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FEDERAL 

 

Novo ministro da Saúde quer CPMF como contribuição permanente 

Fonte: Valor 

Por Bruno Peres 

O novo ministro da Saúde, Marcelo Castro (PMDB), afirmou nesta terça-feira, ao assumir 

o cargo, que Estado e sociedade devem discutir “abertamente” os custos do setor e 

formas de aperfeiçoamento de gestão e financiamento, tanto no combate a 

desperdícios como no aumento de receitas.  

Castro disse que sua proposta será a de instituir uma contribuição permanente para a 

seguridade social por meio da CPMF, dividindo metade dos recursos arrecadados com 

Estados e municípios para financiar a saúde, conforme apresentado na última semana. 

“É preciso despertar na sociedade sentimento de pertencimento ao SUS”, disse, 

apontando ainda a necessidade de “fontes novas permanentes” para financiar o setor. 

O novo ministro disse que o governo será “ouvido e entendido” a depender das próprias 

habilidades, inclusive para receber as demandas do setor e da população em geral, e 

afirmou que “nada será feito sem diálogo aberto”. “Vocês não vão se decepcionar”, 

disse o novo ministro após apresentar-se durante o ato de posse. “Vim para me unir a 

vocês em torno de uma causa concreta com nome e endereço: o direito à saúde das 

pessoas”, acrescentou, defendendo ainda aperfeiçoamento de relações público-

privadas, não sendo, em sua avaliação, o poder público “complementar” ao privado, em 

uma “inversão de papéis.  

Castro também afirmou compromisso com a continuidade das ações bem sucedidas do 

ministério e propôs diálogo e compartilhamento de diretrizes para o setor. O ministro 

afirmou também a necessidade de “excelência” e “comprometimento” dos gestores da 

área. “Reafirmo meu compromisso de defender o SUS, continuando o trabalho daqueles 

que não mediram esforços para criar essa realidade”, disse. “Convido a se sentarem 

comigo todos que nesses 27 anos de SUS contribuíram na construção da maior política 

pública brasileira”, completou o novo ministro.  

O ministro pemedebista iniciou seu discurso agradecendo ao líder do partido na Câmara, 

Leonardo Pic ciani (PMDB-RJ), pelo “papel decisivo na construção desse cargo”, antes 

mesmo de agradecer a presidente Dilma Rousseff e o vice-presidente Michel Temer, 

presidente nacional do PMDB.  Marcelo Castro fez questão de também registrar seu 

histórico político e profissional como forma de apresentação. Ao assumir o posto, o novo 
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ministro disse que “cargos públicos são feitos para servir, não para usufruir” e que 

cargos não devem ser medidos por “honraria”, mas por “responsabilidade”. Aproveitou, 

então, para exaltar feitos de seus antecessores desde Jamil Haddad (1992-1993). 

Os riscos de transmitir ao SPED arquivos “zerados” ou incompletos 

Fonte: E-Auditoria 

De acordo com a Receita Federal, até as 23h59min do dia 30 de setembro de 2015 foram 

entregues 1.189.626 arquivos da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), relativas ao ano-

calendário de 2014 e às situações especiais de janeiro a agosto de 2015. Observamos 

que muitas empresas transmitiram seus arquivos zerados ou com omissões de registros 

obrigatórios, mesmo que tenha havido movimento durante o exercício de 2014. 

Excetuando as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, os órgãos públicos, 

autarquias, fundações públicas e pessoas jurídicas inativas e pessoas jurídicas imunes e 

isentas do IRPJ que não tenham apurado as três contribuições incidentes sobre receitas 

(PIS, COFINS e CPRB) em montante superior a R$ 10.000,00 reais, todas as demais 

pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, deverão apresentar a Escrituração Contábil 

Fiscal (ECF). 

A ECF é uma obrigação acessória e integrante do projeto Sistema Público de Escrituração 

Digital (SPED) e compõe-se de todas as operações que influenciem a composição da base 

de cálculo e o valor devido do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) . Alguns Registros são e preenchimento 

obrigatório, outros não, conforme orientação do Manual de Orientação do Leiaute da 

Escrituração Contábil Fiscal. 

Alertamos que a prestação de informações com dados incorretos ou falsos é crime 

contra a ordem tributária, sujeitando o informante às penalidades descritas no art. 1º, 

incisos I, II e IV, e no art. 2º, inciso I, da Lei 8.137/90, conforme abaixo: 

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou 

contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: 

I – omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; 

II – fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação 

de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; 

(…) 

IV – elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber 

falso ou inexato; 
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(…) 

Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: 

I – fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar 

outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo; 

(…) 

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Além de ser uma ilicitude penal, é sempre oportuno lembrar que a não apresentação da 

ECF no prazo estabelecido na Instrução Normativa nº 1.422, de 19 de dezembro de 2013, 

ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará a aplicação, ao infrator, 

das multas previstas: 

•No art. 8º-A do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com redação dada 

pela Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, para os contribuintes que apuram o Imposto 

sobre a Renda da Jurídica pela sistemática do Lucro Real, ou seja:  

•Multa equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), por mês-calendário 

ou fração, do lucro líquido antes do IRPJ e da CSLL, no período a que se refere a 

apuração, limitada a 10% (dez por cento) relativamente às pessoas jurídicas que 

deixarem de apresentar ou apresentarem em atraso o livro; e 

•Multa de 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido, 

inexato ou incorreto. 

•No art. 57 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, para os 

contribuintes que apuram o Imposto sobre a Renda da Jurídica por qualquer sistemática 

que não o lucro real, conforme abaixo:  

•Por apresentação extemporânea, multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-

calendário ou fração, para as pessoas jurídicas que estiverem em início de atividade ou 

que sejam imunes ou isentas, e multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-

calendário ou fração, para as demais pessoas jurídicas; e 

•Por entrega da EFD com informações inexatas, incompletas ou omitidas, multa de 3% 

(três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações comerciais 

ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos 

quais seja responsável tributário. 
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Tais penalidades pecuniárias para atraso, inexatidões e omissões podem atingir o valor 

de R$ 5 milhões, em algumas hipóteses legais, de modo que é de suma importância o 

correto e inteiro preenchimento da Escrituração Contábil Fiscal pelas empresas 

obrigadas. Isso significa que a ECF deve ser tratada com profissionalismo, seriedade e 

atenção. As consequências do incompleto preenchimento são muito mais onerosas ao 

contribuinte do que o tempo dedicado à sua correta informação. 

Comissão sobre MP que eleva tributação de ganhos de capital será instalada na 
quarta 

Fonte: Agência Câmara Notícias 

O Congresso Nacional deve instalar nesta quarta-feira (7) a comissão mista que analisará 

a Medida Provisória 692/15, que eleva a tributação dos ganhos de capital para pessoas 

físicas. 

Conforme a proposta, a alíquota atual de 15% do Imposto de Renda será substituída por 

quatro percentuais (15%, 20%, 25% e 30%), que vão incidir conforme o valor do ganho 

(veja tabela ao lado). 

O texto determina ainda que as mesmas alíquotas serão aplicadas sobre os ganhos de 

capital obtidos por pessoas jurídicas tributadas com base no Supersimples. O ganho de 

capital é a diferença entre os rendimentos recebidos com a venda de um ativo (como 

ações e imóveis) e o custo de aquisição dele. 

A MP 692, que altera a Lei 8.981/95, também determina que, no caso de o ativo ser 

vendido em parcelas, a partir da segunda operação o ganho de capital deve ser somado 

aos ganhos auferidos nas parcelas anteriores para fins de determinação das alíquotas. 

O objetivo é impedir que se parcele a venda do bem para evitar as alíquotas maiores. 

A medida provisória é uma das iniciativas tributárias do pacote anunciado pelo governo 

no dia 14 de setembro, que prevê corte de R$ 26 bilhões na programação de despesas 

do próximo ano e aumento de arrecadação, via elevação da carga tributária, de R$ 40,2 

bilhões. 

A reunião de instalação da comissão mista será realizada às 15 horas, no plenário 3 da 

ala Alexandre Costa, no Senado. 

ÍNTEGRA DA PROPOSTA: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=173868
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MP aumenta alíquota de tributo e acaba com incentivo fiscal da Lei do Bem 

Fonte: Agência Câmara 

O governo enviou ao Congresso Nacional mais uma norma do pacote de medidas com o 

objetivo de elevar a arrecadação tributária. A Medida Provisória 694/15 aumenta de 

15% para 18% a alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) aplicado aos juros 

sobre o capital próprio (JSCP) pagos ou creditados aos sócios ou acionistas de empresa. 

Os juros sobre capital próprio são recebidos pelos sócios ou acionistas que financiam a 

empresa com seus próprios recursos. Em troca de ajudar o negócio, eles têm direito a 

receber juros pelo valor colocado na empresa. A Lei 9.249/95, que é alterada pela MP, 

permite que o valor pago a título de JSCP seja deduzido do lucro real da empresa para 

fins de apuração do Imposto de Renda da empresa. 

Assim, a empresa que recebe recursos dos sócios ou acionistas e paga JSCP reduz o seu 

lucro tributável, recolhendo menos IR. 

Limite de dedução 

Além de elevar a alíquota do IRRF, a MP 694 reduz o valor total que pode ser deduzido 

a título de JSCP pagos aos sócios. Segundo o texto, o montante ficará entre a variação 

diária da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP, fixada em 7% ao ano até dezembro) e da 

taxa fixa de 5% (ao ano), usando o coeficiente que for menor, multiplicado pelo 

patrimônio líquido. 

Pela Lei 9.249, as empresas podem abater o montante obtido da multiplicação da TJLP 

pelas contas do patrimônio líquido. Em termos práticos, a mudança impõe um teto ao 

valor dos JSCP (dado pelo menor coeficiente entre a TJLP e a taxa de 5%), reduzindo 

assim o benefício fiscal das empresas e preservando a arrecadação federal. 

O governo alega que essa mudança é necessária porque a TJLP está em ritmo de alta. 

Pela regra que vigora até o final do ano, que levava em conta apenas a TJLP como fator 

limitador, quando maior essa taxa, maior o valor a ser dedutível como JSCP e, por 

consequência, o benefício fiscal. 

A nova tributação sobre os ganhos do JSCP passa a valer a partir de 1º de janeiro de 

2016. 

Lei do Bem 

A MP enviada ao Congresso também reduz benefícios fiscais da Lei do Bem (11.196/05) 

para elevar a arrecadação do governo. 
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O texto suspende, para o ano de 2016, o incentivo fiscal que permite às empresas de 

inovação tecnológica excluir do lucro líquido, na determinação do lucro real e da base 

de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), o valor correspondente a 

até 60% do montante gasto com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação 

tecnológica. 

Também será suspensa, no próximo ano, a possibilidade de abater do lucro líquido até 

2,5 vezes os gastos com projetos de pesquisa científica e tecnológica e de inovação 

executados através de entidades de pesquisa públicas (como as universidades estaduais 

e federais) ou privadas sem fins lucrativos. 

O último dos benefícios suspensos pela MP para o próximo ano diz respeito à 

possibilidade de dedução, para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da 

CSLL, de até 160% do valor gasto com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de 

inovação tecnológica. 

De acordo com o governo, a MP 694 permitirá um aumento de arrecadação em 2016, 

estimado em R$ 9,9 bilhões. Esse valor deverá ser incorporado pela proposta 

orçamentária do próximo ano, em tramitação na Comissão Mista de Orçamento. 

Tramitação 

A MP 694 será analisada por uma comissão mista. Se aprovada, segue para votação nos 

plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. 

TRF isenta de IR precatório adquirido com deságio 

Fonte: Valor 

Por Adriana Aguiar 

O Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região proferiu decisão que beneficia 

contribuintes que adquirem precatórios para oferecê-los como garantia em execuções 

fiscais. Por maioria de votos, a 1ª Turma entendeu que não incide Imposto de Renda 

Pessoa Jurídica (IRPJ) sobre a compra desses títulos, ainda que com deságio, por não 

haver ganho de capital. Para o desembargadores, só poderão ser tributados em etapa 

posterior, de compensação ou venda. 

