descentralizada e democratizar o acesso aos recursos, as medidas vão facilitar a fiscalização e a 
transparência dos projetos culturais. 
 
A partir de agora, o limite de captação será de R$ 700 mil para pessoas físicas e 
microempreendedores e R$ 10 milhões por projeto, no caso R$ 40 milhões por proponente ao 
ano. Pela antiga regra, não havia limite de captação para valor do produto cultural (ingresso, 
catálogos, livros) nem teto de captação por projeto.   
 
As novas normas evitam a concentração por proponente (pessoa física ou jurídica que apresenta 
o projeto), por região do País, por projeto e por beneficiário (público que consome cultura).   
 
Atualmente, 80% dos projetos culturais apoiados pela Rouanet se concentram na Região 
Sudeste. Em seguida, vem a Região Sul, com 11% dos recursos captados. A Região Nordeste 
capta 5,5%. A Centro-Oeste, 2,6%. O Norte fica com apenas 0,8% dos recursos captados. 
 
Com a mudança, projetos integralmente realizados nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
terão um teto maior, de R$ 15 milhões por projeto. Os custos de divulgação também podem 
ultrapassar os 20% do valor do projeto e chegar a 30%. 
 
Quem apresentar mais do que quatro projetos por ano nessas três regiões (número máximo 
estabelecido para o Sudeste e Sul) poderá captar 50% a mais do que o limite de captação 
estabelecido. 
 
Controle e fiscalização 
 
Também foram criadas ferramentas tecnológicas para aumentar o controle, a fiscalização e a 
transparência dos projetos, que passarão a ter prestação de contas em tempo real. Por meio de 
conta vinculada do Banco do Brasil será possível verificar a comprovação virtual dos gastos. 
 
Não será mais necessário o envio das notas fiscais por meio físico ao ministério, apenas caso o 
MinC solicite o documento. Além disso, o pagamento com cheque não poderá mais ser utilizado.  
 
Outra mudança está no valor dos produtos gerados a partir da Lei Rouanet. Livros e ingressos 
deverão ter valor médio de R$ 150. Antes o valor limite era de R$ 200.  
 
Além disso, as novas regras otimizam os fluxos de análise de projetos para reduzir o tempo 
médio entre a admissão de um projeto e sua execução e desonerar os gastos do Estado com a 
análise de projetos sem perspectiva real de viabilidade de execução. 
 
As mudanças estão na Instrução Normativa (IN 1/2017) publicada pelo Ministério da Cultura e 
substituem as regras aprovadas em 2013. 
 
Desde sua criação, em 1991, cerca de R$ 16 bilhões foram captados via Lei Rouanet. Nos últimos 
20 anos, cresceu quase 100 vezes a captação de recursos, de R$ 111 milhões, em 1996, para R$ 
1,13 bilhão, em 2016. 
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31. MG - ICMS - EFD - Códigos de ajuste - Estorno d e crédito, Fundo de 

Erradicação da Miséria e outros - Republicação  
 
Fonte: Checkpoint 

 
A Portaria SAIF nº 27/2017 foi republicada no DO/MG de 23.3.2017 em virtude de incorreção 
em sua publicação original.  
 
A referida norma alterou a Portaria SAIF 1/2009, que divulga as Tabelas de Códigos de Ajustes 
da Apuração do ICMS, de Informações Adicionais da Apuração - Valores declaratórios e de 
Ajustes e Informações de valores provenientes de documento fiscal e divulga a Tabela de Tipos 
de Utilização de Créditos Fiscais que foram implementadas no Programa Validador e Assinador 
(PVA) da Escrituração Fiscal Digital, para incluir código na Tabela de Ajustes dos saldos da 
Apuração do ICMS e, na Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento 
Fiscal, incluir e alterar a validade de certos códigos.  
 

32. PI - ICMS - Substituição tributária - MVA ajust ada - Alíquotas, base de 

cálculo, preenchimento e outros - Lâmpadas, materia is de construção, 

produtos alimentícios, de perfumaria e outros - Dis posições  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Por meio do Comunicado UNATRI nº 004/2017 ficou disciplinado o uso da MVA ajustada no 
cálculo da substituição tributária, tendo em vista a alteração na alíquota do ICMS promovida 
pela Lei n° 6.875/2.016.  
 