A decisão beneficia uma distribuidora de produtos para saúde que apura o Imposto de 

Renda pelo lucro presumido. A empresa tinha sido autuada em cerca de R$ 2 milhões 

pela Receita Federal por não ter recolhido o tributo sobre o que teria lucrado com a 

compra de precatórios com deságio. 
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A questão foi levada à Justiça após a autuação. A empresa tinha comprado os 

precatórios com deságio para oferecê-los em uma compensação com o objetivo de 

quitar dívidas tributárias com o Estado do Rio Grande do Sul. Como o pedido foi negado, 

os precatórios, então, foram utilizados como garantia em uma execução fiscal estadual 

(ação de cobrança). 

O relator, desembargador federal Jorge Antonio Maurique, ficou vencido no caso. Ele 

votou pela manutenção da sentença, favorável à tributação dos precatórios. 

Prevaleceu o voto do desembargador Joel Ilan Pacionirk, designado relator para o 

acórdão, Para ele, "o conceito de ganho de capital é a diferença positiva verificada entre 

o valor da alienação do bem e o respectivo valor contábil". 

De acordo com o desembargador, ao tratar o precatório adquirido como bem do ativo 

permanente, a título de investimento, a Regulamentação do Imposto de Renda (RIR), de 

1999, dispõe claramente no paragrafo 1º, do artigo 521, que só ocorre ganho de capital 

com a alienação do bem. 

Ainda segundo a decisão, "a utilização dos precatórios para o fim de penhora em 

execução não pode ser equiparada à dação em pagamento ou à compensação, até 

porque não são aceitos para essa finalidade. Somente se houvesse a extinção dos 

créditos em cobrança se configuraria o ato de alienação". 

O mesmo raciocínio tem sido aplicado, segundo a decisão, por meio do artigo 43 do 

Código Tributário Nacional (CTN). O dispositivo prevê que " imposto, de competência da 

União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a 

aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica". 

Para o desembargador, não há ganho de capital com a compra de precatório com 

deságio. "Porquanto se cuida de expectativa de rentabilidade futura, ainda não 

concretizada", diz na decisão. E acrescenta que só poderá ser tributada "a diferença 

entre o custo de aquisição e o montante auferido". 

Segundo o advogado da companhia, Rafael Dutra Corrêa da Silva, do Pimentel & 

Rohenkohl Advogados Associados, a decisão é a primeira que tem conhecimento sobre 

o tema. "Defendemos que não houve ganho de capital, pois os precatórios não foram 

aceitos na compensação com débitos estaduais", afirma. Como esses títulos ainda estão 

em discussão, alguns garantindo execuções fiscais e outros na fila de pagamento do 

Estado, não daria para dizer, segundo Silva, que houve ganho de capital. 

O advogado Nelson Lacerda, do Lacerda e Lacerda Advogados, que atua no mercado de 

compra e venda de precatórios, afirma que o entendimento dos desembargadores é o 
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mesmo que tem sido passado aos seus clientes. "Sempre damos a instrução para que se 

lance no ativo permanente pelo valor de compra do precatório, e não pelo valor de face. 

E como não há um aumento patrimonial, o ganho de capital só irá ocorrer no momento 

de revenda ou quando for quitado como garantia ou em compensação", diz. 

Para Lacerda, a companhia que obteve a decisão só foi autuada pela Receita Federal 

porque teria cometido um equívoco ao lançar precatório com o valor de face, e não pelo 

valor pago. Assim, a fiscalização teria entendido que houve ganho de capital. 

A decisão, segundo o presidente da Comissão de Precatórios da Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB) do Rio de Janeiro, Eduardo Gouvêa, é correta. "Não houve alienação do 

ativo. Portanto, não ocorreu o fato gerador do imposto", afirma. Para ele, "trata-se se 

mais uma tentativa de arrecadar a qualquer custo". 

Procurada pelo Valor, a Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN) não deu 

retorno até o fechamento da edição. 

Comissão analisa projeto que transfere para o SUS a taxação de cigarros e 
remédios 

Fonte: Agência Senado 

A Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional (CEDN), que avalia as medidas 

integrantes da Agenda Brasil (conjunto de propostas que visa ajudar o país a superar a 

crise econômica), se reúne nesta quarta-feira (7), às 14h30, para deliberar sobre 

projetos. O destaque da pauta é o PLS 147/2015, que transforma os impostos sobre 

tabaco e remédios em fonte de financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O texto do senador Otto Alencar (PSD-BA) propõe a vinculação de impostos federais 

sobre medicamentos e derivados de tabaco e ainda sobre a renda dos fabricantes desses 

produtos ao Fundo Nacional de Saúde (FNS). Esse fundo financia despesas do Ministério 

da Saúde e também é repassado aos estados e municípios para custear investimentos e 

ações ligados ao SUS. 

O projeto tramita de forma terminativa pela comissão e, caso seja aprovado, não 

precisará ir para o Plenário e seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados. 

Também deve ser analisado o PLS 25/2014, da senadora Ana Amélia (PP-RS), que proíbe 

o contingenciamento das verbas do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen). O projeto 

não tem apreciação terminativa e precisará ser votado pelo Plenário, caso seja aprovado 

na CEDN, antes de seguir para a Câmara. 

Outros temas 
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A comissão também deve apreciar, de forma terminativa, o PLS 52/2015, que aumenta 

de 45% para 60% a transferência de recursos do Seguro de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) para o SUS; o PLS 336/2013, que cria o 

Fundo de Aval para Investimentos em Inovação de Micro, Pequenas e Médias Empresas 

(InovaMPES); o PLS 203/2014, que permite que uma pessoa física ou jurídica privada 

participe com o governo na elaboração de projetos de parceria público-privada; e o PLS 

341/2013, que incentiva o uso de recursos naturais na aquicultura. 

Também está na pauta, de forma não-terminativa, o PLS 137/2015. Ele autoriza repasse 

de verbas federais aos estados para fomentar exportações. Essa proposição tem o 

mesmo teor de um projeto já aprovado pelo Senado neste ano – o PLC 127/2015, 

oriundo da Câmara. 

Empresa em recuperação não precisa apresentar certidão fiscal  

Fonte: Valor 

Por Joice Bacelo 

Mesmo após a regulamentação do parcelamento tributário especial para empresas em 

recuperação judicial, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) decidiu manter o 

entendimento consolidado pelos desembargadores que dispensa a apresentação de 

certidão de regularidade fiscal para a homologação de plano. A primeira decisão neste 

sentido, após a edição da Lei nº 13.043, de 2014, que instituiu o programa federal, foi 

proferida recentemente pela 2ª Câmara de Direito Empresarial e beneficia uma 

construtora. 

A falta de um parcelamento especial era o principal argumento das empresas contra a 

exigência de certidão de regularidade fiscal, prevista no artigo 57 da Lei de Falências e 

Recuperação Judicial (Lei nº 11.101, de 2005). Por isso, surgiram dúvidas sobre como o 

Judiciário se posicionaria após a instituição do programa federal. 

Em seu voto, o relator do caso, desembargador Ricardo Negrão entendeu, porém, que 

a concessão do parcelamento "não afasta precedentes doutrinários e a jurisprudência 

sobre o tema". No texto, cita julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), anterior à lei, 

em que o ministro Luis Felipe Salomão afirma que "o parcelamento tributário é direito 

da empresa em recuperação", e não uma simples faculdade do Fisco. 

Para o desembargador, o fato de se dispensar a apresentação de certidão não impede o 

Fisco de executar a empresa devedora. "Não se constata qualquer relativação ou 

prejuízo", diz Negrão em seu voto. 
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A decisão, segundo advogados, é um importante precedente para as empresas em 

recuperação judicial, que não ficaram satisfeitas com o parcelamento federal e 

continuaram buscando o Judiciário. 

De acordo com o advogado Marcello Bertoni, do escritório MHM, o programa não 

atende as necessidades do mercado. Ele considera pequeno o número de parcelas em 

comparação com o que é oferecido em outros parcelamentos federais. São 84 parcelas. 

Já no Refis da Crise ou no da Copa são 180. "Seria até irresponsável aderir a esse 

programa, já que praticamente todo ano o governo abre um novo Refis", diz. 

Ele chama a atenção ainda para o fato de que as empresas ainda precisariam desistir de 

processos administrativos ou judiciais para adesão ao parcelamento especial. E que 

correriam o risco de serem excluídas no caso de a recuperação judicial não ser aceita ou 

se for decretada falência. 

Além da decisão do TJ-SP, foi proferida recentemente uma liminar que dispensa uma 

outra empresa da apresentação de certidão fiscal até o julgamento do mérito. A decisão 

foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). 

"A lei do parcelamento acabou criando um problema enorme às empresas em 

recuperação. Imagine a situação: o plano foi aprovado na assembleia-geral, a empresa 

precisa começar a pagar os credores e não consegue por causa da certidão. E é 

importante que se diga, os débitos tributários não são submetidos à recuperação 

judicial", afirma a advogada Juliana Bumachar, que representa a empresa que obteve a 

liminar no Rio. 

A decisão do tribunal fluminense já conta com parecer favorável do Ministério Público 

estadual. No documento anexado ao processo, a procuradora Karla da Cruz Carvalho 

cita as exigências para a adesão ao programa de parcelamento e diz ser "compreensível 

a preocupação da empresa em não apresentar tais certidões". A procuradora afirma 

ainda que, ao observar a Lei de Falências e Recuperação Judicial, fica claro que a 

intenção maior do legislador "sempre foi a de preservar a função social da empresa". 

Para especialistas, mesmo com as decisões, ainda não está claro se o entendimento 

favorável aos contribuintes será mantido, o que gera preocupação sobre como se agirá 

com a exigência de certidão fiscal. "O juiz vai decretar a falência da empresa?", 

questiona Renato Mange, do escritório Renato Mange Advogados Associados. 

Para o advogado, seria "muito estranha" decretação de falência por débitos que não são 

objeto da recuperação judicial. "A empresa fez o plano, os credores aprovaram e o juiz 

decreta falência por alguém que não faz parte desse plano?" 



 

13 

 

Especialista na área, Julio Mandel, do Mandel Advocacia, afirma que a lei não estabelece 

sanção para quem não apresentar o documento. E considera "um contrassenso" ao 

espírito da lei uma eventual quebra de empresa por este motivo. "O objetivo [da lei] é 

recuperar as empresas. Então, imagina-se que não há nenhum interesse do Fisco nem 

da sociedade em quebrar uma empresa por falta de certidão. Ainda mais porque o 

débito fiscal não está sujeito à recuperação, pode ser cobrado nas vias apropriadas", diz 

Mandel. 

Procurada pelo Valor, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) preferiu não se 

manifestar sobre o assunto. 

Receita Federal institui grupo de trabalho para acompanhamento patrimonial de 
grandes devedores 

Fonte: RFB 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil publicou no Diário Oficial de hoje (8/10) a 

Portaria nº 1441, de 7 de outubro de 2015, que determina a instituição de Equipes 

Regionais de Monitoramento Patrimonial e de Garantia do Crédito Tributário. 

Essa medida visa a monitorar, de forma permanente, o patrimônio do devedor, com o 

objetivo de combater as artimanhas do contribuinte que tenta blindar seu patrimônio 

frente a existência de grandes dívidas tributárias. 

As Equipes Regionais de Monitoramento Patrimonial e de Garantia do Crédito 

Tributário, amparadas nos arts. 64 e 64-A da Lei nº 9.532/1997, e utilizando-se de 

tecnologia de mineração de dados, desenvolvida internamente por auditores-fiscais, 

promoverão busca de dados patrimoniais de contribuintes e de pessoas relacionadas, 

direta ou indiretamente. 

Na hipótese em que o contribuinte possuir créditos tributários em valor superior a R$ 2 

milhões e a 30% do seu patrimônio conhecido, será adotada a ação de arrolamento de 

bens, que permite o acompanhamento da movimentação patrimonial do contribuinte. 

Caso se constate que o patrimônio está sendo dilapidado, a Receita Federal fundamenta 

os fatos e representa o devedor à Procuradoria da Fazenda Nacional, para que essa 

ajuíze a medida de cautelar fiscal, que visa ao bloqueio dos bens e a garantia e o 

recebimento do crédito tributário. 

Foi com base nessas medidas que a Fazenda Nacional conseguiu bloquear R$ 4,6 bilhões 

de bens do Grupo Shahin e R$ 188,8 milhões das empresas ligadas ao jogador Neymar, 

conforme amplamente noticiado pela imprensa. 
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Outro exemplo é o de um devedor que, possuindo dívida de R$ 190 milhões, fez 

alteração societária para incluir duas funcionárias no quadro de sócios (laranjas), sem 

capacidade financeira ou intelectual para gerir os negócios da empresa. Os reais 

proprietários passaram a integrar empresa sediada nas Ilhas Virgens, por onde recebiam 

os lucros da empresa no Brasil mediante meios fraudulentos. 

Outra empresa, com dívida da ordem de R$ 250 milhões, obteve parcelamento em 

condições especiais, do qual foi excluída por inadimplência, enquanto vendia 69 imóveis 

em apenas um ano. 

Em todos os casos citados a Fazenda Nacional obteve o deferimento da competente 

cautelar fiscal, que anulou contratos fraudulentos e bloqueou os bens dos devedores. 

Levantamento da Receita Federal aponta que mais de R$ 104 bilhões de bens e direitos, 

pertencentes a 11.567 contribuintes, já foram alcançados pelo arrolamento e quase R$ 

15 bilhões foram objetos de medidas cautelares fiscais 

Há ainda sob investigação 3.857 devedores, que respondem por R$ 380 bilhões, para a 

adoção das medidas legais aplicáveis. 

Imunidade tributária 

Fonte: Valor 

A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região manteve sentença que 

garantiu imunidade tributária a uma empresa de celulose e papel. A decisão foi dada em 

recurso da União. O relator do caso, o juiz federal convocado Leonel Ferreira, entendeu 

que a empresa teria direito ao benefício previsto pelo artigo 150, inciso VI, letra "d", da 

Constituição Federal, referente à imunidade dos livros e periódicos. Com isso, manteve 

a suspensão do ato administrativo da Receita Federal que excluiu a autora do Regime 

Especial de Imunidade e solicitava a exigibilidade de crédito tributário de IPI. "Observe-

se que a impetrante é pessoa jurídica de direito privado e sua atividade produtiva 

consiste, em síntese, à produção de papel destinado à impressão de livros, jornais e 

periódicos, estando sujeita, assim, à imunidade tributária do IPI, por expressa previsão 

constitucional", afirmou. Ao confirmar a sentença, o magistrado destacou precedentes 

jurisprudenciais do TRF que embasam a concessão da imunidade dos livros, jornais e 

periódicos com finalidade de assegurar a liberdade de expressão do pensamento e a 

disseminação da cultura.  
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Fundo de Garantia para os domésticos já está valendo 

Fonte: Agência Senado 

Por Anderson Vieira 

Começou neste mês a obrigatoriedade de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS) para as domésticas. Com isso, o patrão passará a pagar mensalmente 

8% sobre o salário da empregada. Deverá recolher ainda 0,8% a título de seguro contra 

acidentes de trabalho e 3,2% para formar um fundo a ser usado em caso de demissão 

sem justa causa. Já a contribuição ao INSS, que para o empregador correspondia a 12% 

do salário da trabalhadora, foi reduzida para 8% (veja quadros abaixo). 

As novidades estão previstas na Lei Complementar 150/2015, que regulamentou 

direitos firmados na Emenda Constitucional 72/2013. A lei criou também o Simples 

doméstico, um sistema que unifica todos os pagamentos devidos pelos empregadores. 

Tudo será recolhido num boleto único preenchido pela internet, com data de 

vencimento no dia 7 de cada mês (leia abaixo o texto sobre a internet). 

Com o Simples, foi criado o Programa de Recuperação Previdenciária dos Empregadores 

domésticos, que deu ao empregador a chance de parcelar débitos com o INSS com 

vencimento até 30 de abril de 2013. O parcelamento abrangeu até débitos já inscritos 

na dívida ativa. 

Vantagens 

Existem hoje no Brasil pouco mais de 6 milhões de pessoas executando serviços 

domésticos, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. 

A cearense Maria Aureni de Souza, 35 anos, faz parte desse exército. Trabalhando há 

três anos para uma família de classe média em águas Claras, cidade-satélite de Brasília, 

ela diz ter feito a opção certa ao ter deixado de ser diarista para virar empregada 

doméstica, mesmo ganhando menos. 

— Como diarista, recebia melhor, em compensação não tinha férias remuneradas, nem 

13º, nem recolhimento de INSS. Além disso, no fim do ano, muitos dos meus clientes 

viajavam e me dispensavam. Eu ficava sem trabalho e sem dinheiro — explica a 

profissional, que ganha R$ 1.100 líquidos por mês. 

Se estivesse atuando como diarista na mesma região, poderia cobrar de R$ 100 a R$ 

150, conforme o tamanho da residência. Aureni foi beneficiada pela Emenda 

Constitucional 72, promulgada em 2013, e que garantiu vários direitos que sempre 

foram negados a quem prestava serviços em casas de família. Agora, vai ser amparada 

com as inovações trazidas pela Lei Complementar 150/2105. 
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Horas extras 

Seguro-desemprego, hora extra e adicional noturno igualmente também passam a 

contar com regras bem definidas. A lei complementar determina que todos os 

trabalhadores domésticos têm direito a receber a mais quando trabalham das 22h às 

5h. Para o cálculo, a hora noturna equivale a 52 minutos e 30 segundos e deve valer, no 

mínimo, 20% a mais que a hora diurna. 

Quanto às horas extraordinárias, o patrão deve pagar em dinheiro as 40 primeiras do 

mês. As demais podem ser pagas ou acumuladas num banco, para permitir a negociação 

de folgas. 

Já o seguro-desemprego deve ser o equivalente a um salário mínimo, pago pelo governo 

por no máximo três meses. O beneficiado deve seguir as regras previstas na Resolução 

754/2015, do Conselho deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). 

Para pedir o seguro pela primeira vez, por exemplo, é preciso comprovar 15 meses de 

trabalho nos dois anos anteriores à solicitação. 

Lei ampla 

A nova legislação proíbe o trabalho doméstico para menores de 18 anos e define o 

empregado doméstico como aquele que presta serviços de “forma contínua, 

subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no 

âmbito residencial destas, por mais de dois dias por semana”. 

— Vale dizer que a lei abrange também babás, motoristas, caseiros, cuidadores e até 

jardineiros, se estes não forem prestadores de serviço — explica o consultor do Senado 

Eduardo Modena, que lembra que a lei não vale para diaristas, considerados 

profissionais autônomos. Além disso, esclarece, a norma não retroage. 

Também foram fixadas a jornada de trabalho em 8 horas diárias e 44 semanais e a 

remuneração da hora extra de, no mínimo, 50% superior ao valor da hora normal. Há 

ainda regras relativas à jornada parcial, que não pode passar de 25 horas semanais, ao 

período de descanso para almoço e às férias. 

Toda a manutenção dos direitos e deveres de patrões e empregados domésticos passa 

a ser feita pelo portal eSocial (www.esocial.gov. br). Desenvolvida pelos então 

Ministérios do Trabalho e da Previdência, com a Caixa Econômica Federal, a Receita 

Federal e o INSS, a página já está no ar. 

Em primeiro lugar, o empregador deve se identificar, com informações como CPF e 

recibos das duas últimas declarações do Imposto de Renda. Feito o cadastro, receberá 
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um código de acesso ao portal para inserir dados do funcionário, como data de 

admissão, valor do salário, jornada de trabalho e número do NIT-PIS-Pasep. 

Só depois disso será possível gerar a guia única de arrecadação de todos os encargos. O 

empregador deve entrar todos os meses no site e imprimir a guia. 

O prazo para pagamento é o dia 7 do mês seguinte ao da competência. Os encargos de 

outubro, por exemplo, incluindo o FGTS, poderiam ser quitados sem multa até 7 de 

novembro. Mas como a data cai em um sábado, o recolhimento deve ser feito na sexta-

feira, dia 6. Isso porque, sempre que o prazo-limite for no final de semana ou em um 

feriado, o pagamento sem multa deve ser antecipado para o dia útil anterior. 

No caso do encargo de setembro, que vence nesta quarta-feira (7), o pagamento deve 

ser feito pelo sistema antigo, ainda sem a obrigatoriedade do FGTS. 

No portal, o empregador deverá também registrar eventos como acidentes de trabalho 

e férias. é possível ainda imprimir modelos de folha de ponto e de controle de horas 

extras, entre outros. 

Para tirar dúvidas, trabalhadores e empregados poderão recorrer ao Alô Trabalho, pelo 

número 158, e à cartilha Trabalhador Doméstico — direitos e deveres (veja saiba mais)  

— Todo o procedimento não dispensa a tradicional carteira de trabalho, que precisa 

continuar sendo anotada normalmente pelo patrão — alerta o consultor do Senado 

Eduardo Modena, que acredita ser possível para o empregador manter as obrigações 

em dia sem recorrer a um contador. 

Senadores dizem que lei é boa para todos 

Para os senadores que atuaram diretamente na aprovação dos novos direitos, o país 

está finalmente restaurando uma dívida com uma categoria de profissionais que sempre 

foi marginalizada. 

Constituinte em 1988, Paulo Paim (PT-RS) lembrou que, na elaboração da atual 

Constituição, tentou incluir mais direitos para a classe, mas não houve jeito. 

— A pressão do Centrão [bloco suprapartidário de orientação conservadora] não 

permitiu e poucos benefícios foram incluídos. Além do preconceito, pesou a questão 

econômica. Como o Centrão na época coordenava essa linha de não deixar ampliar os 

direitos dos trabalhadores, eles não queriam que os domésticos também tivessem todos 

os direitos — explicou. 

O senador disse considerar uma bobagem o temor de que as novas obrigações patronais 

gerem um desemprego em massa no setor. 
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— Quando ampliamos a licença-maternidade também disseram isso. O mesmo 

aconteceu há muito tempo, quando houve a redução da jornada de trabalho de 48 para 

44 horas semanais — lembrou. 

Para ele, todos que precisam do trabalho doméstico vão mantê-lo e ainda terão um 

conforto legal, pois saberão exatamente quais são seus deveres e direitos. 

Comissão especial 

Para que os novos direitos pudessem valer, foi percorrido um longo caminho. Depois 

que a Proposta de Emenda à Constituição 66/2012 (a chamada PEC das domésticas) foi 

promulgada, tornando-se a Emenda Constitucional 72/2013, alguns direitos ainda 

ficaram pendentes de regulamentação. Uma comissão especial, formada por deputados 

e senadores, dedicou-se ao assunto. 

O grupo foi criado pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, e pelo então presidente 

da Câmara, Henrique Eduardo Alves. 

A relatoria ficou a cargo de Romero Jucá (PMDB-RR), que desde o início dos trabalhos 

mostrou-se preocupado com a elaboração de um sistema que eliminasse a burocracia e 

permitisse simplificar a vida de patrões e empregados. A multa de 40% do Fundo de 

Garantia também era um problema. 

— Um encargo de 40% de multa compromete o orçamento familiar. Uma empresa faz 

previsão contábil, tem lucro e já pode se preparar para arcar com essa multa. A família 

não faz isso. Em geral, conta na ponta do lápis para não entrar no cheque especial no 

fim do mês. é algo extremamente pesado — disse. 

Para o senador, a lei é uma “proposta do bem”, com a qual todos saem ganhando. 

— Nós estamos pacificando a relação da dona de casa com a empregada, no que diz 

respeito a preceitos legais, trabalhistas e previdenciários — avaliou. 

Na opinião do presidente e fundador do Sindicato dos Trabalhadores domésticos do 

distrito Federal e das Cidades do Entorno, Antônio Ferreira Barros, os novos direitos 

chegaram tarde, mas podem ser comemorados. 