A presente norma dispõe, dentre outros assuntos, sobre:  
 
a) os valores que compõem a base de cálculo da substituição tributária quando houver previsão 
em convênios e/ou protocolos de uso de MVA ajustada;  
b) a alteração da alíquota do ICMS que passou de 17% para 18%, relativamente às MVA - 
ajustadas previstas nas operações com as seguintes mercadorias, as quais não devem ser usadas 
desde 1º.1.2017: b.1) lâmpadas; b.2) materiais de construção e congêneres; b.3) materiais 
elétricos; b.4) produtos alimentícios; b.5) produtos de perfumaria e de higiene pessoal e 
cosméticos;  
c) a necessidade de recálculo pelo contribuinte que se utilizou das referidas MVA-ajustadas, bem 
como do recolhimento da diferença em DAR-Web no mesmo código de receita do recolhimento 
original e colocando no campo "observações" a informação: Complemento do ICMS ST - 
decorrente do ajuste da MVA (alíquota de 17% para 18%).  
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33. RS - ICMS - Substituição tributária - MVA - Sis tema porta-a-porta - Prazo - 

Revogação  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Por meio do Decreto nº 53.483/2017 foi alterado o RICMS/RS para revogar o período de vigência 
da aplicação das Margens de Valor Agregado - MVA para fins da base de cálculo do ICMS-ST nas 
operações promovidas por empresas que se utilizem do sistema de "marketing" direto para a 
comercialização dos seus produtos, que destinem mercadorias a revendedores para serem 
vendidas porta-a-porta.  
 

34. SP - ICMS - Substituição tributária - Sistema p orta-a-porta - Base de cálculo 

- Alteração  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Por meio da Portaria CAT 21/2017 foi alterada a Portaria CAT 118/2015, que estabelece a base 
de cálculo na saída de mercadorias com destino a revendedores que atuam no segmento de 
vendas a consumidor final pelo sistema porta-a-porta, para dispor sobre a composição da base 
de cálculo do ICMS nas operações com as seguintes mercadorias, dentre outras, nos períodos 
de 1º.10.2015 a 30.6.2017 e a partir de 1º.7.2017, com a aplicação de percentual do Índice de 
Valor Adicionado Setorial - IVA-ST: a) malas, maletas e pastas, de plástico; b) vestidos de malha 
de algodão; c) serviços de mesa/outros artigos mesa/cozinha, de plásticos; d) complementos 
alimentares; d) artigos de higiene ou de farmácia (incluindo as chupetas), de borracha 
vulcanizada não endurecida; e) absorventes e tampões higiênicos; f) sucos e extratos vegetais; 
g) vassouras; h) revestimento de pavimentos/paredes/tetos, de outros plásticos.  
 

35. SP - ICMS - Substituição tributária - Produtos de perfumaria e de higiene 

pessoal - Base de cálculo - Sistema porta-a-porta -  Alteração  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Por meio da Portaria CAT 20/2017 foi alterada a Portaria CAT 117/2015, que estabelece a base 
de cálculo na saída de produtos de perfumaria e de higiene pessoal com destino a revendedores 
que atuam no segmento de vendas a consumidor final pelo sistema porta-a-porta, para dispor 
sobre a composição da base de cálculo do ICMS nos períodos de 1º.10.2015 a 30.6.2017 e a 
partir de 1º.7.2017, com a aplicação de percentual do Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-
ST.  
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36. CONFAZ - ICMS - Sistema de Registro e Controle das Operações com o 

Papel Imune - Credenciamento de contribuintes - Rep ublicação  
 
Fonte: Checkpoint 

 
O Despacho nº 38/2017 foi republicado no DOU de 23.3.2017 para incluir a informação de foi a 
Câmara Brasileira do Livro que impetrou Mandado de Segurança relativamente aos efeitos do 
Convênio ICMS 48/2013.  
 
O presente despacho suspendeu os efeitos do supracitado Convênio ICMS, que instituiu o 
Sistema de Registro e Controle das Operações com o Papel Imune Nacional- RECOPI NACIONAL 
e disciplinou o credenciamento do contribuinte que realize operações com papel destinado à 
impressão de livro, jornal ou periódico para as unidades federadas que especifica, com relação 
às operações realizadas com papel imune pelas associadas da impetrante Câmara Brasileira do 
Livro, até que ocorra o julgamento final do processo.  
 