Ele acredita que os patrões não terão mais coragem de ignorar os direitos dos 

funcionários, os quais, por sua vez, não terão mais vergonha de dizer que são 

empregados domésticos. 

— É uma conquista de décadas de luta. Finalmente o legislador reconheceu que o 

trabalhadordoméstico é como qualquer outro e tem os mesmos direitos — afirmou. 
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PIS/Cofins sobre fundos de pensão 

Fonte: Sescon GF 

A entidade fechada de previdência complementar – ou fundo de pensão – tem por 

objetivo executar e administrar planos de benefícios de natureza previdenciária, 

constituídos por patrocinadores (públicos e privados) ou instituidores, mediante 

contribuição de participantes, de empregadores ou de ambos, de acordo com os 

regulamentos dos referidos planos. 

Por determinação legal, as entidades desta categoria não têm fim lucrativa, com 

vedação expressa para a prestação de serviços diversos da administração de planos de 

benefícios. 

A sua atuação está restrita ao pagamento de benefícios previdenciários, com base em 

reservas previamente constituídas e regras fixadas em contratos, não se configurando 

exercício de atividade comercial ou empresarial, ou reversão de recursos financeiros 

para si, ainda com superávit. 

Ingressos financeiros registrados pelo fundo de pensão não se compatibilizam com o 

conceito de “faturamento” – base de cálculo do Pis e da Cofins, segundo a lei 

9.718/1998. 

A Lei Complementar 109/2001 determina que as contribuições recebidas pelos fundos 

de pensão devem ser destinadas às reservas para pagamento de benefícios 

previdenciários e demais despesas necessárias à manutenção da entidade e seus planos. 

Inexiste, portanto, liberdade sobre a disponibilização dos recursos financeiros, 

característica das pessoas jurídicas que exercem atividade econômica. 

Se ingressos positivos apurados pelo fundo de pensão se baseiam no cálculo atuarial dos 

benefícios previdenciários assegurados, não há que se cogitar considerá-los 

faturamento – que resulta do que se fatura, se vende, se remunera. 

Impossível afirmar que determinada entidade fechada de previdência complementar 

“fatura” o custeio dos benefícios previdenciários ou das despesas administrativas. 

Frente parlamentar quer reduzir carga tributária sobre medicamentos 

Fonte: Câmara dos Deputados 

Por Emanuelle Brasil 

O deputado Walter Ihoshi (PSD-SP) foi escolhido para presidir o grupo, formado por 204 

deputados e 18 senadores. Ele destacou que, com as medidas de ajuste fiscal, muitos 

cidadãos perderam recentemente o acesso a remédios gratuitos. "Entendemos que é 
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um momento de ajustes no Brasil, mas o governo acaba de anunciar o corte dos recursos 

que vão para o Farmácia Popular. Grande parte daquelas pessoas que têm feito 

tratamento contínuo terão seus medicamentos suspensos”, afirmou.  

PEC 

Uma das propostas defendidas pela frente é a PEC 491/10 – atualmente em análise em 

comissão especial na Câmara –, que zera a carga tributária sobre remédios e alimentos 

O autor do texto, deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), disse que, apesar de reduzir a 

arrecadação do governo, a iniciativa não significará perda de receita, pois o custo dos 

medicamentos usados na rede pública tenderá a cair. "Vamos diminuir algo em torno 

de R$ 20 bilhões no bolso do contribuinte e do próprio Sistema Único de Saúde (SUS), 

que é o maior consumidor de medicamentos no Brasil. Mesmo que reduza a 

arrecadação, a medida também é boa para o governo", argumentou. 

A Frente Parlamentar Mista de Desoneração dos Medicamentos tem o apoio de 

representantes do comércio varejista de medicamentos. 

Receita defende MP que eleva tributos para bebidas e produtos eletrônicos 

Fonte: Agência Câmara 

O coordenador-geral de Tributação da Receita Federal, Fernando Mombelli, defendeu 

nesta quarta-feira (7) a medida provisória que modifica a forma de tributação de bebidas 

quentes (cachaça, vinho, uísque, vodca, rum, entre outras) e acaba com a isenção do 

PIS/Pasep e da Cofins concedida a produtos eletrônicos pela Lei do Bem (Lei 11.196/05), 

como computadores, smartphones, roteadores e tablets (MP 690/15). 

Mombelli foi o único representante do governo a participar da audiência pública da 

comissão. O relator do colegiado, senador Humberto Costa (PT-PE), reclamou da 

ausência de representantes dos Ministérios de Ciência e Tecnologia; do Planejamento e 

de Comunicações. 

O objetivo das mudanças é elevar a arrecadação federal. No total, o governo estima 

arrecadar R$ 8,32 bilhões em 2016, quando as principais alterações entram em vigor. 

Informática 

Para Mombelli, a isenção prevista na Lei do Bem, iniciada em 2005, já cumpriu sua 

função e poderia ser revogada. 

— O programa já cumpriu suas finalidades no sentido de fomento à produção nacional 

e não há mais necessidade de manter esse benefício — afirmou. 
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A MP 690 revoga a partir de 1º de dezembro os três artigos da Lei do Bem (artigos 28 a 

30) que isentam os produtos de informática do pagamento da contribuição ao PIS/Pasep 

e da Cofins nas vendas do varejo. O estímulo, que vigoraria até 31 de dezembro de 2018, 

fez parte do Programa de Inclusão Digital, criado para ampliar a produção nacional de 

equipamentos de informática. 

Efeito inverso 

O deputado Bilac Pinto (PR-MG) se disse preocupado que a medida gere o efeito inverso, 

diminuição de arrecadação pela queda nas vendas com a alta dos produtos beneficiados 

com a Lei do Bem. “Com o esfriamento da Lei do Bem vai reduzir a arrecadação em R$ 

10 bilhões. Vai haver redução de vendas, com diminuição de arrecadação, além de 

demissão nesse segmentos”, disse. 

Humberto Costa disse que estuda uma solução para não impactar tanto o setor de 

eletrônicos e informática e garantir, ao mesmo tempo, a receita esperada pelo governo 

estimada em R$ 6,7 bilhões, só com a Lei do Bem. 

— Queremos chegar ao resultado como o governo pretende, mas talvez dividir o peso 

com outros segmentos — disse. 

O presidente do colegiado, deputado Celso Maldaner (PMDB-SC), também defendeu 

uma solução para não inviabilizar nenhum setor econômico. 

Mombelli disse que esse tipo de alteração precisa partir do Legislativo. 

— Eventual substituição de um tipo de tributação por outro está a cargo do Congresso 

— afirmou. 

Bebidas quentes 

Mombelli também defendeu a alteração do cálculo do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) incidente sobre as bebidas quentes. Pelo texto, o IPI passará a ser 

calculado com uma alíquota sobre o valor do produto (é a chamada alíquotaad valorem). 

Atualmente, segundo a Lei 7.798/89, essas bebidas pagam, de IPI, um valor fixo por 

determinada quantidade produzida (alíquota ad rem). 

Por exemplo, o vinho nacional pagava de IPI, até a edição da MP, R$ 0,73 por garrafa. 

Com a MP, será cobrado 10% sobre o valor do produto na saída da indústria. Com isso, 

uma bebida de R$ 50 deixa de pagar R$ 0,73 de imposto e passa a pagar R$ 5. 

— A última atualização dessa tabela foi em 2008. Quando não se faz atualização da 

tabela há uma diminuição do valor ano a ano — disse Mombelli, em relação à Tabela de 

Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI). 
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Ele explicou que as alíquotas vão variar de 10% a 30%, dependendo do tipo de bebida. 

Os percentuais foram definidos em um decreto publicado no mesmo dia da MP 690. O 

modelo passará a vigorar a partir de 1º de dezembro. 

Encomenda 

A MP promove ainda duas modificações no setor. No caso da industrialização por 

encomenda – em que uma empresa produz a bebida para outra –, o IPI será cobrado 

tanto na saída da empresa que produziu como na da que encomendou (é a chamada 

responsabilidade solidária pelo imposto devido). 

O texto determina ainda que as notas fiscais da indústria de bebidas quentes deverão 

conter a descrição da marca comercial, tipo de embalagem e volume do produto. Se a 

nota não for apresentada à fiscalização, ela será considerada sem valor legal e servirá 

de prova em favor do fisco. 

Dilma sanciona lei que aumenta tributo sobre lucro dos bancos 

Fonte: G1 

A alíquota do tributo passa a ser de 20% para o período entre 1º de setembro de 2015 

e 31 de dezembro de 2018, voltando a 15% a partir de 1º de janeiro de 2019, no caso 

das pessoas jurídicas de seguros privados e das de capitalização. 

A lei também prevê elevação de 15% para 17% da CSLL cobrada de cooperativas de 

crédito entre 1º de outubro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, voltando a 15% a partir 

de 1º de janeiro de 2019. 

Ao explicar os vetos, Dilma citou que "os dispositivos resultariam em significativa 

renúncia de receita não condizente com o contexto econômico atual". Além disso, 

explicou que as medidas não vieram acompanhadas das estimativas de impacto 

orçamentário-financeiro e das compensações necessárias. 

O aumento da tributação dos bancos faz parte da estratégia de reequilibrar as contas 

públicas para tentar estimular a confiança dos empresários e evitar a perda do grau de 

investimento junto às agências de classificação de risco. 

Crise econômica 

Nos últimos meses, o governo anunciou uma série de medidas para melhorar a 

arrecadação e o resultado das contas públicas – que registraram déficit primário 

(receitas menos despesas sem inclusão de juros) inédito em 2014. No entanto, a 

previsão é de que 2016 também seja um ano de retração da economia, com déficit de 

pelo menos R$ 30,5 bilhões, o que representa 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB). 
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No fim do ano passado, a equipe econômica fixou uma meta de superávit primário de 

1,2% do PIB para este ano e de, ao menos, 2% do PIB em 2016 e 2017. Porém, mesmo 

com vários aumentos de tributos e cortes de gastos, principalmente de investimentos, 

as contas públicas não melhoraram. A explicação do governo é de que o fraco ritmo de 

atividade da economia, atualmente em recessão, impactaram para baixo a receita, que 

registrou queda até julho e o pior desempenho para os sete primeiros meses de um ano 

desde 2010. 

Lucro dos bancos 

Em um cenário de juros altos, os principais bancos do país têm registrado aumento no 

seu lucro nos primeiros meses deste ano. 

O Bradesco, por exemplo, encerrou o primeiro trimestre de 2015 com lucro líquido 

contábil de R$ 4,24 bilhões, um crescimento de 6,3% com relação ao resultado do quarto 

trimestre de 2014 e de 23,3% frente ao mesmo período do ano anterior. 

O Banco do Brasil, maior banco do país em ativos, anunciou recentemente que teve 

lucro líquido de R$ 5,81 bilhões no primeiro trimestre, alta de 117,3% ante igual período 

de 2014. 

Já o Itaú-Unibanco registrou lucro líquido contábil de R$ 4,41 bilhões no primeiro 

trimestre deste ano. Foi registrado crescimento de 27,3% sobre os R$ 3,472 bilhões do 

primeiro trimestre de 2013. 

Segundo um levantamento feito pela consultoria Economatica para a BBC Brasil, apesar 

da desaceleração econômica, a rentabilidade sobre patrimônio dos grandes bancos de 

capital aberto no Brasil foi de 18,23% em 2014 – mais que o dobro da rentabilidade dos 

bancos americanos (7,68%). 

Reportagem publicada no recentemente pelo jornal norte-americano “The New York 

Times” diz que os juros praticados em algumas linhas de crédito no Brasil “fariam um 

agiota americano sentir vergonha”, citando os dos cartões de crédito em mais de 240% 

ao ano e de 100% cobrados pelos empréstimos bancários. 