37. CONFAZ - ICMS - MA - Crédito tributário - Reduç ão - Obrigação acessória - 

Autorização  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Por meio do Convênio ICMS 16/2017 o Estado do Maranhão foi autorizado a reduzir os créditos 
tributários decorrentes de penalidades pecuniárias, por descumprimento de obrigações 
acessórias, para os contribuintes que deixaram de enviar no prazo regulamentar, ou que 
enviaram em desacordo com a legislação, arquivos digitais previstos na legislação estadual, 
relativos aos fatos geradores ocorridos no período janeiro/2016 a março/2017.  
 

38. CONFAZ - ICM e ICMS - CE e ES - Programa de par celamento - Instituição - 

Alteração  
 
Fonte: Checkpoint 

 
O Convênio ICMS 15/2017 alterou o Convênio ICMS 11/2017, que autoriza os Estados do Ceará 
e do Espírito Santo a instituir programa de parcelamento de débitos fiscais relacionados com o 
ICM e ICMS, para dispor que o referido parcelamento alcança os débitos fiscais cujos fatos 
geradores tenham ocorrido até 31.12.2016.  
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39. PB - ICM e ICMS - Créditos tributários, alíquot a, processo tributário e outros 

- Prazo de adesão, protesto extrajudicial e outros - Conversão  
 
Fonte: Checkpoint 

 
A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba converteu na Lei nº 10.860/2017 a Medida 
Provisória nº 248/2016, que instituiu o Programa Especial de Pagamento de Créditos Tributários 
- PEP, destinado a dispensar ou reduzir multas, juros e demais acréscimos legais relacionados 
com o crédito tributário do ICM e do ICMS, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 30.6.2016, 
dispondo, dentre outros assuntos, sobre: a) a consolidação do débito; b) o prazo para adesão ao 
programa; c) os efeitos da adesão; d) os percentuais de redução de juros e multas; e) as 
hipóteses de extinção do programa.  
 
Além disso, a presente norma alterou:  
 
a) a Lei nº 6.379/1996, que trata sobre o ICMS do Estado da Paraíba, para dispor sobre a 
aplicação da alíquota de 29%, nas operações internas realizadas com fumo, cigarro e demais 
artigos de tabacaria;  
b) a Lei nº 8.567/2008, que trata sobre o Programa Gol de Placa, para dispor, dentre outros 
assuntos, que o valor dos recursos recebidos pelos clubes beneficiários do programa será 
convertido em ingressos que serão trocados por cupons fiscais de consumidores finais, pessoa 
física, ou por Documentos Auxiliares da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica para Consumidor 
Final - DANFE-NFC-e, pessoa física;  
c) a Lei nº 9.170/2010, que trata sobre o limite mínimo para ajuizamento de ações executivas, 
para dispor sobre o protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa do Estado da Paraíba de 
quaisquer créditos tributários não ajuizados ou em execução fiscal;  
d) a Lei nº 10.094/2013, que trata sobre o processo tributário, o processo administrativo 
tributário, e a Administração Tributária, para dispor, dentre outros assuntos, sobre a instituição 
da comunicação eletrônica entre a Secretaria de Estado da Receita - SER e o sujeito passivo por 
meio do Domicílio Tributário Eletrônico - DT-e, bem como os procedimentos para tal finalidade.  
 

40. SE - ICMS - Substituição tributária - Base de c álculo e Transporte de carga 

- Veículos automotores - Faturamento direto - Alter ação  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Por meio do Decreto nº 30.557/2017 foi alterado o RICMS/SE para dispor, com efeitos desde 
24.2.2017, sobre os percentuais que devem ser aplicados sobre o valor do faturamento direto a 
consumidor, para fins da base de cálculo do ICMS, relativa à operação da montadora ou do 
importador que remeter veículo automotor à concessionária localizada no Estado de Sergipe, 
consideradas a alíquota do IPI incidente na operação e as reduções da base de cálculo, quando 
o veículo sair: a) das Regiões Sul e Sudeste, exclusive do Estado do Espírito Santo; b) das Regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste ou do Estado do Espírito Santo; c) tributado pela alíquota 
interestadual de 4%.  
 
Ademais, foi revogada a alínea "b" do art. 618 do regulamento, que tratava sobre a efetividade 
da exigência do ICMS referente à prestação do serviço de transporte de carga sem 
documentação fiscal, quando iniciada em outra Unidade da Federação se, concomitantemente, 
a carga transportada também estivesse desacompanhada da documentação fiscal exigida.  
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41. SP - ICMS - Produtos de perfumaria e de higiene  pessoal - Substituição 

tributária - Base de cálculo - Alteração  
 
Fonte: Checkpoint 

 
Por meio da Portaria CAT 23/2017 foi alterada a Portaria CAT 70/2015, que estabelece a base 
de cálculo do ICMS na saída de produtos de perfumaria e de higiene pessoal, para dispor sobre 
a composição da base de cálculo do imposto nos períodos de 1º.7.2015 a 30.9.2017 e a partir 
de 1º.10.2017, com a aplicação de percentual do Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST.  
 

42. Aleam aprova projeto que reduz carga tributária ; adicional do ICMS terá 

debate ampliado 
 
Fonte: SEFAZ/AM 

 
Nesta quarta-feira (22), o plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou três 
Projetos de Lei apresentados pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM). Os deputados 
encaminharam votos favoráveis ao PLC 2/2017 que institui o regime de conta única do Tesouro 
Estadual, no âmbito do Poder Executivo, o PLC 3/2017 que modifica dispositivos do Código 
Tributário do Estado do Amazonas, entre outros assuntos, trata da redução de carga tributária 
dá cesta básica e o PLO 27/2017 que concede dispensa de crédito tributário do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) e Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), na forma e 
nas condições específicas.  
 
O Governo do Estado e Aleam decidiram adiar a votação do Projeto de Lei Ordinária 26/2017 
que é um adicional do ICMS destinado ao fundo de combate à pobreza; a decisão ocorreu para 
que os deputados possam discutir mais sobre o PLO 26/2017, que agora tem previsão de votação 
para próxima semana.  

MUNICIPAL 
 

43. Multa para sonegação de impostos é aprovada em plenário da Câmara 
 
Fonte: Câmara Municipal de São Paulo 

 
Os vereadores da Câmara Municipal aprovaram nesta terça-feira (21/3), em sessão plenária,  o 
Projeto de Lei (PL) 271/2016, de autoria do ex-prefeito Fernando Haddad, que define a 
sonegação de receita como infração à legislação tributária e prevê  multa de 100% sobre o valor 
omitido. O projeto foi aprovado em segunda votação e segue para a sanção do prefeito João 
Doria. 
 
Segundo a justificativa do projeto, o Código Tributário Nacional, bem como toda legislação 
federal, caracteriza a omissão de receita como crime, porém ainda não existia uma legislação 
especifica que permitisse a aplicação de multas. 
“Se a pessoa não paga os impostos, merece receber a multa. Essa é uma das menores taxas, em 
comparação com outras cidades”, defendeu o líder do governo, vereador Aurélio Nomura 
(PSDB). 
A proposta, aprovada com 42 votos a favor e um voto contrário, vai permitir que a fiscalização 
da Secretaria da Fazenda do município autue diretamente o sonegador. 
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O projeto caracteriza como infrações a falta de emissão de nota fiscal na prestação de serviços, 
a entrada de numerário de origem não comprovada por documento hábil, os saldos bancários e 
as aplicações mantidas em instituição financeira sem comprovação de origem. 
Para o vereador Antônio Donato (PT), a lei será um mecanismo de combate à sonegação. 
“Consideramos um projeto importante, porque combater a sonegação é obrigação de todo 
governo e uma necessidade para esse quadro difícil de arrecadação do município de São Paulo”, 
afirmou. 
 
O vereador Eduardo Tuma (PSDB), único voto contrário ao projeto, apresentou durante a sessão 
um Projeto Substitutivo que reduziria a multa para 2%, mas a proposta foi rejeitada pela maioria 
dos vereadores.  “Esse projeto [aprovado] quer agredir ainda mais o contribuinte, quer impor 
sobre o contribuinte mais um ônus. E uma multa excessiva, fora da razoabilidade, que é o 
princípio que rege o direito tributário”, disse Tuma. 
Foram apresentadas ainda quatro emendas ao projeto, mas todas foram rejeitadas em plenário. 
 
***************************************************************************** 