Em maio, segundo o Banco Central, os juros do cheque especial subiram novamente e 

atingiram a marca de 232% ao ano, o maior patamar desde dezembro de 1995. Já os 

juros do cartão de crédito rotativo, que incidem quando os clientes não pagam a 

totalidade de sua fatura, atingiram expressivos 360,6% ao ano em maio – a mais alta de 

todas as modalidades de crédito. 
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Presidente da Câmara defende tributação de empresas de internet 

Fonte: Convergência Digital 

Por Luís Osvaldo Grossmann 

Diante de radiodifusores e grupos de mídia, durante o congresso anual da Abert, o 

presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ) defendeu a regulamentação de 

empresas como Google, Facebook e Twitter como forma de reduzir assimetrias com o 

que chamou de ‘setor regulado’, especialmente na tributação. 

Questionado sobre ‘empresas estrangeiras que atuam no Brasil mas mantém centro do 

tributo no exterior’, durante painel nesta quarta, 7/10, Cunha afirmou que “às vezes 

algumas delas fazem uma concorrência desleal com todos os setores de mídia 

brasileiro”. 

“Essa discussão tem que ser levada a seria, não com vistas a aumentar arrecadação, mas 

sob aspecto regulatório”, afirmou. Especificamente sobre empresas da internet como 

Google, Facebook e Twitter, sustentou que “não tem sentido permitir o alcance de uma 

publicidade sem nenhum tipo de custos e o setor regulamentado estar sujeito a 

tributação excessiva”. 

Direito ao esquecimento 

Ainda no campo da Internet, o presidente da Câmara afirmou que apresentou uma 

proposta de lei sobre ‘direito ao esquecimento’ “para abrir esse debate”. Ele indicou, 

porém, ter recuado da ideia diante das críticas. “Se for para ser considerado censura, 

não pode prosperar. Mas a CPI dos Crimes Cibernéticos que está acontecendo na 

Câmara pode propor alguma coisa mais consistente”, disse. 

Cunha se queixou de “perfis falsos e mesmo robôs” usados para atacar figuras públicas 

– a começar por ele mesmo. “Como responsabilizar o Facebook por uma mensagem? 

Uma coisa é você que me atacou. Mas com um perfil falso, não tem quem 

responsabilizar”, lamentou. 

Senado aprova MP que estabelece novas regras para aposentadoria 

Fonte: Agência Senado 

Os senadores aprovaram nesta quarta-feira (7) a Medida Provisória (MP 676/2015) que 

altera a fórmula para aposentadorias em alternativa ao fator previdenciário. A medida 

foi a contraproposta do Poder Executivo para evitar a derrubada do veto presidencial ao 

fim do fator previdenciário. Com a aprovação, o cálculo da aposentadoria será feito pela 

regra conhecida como 85/95. O texto segue para a sanção. 
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A MP 676 também alterou a legislação que trata da concessão de pensão por morte e 

empréstimo consignado; da concessão do seguro desemprego durante o período de 

defeso; do regime de previdência complementar de servidores públicos federais 

titulares de cargo efetivo; e do pagamento de empréstimos realizados por entidades 

fechadas e abertas de previdência complementar. 

Durante a votação, o líder do governo no Congresso, senador José Pimentel (PT-CE), fez 

um apelo para que não houvesse mudanças, já que o prazo para a votação era curto e o 

texto teria que voltar à Câmara se fosse alterado. A matéria foi aprovada como estava, 

com os votos favoráveis de partidos da oposição. O líder do PSDB, Cássio Cunha Lima 

(PB), mostrou preocupação com o futuro da previdência. 

- A situação previdenciária no Brasil é extremamente preocupante. Não queremos que 

o nosso País experimente aquilo que tem sido visto em outros países da América Latina 

e em outras partes do mundo, num desequilíbrio atuarial completo. Fruto de 

entendimentos, de idas e vindas, de avanços e recuos, chegamos à construção de um 

termo que não rompe com o fator previdenciário. 

Regra 

O texto estabelece, até 2018, a aposentadoria no Regime Geral da Previdência Social 

pela regra alternativa conhecida como 85/95. Essa regra permite ao trabalhador 

aposentar-se sem a redução aplicada pelo fator previdenciário sobre o salário, criada no 

ano 2000 para desestimular a aposentadoria antes dos 60 anos (homem) ou 55 anos 

(mulher). 

Segundo a nova regra, a mulher que tiver, no mínimo, 30 anos de contribuição para a 

Previdência Social, poderá se aposentar sem o fator previdenciário se a soma da 

contribuição e da idade atingir 85. No caso do homem, os 35 anos de contribuição 

somados à idade devem atingir 95, no mínimo. 

O texto aprovado, do deputado Afonso Florence (PT-BA), suavizou o aumento dessa 

soma proposto originalmente pela MP, subindo um ponto a cada dois anos. Assim, a 

regra passa a exigir 86/96 em 2019 e em 2020; 87/97 em 2021 e em 2022; 88/98 em 

2023 e em 2024; 89/99 em 2025 e em 2026; e 90/100 de 2027 em diante. Valem 

também os meses completos de tempo de contribuição e de idade. 

- A fórmula progressiva que é apresentada pelo Governo não foi a ideal. Nós queríamos 

suprimir e até apresentamos destaque nesse sentido, mas entendemos que houve um 

amplo acordo para aumentar um ano a mais na idade só de dois em dois anos e, como 

foi dito por todos os líderes, é um avanço. Mas esse tema não está esgotado, vamos 
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continuar discutindo - disse o senador Paulo Paim (PT-RS) um dos maiores defensores 

do fim do fator previdenciário. 

Professores que comprovarem tempo de efetivo exercício exclusivamente no magistério 

na educação infantil e no ensino fundamental e médio terão direito a cinco pontos na 

soma exigida para a aposentadoria. O tempo de contribuição à Previdência continua a 

ser de 30 anos para o homem e de 25 anos para a mulher, como previsto na legislação 

atual. Dessa forma, a soma fica igual à de outros profissionais para aplicação da regra. 

Anteriormente à edição da MP, a presidente Dilma Rousseff vetou a regra aprovada pelo 

Congresso que mantinha a exigência da soma 85/95 para todas as aposentadorias. O 

veto foi mantido por acordo para a votação da MP 676/15. 

Segundo dados do Executivo, sem uma transição para os anos futuros, essa regra 

poderia provocar um rombo de R$ 135 bilhões na Previdência em 2030, por ignorar o 

processo de envelhecimento acelerado da população e o aumento crescente da 

expectativa de vida. 

Desaposentação 

Durante a tramitação na Câmara dos Deputados, foi introduzido o dispositivo da 

"desaposentação", pelo qual é feito um recálculo da aposentadoria após a pessoa ter 

continuado a trabalhar depois de se aposentar. A mudança foi mantida no Senado. 

Segundo a emenda, a desaposentação poderá ocorrer depois de o aposentado 

contribuir por mais 60 meses com o INSS em seu outro emprego. Após esse prazo, ele 

poderá pedir o recálculo da aposentadoria levando em consideração as contribuições 

que continuou a fazer, permitindo aumentar o valor do benefício. 

Desde 2003, o Supremo Tribunal Federal (STF) está com o julgamento parado de um 

recurso sobre o tema. Até o momento, a decisão está empatada, com dois ministros 

favoráveis ao mecanismo e outros dois contrários. A aprovação da fórmula 85/95 deve 

aumentar o número de pedidos de desaposentação na Justiça, para que o benefício seja 

calculado com base na nova regra. 

Confaz altera prazos para controle de estoque 

Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio 

As empresas de menor porte ganharam prazo maior para o envio de dados detalhados 

sobre a movimentação de insumos em estoque - o chamado Bloco K do Sistema Público 

de Escrituração Digital (Sped). Antes, todas deveriam enviar essas informações à Receita 
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Federal a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Agora, somente as indústrias com 

faturamento igual ou superior a R$ 300 milhões anuais devem cumprir esse prazo. 

A novidade foi instituída pelo Ajuste Sinief nº 8 do Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz), publicado na edição de ontem do Diário Oficial da União. 

O Bloco K reunirá informações sobre matérias-primas e suas respectivas quantidades 

para um controle do processo produtivo pelo Fisco. A exigência deixou as empresas 

preocupadas em razão do risco de acesso a segredos industriais por concorrentes e dos 

investimentos feitos para a implantação desse controle. 

"Pelos dados já recebidos via Sped, a Receita tem acesso ao estoque das empresas. Com 

o Bloco K, ela terá menos trabalho para saber de cada detalhe", afirma o consultor 

Douglas Campanini, da Athros Consultoria e Auditoria. 

As indústrias com faturamento anual igual ou superior a R$ 78 milhões passam a ser 

obrigadas ao Bloco K a partir de 1º de janeiro de 2017. Já as demais indústrias e 

comerciantes atacadistas conseguiram ampliar o prazo para 1º de janeiro de 2018. 

Porém, em relação às indústrias no Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial 

sob Controle Informatizado (Recof) ou outro regime alternativo - que beneficia a 

importação para a produção de mercadorias com benefícios tributários e logísticos -, o 

prazo também ficou mantido em 1º de janeiro do ano que vem. Não importa o 

faturamento. 

O envio de informações incorretas ou incompletas pode levar as empresas a serem 

penalizadas. Há dúvida, por exemplo, sobre componentes de produtos desmontados e 

perdas que ocorrem durante a produção ou transporte. "A multa pode chegar a 1% do 

valor do estoque total no período, com a possibilidade de que o Fisco aplique a multa 

de 150% do valor do imposto devido, se identificar incongruências entre estoque e a 

movimentação e classificá-las como sonegação", afirma o advogado Marcelo Bolognese, 

do Bolognese Advogados. 

"O custo para a implementação do Bloco K é muito grande, ainda mais num momento 

econômico delicado como o atual", diz Helcio Honda, diretor jurídico da Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Para ele, com a redução da força de trabalho 

nas indústrias, a prioridade não poderia ser essa. 

Para o presidente do Conselho de Assuntos Tributários do Sistema da Federação das 

Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), Sergei Lima, o escalonamento de prazos foi um 

avanço. "Mas mesmo para quem fatura mais de R$ 300 milhões ao ano o prazo deveria 

ser dilatado porque o impacto econômico também é grande", diz. 
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Lima lamenta ainda que não tenha sido atendido o pedido para que o layout do Bloco K 

fosse simplificado. "Com isso, o Fisco pede praticamente a fórmula dos produtos, o que 

traz risco ao sigilo e poderá levar a ferramenta a ser questionada na Justiça", afirma. 

"Preferíamos uma negociação. Mas com a publicação do Ajuste, fica difícil", diz. 

Imposto de Renda 

Fonte: Valor 

A 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que os rendimentos enviados 

a países que não tributam a renda ou o fazem por menos de 20% devem ser tributados 

pelo Imposto de Renda no Brasil em 25%, mesmo que decorram de contratos de 

empréstimo internacionais assinados antes de dezembro de 1998, quando a alíquota 

era de 15%. A decisão foi dada em recurso especial em que o Republic National Bank of 

New York Brasil sustentava que a incidência da nova alíquota sobre os rendimentos de 

contratos celebrados na vigência da regra anterior violaria o direito adquirido e o ato 

jurídico perfeito. O aumento da alíquota foi instituído pela Medida Provisória nº 1.788, 

de dezembro de 1998, convertida posteriormente na Lei nº 9.779, de 1999. Antes disso, 

na vigência do artigo 28 da Lei nº 9.249, de 1995, a alíquota do IR era de 15%, 

independentemente da tributação praticada nos países dos beneficiários. "Nos termos 

do artigo 105 do Código Tributário Nacional, a lei tributária aplica-se imediatamente aos 

fatos geradores futuros e aos pendentes. Dessa forma, os rendimentos percebidos após 

a vigência da referida lei a ela serão submetidos, ainda que referentes a contratos 

celebrados anteriormente", afirmou o relator do recurso, ministro Mauro Campbell 

Marques. 

Medida do governo reduz ganho tributário das empresas 

Fonte: Diário do Comércio 

O governo vai reduzir o ganho tributário das empresas do Lucro Real ao alterar as regras 

para distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP). A mudança veio com a edição da 

Medida Provisória 694, que elevou de 15% para 18% a alíquota do Imposto de Renda 

Pessoa Física (IRPF) incidente sobre o JCP pago aos acionistas. 

Além da participação nos lucros, as empresas podem remunerar seus acionistas com o 

JCP. É um ganho extra para quem aposta na companhia, que por sua vez também 

consegue vantagens tributárias ao distribuir esse recurso. 

Como o JCP é descontado do lucro, muitas empresas usam essa estratégia para pagar 

menos Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido 

(CSLL) . 
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Em geral, as alíquotas do IRPJ e da CSLL juntas somam 34% para as empresas do Lucro 

Real. Mas como o JCP é considerado despesa dedutível, a empresa deixa de pagar 34% 

sobre esse valor, pagando apenas aqueles 15% relativos ao IRPF. Ou seja, a empresa 

economiza e paga apenas 19% sobre o valor distribuído como JCP. 

“Agora, com a alteração na regra que elevou a alíquota para 18%, o ganho tributário das 

empresas é reduzido para 16%”, explica o advogado tributário Eduardo Arrieiro, do 

escritório Manucci advogados. 

A MP 694 trouxe outra mudança importante. Ela fixa um limite mais rígido para a parte 

do lucro líquido da empresa que pode ser distribuída entre os acionistas na forma de 

JCP. Até então, o valor era limitado pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), que é 

variável e hoje está em 7% ao ano. Mas, com a mudança nas regras, o limite foi fixado 

em 5% ao ano. 

“A medida afeta principalmente as grandes empresas. Não é algo bom, mas poderia ser 

pior já que se falava no mercado sobre a possibilidade de o governo extinguir o JCP. 

Como está, ainda há vantagem em ser usada no planejamento das empresas”, diz 

Arrieiro. 

As mudanças que constam da MP 694 produzirão efeito a partir de janeiro de 2016. O 

governo acredita que a majoração renderá R$ 1,1 bilhão aos cofres públicos. 

IR de 25% atinge rendimentos enviados ao exterior mesmo se contrato for 
anterior a 1998  

Fonte: Âmbito Jurídico 

Os rendimentos enviados a países que não tributam a renda ou o fazem por menos de 

20% devem ser tributados pelo Imposto de Renda no Brasil em 25%, mesmo que 

decorram de contratos de empréstimo internacionais assinados antes de dezembro de 

1998, quando a alíquota era de 15%. 

Com esse entendimento, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou 

recurso especial em que o Republic National Bank of New York Brasil S/A sustentava que 

a incidência da nova alíquota sobre os rendimentos de contratos celebrados na vigência 

da regra anterior violaria o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. 

O aumento da alíquota foi instituído pela Medida Provisória 1.788, de dezembro de 

1998, convertida posteriormente na Lei 9.779/99. Antes disso, na vigência do artigo 28 

da Lei 9.249/95, a alíquota do IR era de 15%, independentemente da tributação 

praticada nos países dos beneficiários. 
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“Nos termos do artigo 105 do Código Tributário Nacional, a lei tributária aplica-se 

imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes. Dessa forma, os 

rendimentos percebidos após a vigência da referida lei a ela serão submetidos, ainda 

que referentes a contratos celebrados anteriormente”, afirmou o relator do recurso, 

ministro Mauro Campbell Marques. 

Precedentes 

Em seu voto, Campbell destacou que o STJ já se manifestou sobre a impossibilidade de 

aplicação retroativa da lei nova para alcançar efeitos presentes e futuros de contratos 

celebrados anteriormente a sua vigência. 

Contudo, o ministro ressaltou que também já houve manifestação da corte no sentido 

de que a lei nova regula os efeitos presentes e futuros de contratos de trato sucessivo, 

pois o que se discute, em tais casos, não são os efeitos presentes e futuros de negócio 

jurídico que era perfeito sob a lei revogada, mas sim as consequências de negócio 

jurídico renovado sob a lei nova. 

De acordo com o relator, a legislação que alterou a alíquota deve incidir sobre os novos 

fatos geradores, “a despeito da alíquota vigente à época em que foi realizado o contrato, 

visto que os fatos geradores do Imposto de Renda se renovam a cada aquisição da 

disponibilidade econômica ou jurídica da renda a ser remetida ao exterior, a exemplo 

das relações de trato sucessivo e prestação continuada”. 

O colegiado, de forma unânime, negou provimento ao recurso do banco. 

Receita eleva fiscalização de grande devedor 

Fonte: DCI 

Receita Federal informou que as equipes regionais de auditores criadas por ato do 

secretário Jorge Rachid irão monitorar grandes devedores e intensificar ações para 

evitar blindagem patrimonial. 

"Essa medida visa monitorar, de forma permanente, o patrimônio do devedor, com o 

objetivo de combater as artimanhas do contribuinte que tenta blindar seu patrimônio 

frente a existência de grandes dívidas tributárias", explica o fisco, em nota. 

Portaria assinada por Rachid e publicada ontem no Diário Oficial da União (DOU) 

instituiu as Equipes Regionais de Monitoramento Patrimonial e de Garantia do Crédito 

Tributário (Emop), que serão responsáveis por procedimentos, como o arrolamento de 

bens e direitos, a representação para pedido de medida cautelar fiscal e o 



 

31 

 

monitoramento patrimonial de grandes contribuintes. As atividades terão início em 1º 

de novembro. 

Esses grupos vão promover a busca de dados patrimoniais de contribuintes e de pessoas 

relacionadas, direta ou indiretamente. Nos casos de contribuintes com créditos 

tributários em valor superior a R$ 2 milhões e a 30% de seu patrimônio conhecido, por 

exemplo, as equipes poderão adotar a ação de arrolamento de bens, que permite o 

acompanhamento da movimentação patrimonial do contribuinte. 

Se for constatado que o patrimônio está sendo dilapidado, a Receita fundamentará os 

fatos e representará o devedor à Procuradoria da Fazenda Nacional, para avaliar medida 

cautelar fiscal em prol de bloquear bens e garantir o recebimento do crédito tributário. 

Segundo o fisco, mais de R$ 104 bilhões de bens e direitos, de 11.567 contribuintes, já 

foram alcançados por meio de arrolamento e quase R$ 15 bilhões foram objetos de 

medidas cautelares fiscais. Há ainda investigação de 3.857 devedores, que respondem 

por R$ 380 bilhões, para a adoção das medidas legais aplicáveis. 

Os superintendentes da Receita Federal nos Estados têm até 31 de outubro para definir 

a estrutura e o funcionamento das Emop, no âmbito da respectiva região fiscal, 

determina a portaria. 

 

ESTADUAL 

 

ITCMD sobre PGBL e VGBL tem respaldo legal? 

Fonte: Valor 

Recentemente realizei o pagamento de um VGBL para os beneficiários devido à morte 

da titular. Esta semana fui procurada pelo advogado da família que me informou que o 

Estado está cobrando ITCMD [Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de 

Bens ou Direitos] desse pagamento feito aos herdeiros. Em mais de dez anos vendendo 

produto de previdência isso nunca tinha ocorrido. Gostaria de saber se temos histórico 

desse tipo de cobrança, se é legal ou se estamos “vendendo” o produto de forma 

equivocada? 

José Raymundo de Faria Júnior, CFP, com a colaboração de Ana Cristina Almeida Rigotti 

respondem: 
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Caro leitor, segundo o artigo 794 do Código Civil, o capital estipulado em seguro de vida 

não é considerado herança para efeitos de direito sucessório. Porém, o Código não se 

refere expressamente aos produtos de previdência privada VGBL e PGBL, e sua 

classificação como não sendo herança se dá por interpretação analógica. 

Portanto, e a princípio, o pagamento de produtos de previdência privada aos 

beneficiários não estaria sujeito à tributação pelo ITCMD, cuja alíquota máxima é de 8% 

atualmente. 

Sobre a legalidade da cobrança, o que ocorre é que a Constituição Federal, no seu artigo 

155, inciso I, dá aos Estados e ao Distrito Federal poder para criar impostos sobre 

heranças. 

Em São Paulo, a Lei Estadual 10705/2000, regulamentada pelo Decreto 46.655/2002, 

não enquadra os casos de transmissão de valores de previdência privada como sendo 

passíveis de tributação. 

A Fazenda Estadual de Minas Gerais cobra o imposto, especialmente se o falecimento 

do titular ocorrer na fase de diferimento ou acumulação do capital, o que equivaleria a 

considerar o plano, nessa fase, como aplicação financeira comum. Portanto, quando o 

capital acumulado é transferido a outrem, ocorre a incidência do ITCD. 

Paraná, Amazonas e Acre são outros Estados que também têm cobrado o ITCMD sobre 

os produtos de previdência. No estado de Goiás, onde ocorreu o pagamento deste VGBL, 

a cobrança de ITCMD sobre valores recebidos de previdência privada é recente, a partir 

da promulgação da Lei Nº 18.002/2013. 

Nesse caso, a tributação foi determinada por lei estadual e não por entendimento da 

Fazenda, como acontece nas outras unidades da Federação. 

A questão é de alcance estadual e, como essa análise é feita por analogia, a discussão se 

amplia e há divergências no tratamento entre os Estados: alguns não tributam, outros 

tributam pela via legislativa e outros pela Administração Fazendária, que se pronuncia 

através de pareceres. 

Assim, na negociação dos produtos de previdência privada VGBL e PGBL, o mais 

cauteloso seria uma consulta prévia, com o apoio de um advogado tributarista, à 

legislação de cada Estado e junto à Secretaria da Fazenda. Este cuidado se faz necessário 

até que ocorra uma padronização e uniformização pelos tribunais superiores em nível 

nacional. Além disso, é prudente informar ao cliente sobre a possibilidade de alterações 

na legislação, pois isso ocorre a todo momento. 
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Enfim, a utilização de produtos de previdência privada como uma alternativa na 

transmissão patrimonial por herança é interessante, mas deve pressupor que há riscos 

concretos de mudanças tributárias que podem não fazer parte do cenário do 

planejamento financeiro no momento da contratação. Sugerimos uma verificação de 

sua situação com um planejador certificado de sua confiança. 

José Raymundo de Faria Júnior é planejador financeiro pessoal e possui a Certificação 

CFP (Certified Financial Planner) concedida pelo Instituto Brasileiro de Certificação de 

Profissionais Financeiros (IBCPF). 

Minas Gerais eleva ICMS sobre energia elétrica 

Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio 

A partir de 2016, vários segmentos econômicos no Estado de Minas Gerais vão pagar 

mais ICMS. Foram publicados no Diário Oficial do Estado o aumento da alíquota da 

energia elétrica para comerciantes e prestadores de serviços, de 18% para 25%, e a 

revogação de benefícios fiscais concedidos para uma série de produtos - tratores, 

medicamentos, lâmpadas e uniforme escolar, entre outros. 

A alíquota do ICMS sobre a energia elétrica foi alterada por meio da Lei nº 21.781. A 

norma também inclui na legislação mineira a tributação sobre o comércio eletrônico 

interestadual - bens ou serviços destinados a consumidor final não contribuinte. 

Estabelece os percentuais da nova partilha entre os Estados de origem e destino, 

segundo a Emenda Constitucional nº 87, publicada este ano. 

Já o Decreto nº 46.859 revogou benefícios fiscais que reduziram a alíquota do ICMS - de 

18% para 7% ou 12% - recolhido em operações internas de uma lista longa de produtos, 

que inclui ainda telhas, embalagens, fios têxteis e água sanitária (12%) e blocos pré-

fabricados (7%). 

"Com a revogação dos benefícios, automaticamente volta a vigorar a alíquota original 

de 18%", afirma o advogado Marcelo Jabour, presidente da Lex Legis Consultoria 

Tributária. 

Ambas as novidades entram em vigor em janeiro. "O mais temerário é que as medidas, 

especialmente a relacionada à energia elétrica, vão aumentar o custo das empresas, o 

que deverá ser refletido no preço dos produtos comercializados ou serviços prestados", 

afirma Jabour. Segundo ele, porém, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade nas 

normas. 
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SP tributará software baixado pela internet 

Fonte Valor 

Por Laura Ignacio 

O governo do Estado de São Paulo alterou a base de cálculo do ICMS do software. Com 

a mudança, passará a tributar os produtos adquiridos sem mídia magnética - como os 

baixados pela internet -, que representam mais de 98% do mercado de software, 

segundo a Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes). A medida entra em 

vigor em janeiro. 

A alteração é criticada pelo setor e advogados, que já começam a preparar novas teses 

para tentar derrubá-la no Judiciário. "Se autuações forem feitas, as empresas vão se 

defender judicialmente", afirma o diretor jurídico da Abes, Manoel Antônio dos Santos. 

"O Estado de São Paulo equivale a aproximadamente 40% do mercado nacional." 

De acordo com o Decreto nº 61.522, de 2015, o ICMS vai passar a ser calculado com 

base no preço - que inclui o programa, o suporte informático (CD, por exemplo) e outros 

valores cobrados de quem comprar o produto. Hoje, o imposto incide apenas sobre duas 

vezes o valor do suporte físico. 

Segundo ofício da Secretaria da Fazenda de São Paulo (Sefaz-SP), o objetivo é adequar a 

tributação paulista à adotada em outros Estados. A mudança, porém, segundo 

advogados, elevará a carga tributária do setor, que fabrica um produto de alto valor 

agregado, e consequentemente a arrecadação, além de ser uma medida de defesa em 

meio à guerra fiscal. 

A alíquota do ICMS do software já era de 18%. Mas o Estado somente aplicava o 

percentual sobre o produto físico, vendido em lojas. Como o download é virtual, não 

havia base para a cobrança do imposto. 

"Nos anos 90, após discussões judiciais em que várias empresas saíram vitoriosas, o 

governo Fleury [Luiz Antônio Fleury Filho] instituiu essa base de cálculo do ICMS do 

software, que é de duas vezes o valor do suporte físico, para atrair empresas para o 

Estado", afirma Santos. Porém, acrescenta, o governo não tem legitimidade para cobrar 

o imposto estadual. "O tributo devido sobre a elaboração e licença de software é o ISS. 

Por isso, não pagaremos o ICMS." 
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O advogado Júlio de Oliveira, do escritório Machado Associados, lembra que já há 

jurisprudência para questionar a incidência sobre o software feito sob encomenda. "Isso 

porque o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que o ICMS só pode ser cobrado em 

relação ao chamado software de prateleira, fabricado em série", afirma. 

O advogado Maurício Barros, do Gaia, Silva Gaede acredita, no entanto, que os 

fabricantes de software de prateleira ainda podem tentar livrar-se do aumento gerado 

com a mudança da base de cálculo. Ele argumenta que a Lei do ISS - a Lei Complementar 

nº 116, de 2003 - determina o pagamento do imposto municipal sobre a elaboração e o 

licenciamento de programas de computação. "Assim, a incidência de ambos seria 

bitributação", diz o advogado. 

O Supremo também já decidiu, por liminar, que pode incidir ICMS no software 

comercializado por meio de download. Contudo, o advogado Vinícius Jucá, do 

TozziniFreire, lembra que no mérito pode-se reverter o entendimento. Para ele, o 

download é relativo a uma licença, o que não é uma propriedade. "Por não haver 

transferência de titularidade, não pode incidir o ICMS. A cobrança é inconstitucional", 

afirma. A Constituição autoriza a cobrança de ICMS sobre a circulação de mercadorias. 

Para o advogado Douglas Mota, do Demarest Advogados, não importa se o software foi 

comprado no varejo ou é um produto feito sob encomenda. "Se adquirido via download, 

é possível alegar que, como o STF decidiu cobrar o ICMS só do software de prateleira, 

alcançou apenas o comercializado por suporte físico." 

Prorrogação do “BLOCO K” DO SPED FISCAL beneficia empresas e contadores 

Fonte: Sempre comunicação 

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), formado pelo ministro da Fazenda, 

secretários de Fazenda, finanças ou tributação dos Estados e do Distrito Federal, 

prorrogou hoje (08/10), para janeiro do ano que vem a entrada em vigor do “Bloco K” – 

ficha técnica dos produtos de consumo específico padronizado e controle da ordem de 

produção e da industrialização em terceiros. 

A alteração do prazo, prevista no Ajuste Sinief n° 008, de 2 de outubro, foi publicada no 

Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira. Desta forma, o início da 

obrigatoriedade, 1º de janeiro de 2016, vale para os estabelecimentos industriais 

classificados nas divisões 10 a 32 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE) , com faturamento anual igual ou superior a R$ 300 milhões. 
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A mudança atinge também os estabelecimentos industriais de empresas habilitadas ao 

Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado (Recof) 

ou a outro regime alternativo a este, e independe do tamanho do faturamento. 

O “Bloco K” passa ainda a ser obrigatório, a partir de janeiro de 2017, para os 

estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32 da CNAE, mas com 

faturamento anual igual ou superior a R$ 78 milhões até o limite de R$ 299.999.999,99. 

A partir de 2018 entram na lista os demais estabelecimentos industriais, os atacadistas 

classificados nos grupos 462 a 469 da CNAE e os estabelecimentos equiparados a 

industrial, independentemente do faturamento. 

“As empresas tiveram um ano para de adaptar, porém não tiveram condição, pois o 

processo envolve mudança de cultura, custo com a implantação de sistema e 

reestruturação interna, entre outros desafios que não foram vencidos”, afirma a gerente 

fiscal da KingContabilidade, Patricia de Almeida Nobre. 

A especialista explica que muitas empresas desconhecem o controle de gestão, 

deixando de saber, por exemplo, qual o consumo específico de cada item de seu 

processo, ou sequer tem a ficha técnica de seu produto e não têm sistemas de TI para 

gerenciar os dados internos. 

“A prorrogação foi muito boa para as empresas, pois muitas não iriam conseguir atender 

à demanda gerada pela obrigação, por falta de dados e estariam sujeitos às penalidades 

previstas na legislação. Afinal, o Fisco poderá cruzar as informações declaradas no 

estoque físico (Bloco H), bem como os lançamentos das entradas e saídas com a ficha 

técnica de cada produto e verificar o saldo do produto acabado e insumos no estoque e 

checar se está coerente com o custo lançado na contabilidade”, explica Patrícia. 

Segundo a gerente fiscal da King Contabilidade, é justo o novo cronograma de início da 

obrigatoriedade do “Bloco K”, isto porque as empresas terão novo fôlego para adequar 

seus sistemas ou investir em software e reestruturar seus processos internos, tais como 

cadastro e ficha técnica dos produtos. 

“Um controle estritamente feito pela empresa e depende totalmente de um controle 

efetivo do estoque. É uma mudança desafiadora para as empresas e demanda 

investimento em tecnologia e pessoal capacitado para efetuar o controle da produção 

e geração dos dados solicitados”, argumenta Patrícia. 

Unificação do ICMS pode gerar perda de pelo menos R$ 296 bi em 20 anos 

Fonte: DCI 
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Por Abnor Gondim 

A unificação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), prevista na 

reforma do Pacto Federativo, pode gerar perdas de R$ 296 bilhões em 20 anos aos 

estados, de acordo com dados apresentados ontem em reunião de secretários estaduais 

de Fazenda e representantes do governo em Brasília. 

Além disso, o fim da guerra fiscal entre os governos estaduais com a unificação em 4% 

das alíquotas do ICMS, principal tributo dos estados, só acontecerá se o governo federal 

tornar constitucionais os fundos previstos em medida provisória para compensar as 

perdas e identificar as fontes de recursos, disseram. 

Na opinião dos estados, para que os fundos se tornem constitucionais é necessária a 

aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. Em vez de PEC, o governo 

encaminhou ao Congresso uma medida provisória que cria o Fundo de Compensação e 

Desenvolvimento Regional para os Estados e o Fundo de Auxílio à Convergência das 

Alíquotas do ICMS, o que não garante a inclusão dos fundos na Constituição. Assim, a 

compensação seria estabelecida em lei ordinária. 

Compensação 

Para compensar a perda de receitas, os estados precisarão de pelo menos R$ 296 bilhões 

ao longo de 20 anos, de acordo com o secretário-adjunto de Fazenda do Mato Grosso 

do Sul, Jader Rieffe Julianelli Afonso. Uma das fontes de receita dos fundos seria a 

repatriação de recursos do exterior prevista no projeto de lei 2960/15, enviado ao 

Congresso com urgência constitucional. 

"Isso depende de algo que é efêmero, etéreo, que é o projeto de repatriação, que não 

se sabe o valor", afirmou Afonso. 

A previsão de perdas só para o Estado de São Paulo é de R$ 3 bilhões anuais, a partir de 

2017. Essa posição foi defendida ontem por senadores e secretários de Fazenda que 

participaram de audiência pública sobre o assunto na Comissão de Desenvolvimento 

Regional e Turismo (CDR) do Senado. 

A unificação das alíquotas interestaduais do ICMS está prevista no Projeto de Resolução 

do Senado (PRS) PRS 1/2013, cuja aprovação é defendida pelo ministro da Fazenda, 

Joaquim Levy. 

Retirada de MP 

A senadora Simone Tebet (PMDB-MS) defendeu que o governo federal deveria retirar a 

Medida Provisória (MP) 683/ 15, que trata dos fundos de compensação, e aceitar que 
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sejam criados por meio de emenda constitucional. Para ela, a repatriação de recursos 

enviados ao exterior e não declarados à Receita Federal não será suficiente para cobrir 

os fundos indefinidamente. 

"Não podemos fazer uma pseudo-reforma tributária sem identificar claramente de onde 

virão os recursos", comentou a parlamentar. "Por que o governo não manda uma 

Proposta de Emenda Constitucional. Só o Estado de São Paulo vai perder R$ 3 bilhões 

por ano, a partir de 2017, e ninguém sabe quanto será arrecadado com a repatriação de 

recursos". 

A CDR decidiu por unanimidade que o substitutivo ao texto original não será 

encaminhado ao presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), para passar a ser 

analisado pela comissão especial da chamada Agenda Brasil, elenco de propostas 

elencadas por Calheiros para reaquecer a economia. Foi entendido que a Agenda Brasil 

atropelaria os trabalhos da comissão. 

O relator da matéria, senador Wellington Fagundes (PR-MT), também criticou a falta de 

previsão de recursos para custear os fundos previstos na MP. "Aprovar essa Resolução 

é dar um cheque branco e que não terá fundos quando for sacado", prognosticou. 

Presente na audiência, o senador Ronaldo Caiado (DEM- GO) disse que não há a menor 

chance de o Congresso aprovar possíveis fontes que possam irrigar os fundos 

compensatórios das perdas tributárias decorrentes da unificação. 

Caiado se referiu à repatriação de recursos desviados ao exterior sem comunicação à 

Receita Federal enviado pelo Executivo ao Congresso na forma de projeto de lei com 

urgência constitucional. 

Em agosto, durante a sabatina do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para 

ser reconduzido ao cargo, ele pediu um parecer do Ministério Público Federal sobre o 

projeto de repatriação. "Bem lembrado, vou cobrar", disse ao DCI, ao ser questionado a 

respeito. Para o senador goiano, a aprovação do projeto de resolução das alíquotas 

exige também a convalidação dos incentivos fiscais que foram considerados 

inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 

 Temor é que o projeto seja 'um repeteco da Lei Kandir' de 1996 

Os senadores e secretários presentes na audiência pública sobre a proposta de 

unificação do ICMS disseram temer que se repita com os fundos previstos para 

compensar a perdas dos estados o que aconteceu com a Lei Kandir, instrumento criado 

pelo governo federal em 1996 para isentar de ICMS produtos e serviços exportados. 
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Por falta de clareza nas regras, as perdas dos estados exportadores, hoje avaliadas em 

R$ 28 bilhões ao ano, são compensadas parcialmente, com apenas R$ 3,6 bilhões 

anualmente. 

Na audiência, o representante do Ministério da Fazenda, Marcelo Mello, apontou a 

reforma do ICMS como caminho para ajudar o país a sair da crise. "Não é só ICMS, mas 

esse é o principal imposto, com arrecadação de R$ 400 bilhões", afirmou. 

ICMS-ES: Refis 2015 programa é prorrogado para ITCMD 

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo 

O Refis acabou, mas os contribuintes que perderam o prazo para regularizar sua situação 

sobre o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos 

(ITCMD) terão até dia 30 de dezembro para quitar seus débitos com desconto em juros 

e multas. A lei 10.421/2015 foi publicada no último dia 05 de outubro, no Diário Oficial 

do Estado, depois de ser aprovada pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo. 

A medida foi adotada para que os contribuintes que não foram notificados, ou não 

conseguiram aproveitar os prazos do Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos 

Fiscais (Refis), possam regularizar sua situação junto à Receita Estadual. 

De acordo com o subsecretário da Receita Estadual, Bruno Negris, este é um importante 

alerta às pessoas que têm efetuado doações em dinheiro sem observar o devido 

pagamento do imposto. "Identificar essas transações só foi possível graças a um 

convênio firmado entre a Receita Estadual e a Receita Federal, que estabeleceu a 

oportunidade daquela ter acesso a todas as declarações de imposto de renda das 

pessoas físicas, onde a maioria não tinha conhecimento sobre a incidência do imposto." 

Quem deve recolher o imposto? 

As pessoas físicas e jurídicas que fizeram doações em dinheiro nos últimos cinco anos e 

declararam seus respectivos impostos de renda, devem procurar uma agência da 

Receita Estadual ou o site da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) para preencher o 

formulário e imprimir o Documento Único de Arrecadação (DUA), emitido na hora. 

Essas doações são em dinheiro, de qualquer natureza, exceto entre cônjuges, e 

declaradas no Imposto de Renda (IR). O ITCMD também incide se a doação for para 

alguém residente em outro Estado. Nesse caso, o responsável pelo pagamento do 

imposto é o doador. Nos demais casos, é o beneficiário quem paga o imposto. 

Após o período do Refis, os contribuintes que não tiverem quitado ou negociado seus 

débitos serão multados e o processo será encaminhado para cobrança judicial. Ainda 
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assim, o débito poderá ser protestado, podendo ocorrer penhora de bens, e o nome do 

contribuinte será negativado juntos aos órgãos de proteção ao crédito. 

CONFAZ - ICM, ICMS e IPVA - PA - Programa de parcelamento e anistia - 
Autorização  

Fonte: Fiscosoft 

Por meio do Convênio ICMS nº 116/2015, o Estado do Pará foi autorizado a instituir 

programa destinado a reduzir multas e juros relacionados com o ICM e o ICMS, cujos 

fatos geradores tenham ocorrido até 31.12.2014, constituídos ou não, inclusive os 

espontaneamente denunciados pelo contribuinte, inscritos ou não em dívida ativa, 

ainda que ajuizados. 

Citado ato dispôs sobre: a) a quantidade de parcelas; b) os percentuais de redução dos 

juros e multas; c) o prazo de até 30.11.2015 para o pagamento da primeira parcela. 

Por fim, mencionado ato ainda autorizou a anistia penalidades pecuniárias aplicadas em 

decorrência de infração à legislação tributária do IPVA, bem como da multa de mora, 

vinculadas a fatos geradores ocorridos até 31.12.2014.  

Essas disposições entram em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional. 

CONFAZ - ICMS - RS - Isenção - Importação de medicamentos - Valor suportado 
pelo Estado - Autorização  

Fonte: Fiscosoft 

O Convênio ICMS nº 111/2015 autorizou o Estado do Rio Grande do Sul a conceder 

isenção do ICMS no recebimento de medicamentos ou produtos de interesse para a 

saúde importados do exterior por pessoa física quando, por determinação judicial, o 

valor da importação seja ou deva ser suportado pelo Estado. 

Essas disposições entram em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional. 

CONFAZ - ICM e ICMS - BA - Programa de parcelamento - Autorização  

Fonte: Fiscosoft 

O Convênio ICMS nº 109/2015 autorizou o Estado da Bahia a instituir programa de 

redução de multas e demais acréscimos legais relacionados com débitos fiscais do ICM 

e ICMS, constituídos ou não, inscritos ou não em divida ativa, inclusive ajuizados, 

referentes a fatos geradores ocorridos até 31.12.2014.  

Citado ato determinou sobre: a) o número de parcelas; b) o pagamento da primeira 

parcela até 18.12.2015; c) a previsão de que os procedimentos necessários para 
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operacionalização do benefício previsto neste convênio serão estabelecidos na 

legislação tributária estadual. 

Essas disposições entram em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional. 

CONFAZ - ICM e ICMS - SP - Programa de parcelamento - Autorização  

Fonte: Fiscosoft 

O Convênio ICMS nº 117/2015 autorizou o Estado de São Paulo a instituir programa de 

parcelamento de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS e dispensar ou reduzir 

suas multas e demais acréscimos legais, decorrentes de fatos geradores ocorridos até 

31.12.2014, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive ajuizados, no 

âmbito do Programa Nacional de Governança Diferenciada das Execuções Fiscais.  

Citado ato dispôs sobre: a) o parcelamento em até 120 (cento e vinte) parcelas; b) a 

redução dos juros e multas; c) o prazo máximo de opção do contribuinte, que não 

poderá exceder a 31.12.2015; d) as situações em que o parcelamento será revogado; e) 

a remissão e anistia dos débitos de ICM e ICMS inscritos na dívida ativa. 

As disposições entram em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional. 

 

MUNICIPAL 

 

Haddad assina o 'Simples" paulistano 

Fonte: DCI 

Hoje, Dia da Micro e Pequena Empresa, o prefeito Fernando Haddad (PT) assina decreto 

regulamentando no município de São Paulo o Estatuto Nacional da Micro e Pequena 

Empresa.  

O ato vai disciplinar o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para essas 

empresas, mais cooperativas, nas contratações públicas de bens, serviços e obras. A 

regra vale para a administração direta e indireta.  

A partir de hoje, todas as compras públicas por dispensa de licitação, em razão do 

pequeno valor, deverão ser feitas exclusivamente com micro, pequenas empresas e 

sociedades cooperativas.  

 Pagamento preferencial 
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Ainda de acordo com o decreto da Prefeitura de São Paulo, nas contratações de até R$ 

80 mil, o processo licitatório será destinado exclusivamente para micro e pequenas 

empresas. Também  prevê que, nas contratações acima de R$ 80 mil, sempre que os 

produtos e serviços puderem ser divisíveis, a administração municipal reserve cota de 

25% para participação exclusiva destas empresas. A regulamentação ainda contempla 

pagamento preferencial de até 10% a mais para micro e pequenas empresas de egiões 

prioritárias da capital e em programas de incentivo. 

 Empresa paulista inovadora 

A brasileira Fácil System, de Araraquara (interior de SP), é uma das quatro finalistas para 

o Swedish Steel Prize 2015, prêmio promovido pela siderúrgica SSAB, que reconhece 

soluções e produtos inovadores que utilizam aços de alta resistência. A empresa criou 

lâminas em aço de alta resistência para triturar palha de cana-de-açúcar, com economia 

de energia e prolongamento da vida útil das lâminas. Fundada em 1986, a paulista Fácil 

System exporta para Índia e países da América do Sul. Os demais finalistas são da África 

do Sul, Finlândia e Alemanha. 

 Ajuda da tecnologia  

Com a vigência dos novos direitos aos funcionários domésticos, como adicional noturno 

e recolhimento do FGTS por parte do empregador, empreendedores exploram novo 

nicho de mercado. E o caso do Hora do Lar, serviço online que gerencia atividades de 

funcionários e sinaliza ao empregador sobre eventuais infringências ao contrato de 

trabalho. Por meio de seu inovador sistema de cruzamento de leitura do QR Code com 

a geolocalização oferecida pelo smartphone em posse do funcionário, é possível 

controlar de forma segura os horários e o local dos empregados. 

 Multiplicar e repartir 

Especializado em crédito para empresas, pessoas físicas e investimentos, o Banco 

Daycoval aposta em um produto financeiro voltada a investidores que querem unir boa 

rentabilidade a uma ação do bem. É o CDB Solidário Daycoval, que projeta rendimento 

de até 108% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) em três anos e destinar 0,1% 

para a Fundação Cafu, entidade que auxilia crianças e jovens do Jardim Irene, no 

extremo da Zona Sul da capital paulista. Quem aplicar a partir de R$ 100 mil por mais de 

seis meses ganha uma bola oficial autografada por Cafu. 
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Governo busca saída para aumentar IPTU  

Fonte: Jornal de Brasilia 

Por Francisco Dutra 

Como não conseguiu aumentar o IPTU, pela pelo caminho institucional,  na Câmara 

Legislativa, o governo Rollemberg planeja ampliar a arrecadação do tributo  pela via 

administrativa. Para isso, a Secretaria de Fazenda fará o recadastramento de 850 mil 

imóveis tributáveis brasilienses. 

Ao lado do reforço do  cruzamento de informações fiscais, o recadastramento é uma das 

medidas do Palácio do Buriti para reforçar os cofres públicos. O conjunto de ações será 

publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. O Buriti ainda não possui estimativas do 

impacto financeiro  do recadastramento.  

De acordo com  técnicos do governo, grande parte dos imóveis, especialmente os mais  

antigos, apresenta indícios de defasagem cadastral e por isso estariam recolhendo o 

tributo bem abaixo dos valores reais. Nestes casos, por exemplo, estariam sendo 

desconsideradas modificações  na metragem ou alterações de destinação.     

Por força de uma ordem de serviço, a Fazenda montará um grupo de trabalho para o 

recadastramento. A princípio, o GDF pretende dar prazo para os contribuintes 

corrigirem as informações cadastrais voluntariamente. Na sequência, o Buriti adotará 

medidas para estimular e forçar a atualização dos imóveis.      

A  expectativa palaciana de arrecadação total do IPTU para 2015 é de R$ 609,4 milhões. 

Conforme cálculos da Fazenda, até agosto, foram recolhidos R$ 414,6 milhões. O 

governo ainda espera o pagamento das cotas de pagamento de outubro e novembro. 

Pela área verde 

A tentativa de aumentar a cobrança não fica por aí. Segundo o secretário de Relações 

Institucionais, Marcos Dantas, a partir da próxima semana, o governo deverá enviar para 

a Câmara projeto de lei prevendo a cobrança pelo uso de áreas públicas e áreas verdes. 

O reforço no cruzamento de informações financeiras passará pela análise dos livros 

eletrônicos fiscais, notas fiscais e cartões de crédito e débito. Pessoas físicas e jurídicas 

terão prazo para fazer as correções, sem  prejuízo de multas. 

Frustração é maior do que a esperada 

O impacto da rejeição dos reajustes do IPTU, TLP e CIP na Câmara Legislativa supera a 

marca de R$ 190 milhões. Inicialmente, o governo estimava que a perda dos aumentos 

iria custar R$ 141 milhões, tudo para o orçamento de 2016.  
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No entanto, conforme cálculos do secretário adjunto de Planejamento, Renato Brown, 

o prejuízo foi maior. Os reajustes iriam proporcionar um reforço de caixa de R$ 100 

milhões para a TLP, R$ 60 milhões para o IPTU e R$ 30 milhões para a CIP. 

“Vamos precisar refazer as contas principalmente para o lixo e a iluminação. No caso da 

TLP, o governo foi mal interpretado. O aumento real seria para os grandes empresários 

e não para a população”, comentou. 

Segundo Brown, uma das estratégias para reequilibrar o orçamento será o uso dos 

recursos da securitização da dívida ativa. Em resumo, o GDF colocou à venda parte da 

dívida ativa para instituições financeiras. A medida pode render R$ 320 milhões para o 

governo. Todavia, o Buriti ainda não conseguiu negociações consistentes. 

Saiba mais 

A Terracap abriu processo de licitação para a compra de uma ferramenta para precisar 

a metragem dos terrenos do DF e, consequentemente,   aumentar a arrecadação.  

O governo desistiu da sua proposta de recomposição do IPTU, TLP e CIP para conseguir 

a aprovação do aumento de outros tributos, a exemplo do que ocorreu com o ICMS. 

 


