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FEDERAL 

Turma reconhece validade da adoção do IPC para o cálculo das demonstrações 
financeiras no ano-base 1990  

Fonte: Tribunal Regional Federal da 1º Região 

Por unanimidade, a 8ª Turma do TRF da 1ª Região confirmou sentença de primeiro grau 

que reconheceu o direito de uma construtora, parte autora da ação, à adoção do Índice 

de Preços ao Consumidor (IPC) em substituição ao Bônus do Tesouro Nacional Fiscal 

(BTNF) no período-base de 1990, para fins de elaboração de suas demonstrações 

financeiras, bem como do cálculo do imposto sobre a renda e encargos de depreciação 

e de amortização. 

A Receita Federal recorreu ao TRF1 pleiteando a reforma da sentença. A questão foi 

analisada pela 2ª Turma Suplementar que, na linha do voto proferido pelo juiz federal 

convocado Leão Aparecido Alves, deu provimento à apelação para julgar improcedente 

o pedido, ao entendimento de que “inexiste direito líquido adquirido à correção 

monetária, bem assim de que legal a atualização das demonstrações financeiras pelo 

BTNF”. 

Inconformada, a construtora opôs embargos de declaração, os quais, rejeitados, deram 

ensejo à interposição dos recursos especial e extraordinário. O caso, então, submetido 

à apreciação da Presidência do TRF1, que determinou o retorno dos autos à 8ª Turma 

em razão do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no RE 242689, da 

repercussão geral da hipótese relacionada à definição do índice de correção monetária 

das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas no ano-base de 1990. 

Decisão – Ao analisar a demanda, a relatora, desembargadora federal Maria do Carmo 

Cardoso, esclareceu que o STF, no RE 208526, declarou a inconstitucionalidade dos 

artigos da Lei 7.730/1989 que definiram a Obrigação do Tesouro Nacional (OTN) como 

indexador para a atualização das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas para 

o período-base de 1989. 

“Não obstante serem diversos os temas tratados nos RREE 242689 e 208526, o primeiro 

recurso extraordinário foi provido para assegurar ao contribuinte o direito de utilizar o 

índice IPC como indexador da correção monetária das demonstrações financeiras no 

período-base de 1990, por meio de decisão da relatoria do ministro Gilmar Mendes, 

fundamentada na declaração de inconstitucionalidade proferida no RE 208526”, 

ponderou a magistrada. 

Com tais fundamentos, a Corte negou provimento à apelação da Fazenda Nacional. 
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Processo nº 0049091-65.1998.4.01.0000/DF 

Data do julgamento: 26/6/2015 

STF analisará incidência de ICMS sobre assinatura básica de telefonia 

Fonte: Migalhas 

O plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral da matéria tratada no ARExt 

782.749, relativa à incidência do ICMS sobre o valor da assinatura básica mensal de 

telefonia. No caso em questão, o Estado do RS questiona decisão da Corte estadual que 

afastou a incidência do tributo. 

Segundo o entendimento adotado pelo TJ/RS, a assinatura básica é atividade-meio ou 

serviço suplementar à telefonia, não ocorrendo a incidência do imposto. O Estado do 

RS, por sua vez, alega que o pagamento contínuo da assinatura básica é uma espécie de 

retribuição pelo serviço de telecomunicação, sujeitando-se, portanto, ao ICMS. 

Para o relator do recurso, ministro Teori Zavascki, trata-se de disputa de natureza 

constitucional, uma vez que consiste essencialmente na definição do sentido e alcance 

da expressão serviços de comunicação a que se refere o artigo 155, inciso II, da CF.  

O ministro destacou que a questão é complementar àquela decidida no RExt 572.020, 

no qual o STF entendeu que a habilitação de telefone móvel celular não integra o 

conceito de comunicação para fim de incidência do ICMS. Para a Corte, trata-se de 

atividade meramente preparatória para a prestação do serviço, hipótese imune à 

incidência do imposto. 

"Faz-se necessário, portanto, que o STF, à luz do conceito e alcance da expressão 

serviços de comunicação, constante no artigo 155, II, da Constituição Federal de 1988, 

decida sobre a constitucionalidade, ou não, da incidência do ICMS sobre a tarifa de 

assinatura básica mensal." 

A manifestação do ministro Teori Zavascki, no sentido de reconhecer a repercussão geral 

do tema em análise, foi seguida por unanimidade. 

Processo relacionado: ARExt 782.749 

Tabaco é o setor mais exposto à carga tributária no País 

Fonte: Jornal do Comércio 

Por Guilherme Daroit 

O fato de a carga tributária brasileira ser alvo constante de reclamações de praticamente 

todos os setores produtivos não é novidade. As queixas quanto aos altos impostos, 
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porém, parecem encontrar maior respaldo em alguns segmentos, como no caso do 

tabaco. Isso porque, segundo o estudo Perfil da Competitividade Brasileira, divulgado 

pela Fundação Getulio Vargas (FGV), é o setor fumageiro o mais exposto aos efeitos da 

carga tributária no País. Segundo as entidades da área, o impacto dos impostos na 

cadeia do fumo chega a 75% do valor do produto final. 

"E o percentual ainda varia, porque, nos últimos anos, a cada mês de janeiro se aumenta 

o IPI do cigarro", agrega o presidente do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco 

(Sinditabaco), Iro Schünke. O IPI, aliás, compõe, junto ao ICMS, a base do estudo da FGV 

referente à carga tributária. 

A pesquisa dá, a partir da conjunção das duas tarifas, um peso de 0 a 1.2 para cada setor. 

O tabaco lidera o indicador com 0.73, enquanto praticamente todos os outros setores 

analisados não passam dos 0.34, mostrando a discrepância entre os dois escalões.  

De acordo com o dirigente, a carga é, também, uma das maiores do mundo no 

segmento. Para os fumageiros, a queixa é de que, por conta dos altos impostos, os 

contrabandos de cigarros, principalmente oriundos do Paraguai, vêm ganhando força 

no Brasil. Atualmente, uma marca paraguaia, ilegal, é responsável sozinha por 8% do 

mercado brasileiro, segundo Schünke, que alerta para o fato de não haver controle 

sobre os componentes desse tipo de cigarro. "E, no Paraguai, a carga tributária é de 

menos de 13% no cigarro. Não temos como competir", agrega o presidente do 

Sinditabaco, que estima em R$ 4,5 bilhões a evasão fiscal causada só no ano passado 

pela venda ilegal. 

"Nossa estimativa, hoje, é de que um a cada três cigarros consumidos no País seja fruto 

de contrabando, o que vem em detrimento ao produtor brasileiro", comenta o 

presidente da comissão do Fumo da Farsul, Mauro Flores. "Aos produtores, a alta na 

carga impacta também porque, mais caro, cai o consumo do cigarro, como está caindo, 

e reduz também a produção, consequentemente", agrega o presidente da Associação 

dos Fumicultores do Brasil (Afubra), Benício Albano Werner. 

Na prática, a queda já é sentida. Em 2014, foram 735 mil toneladas de fumo produzidas 

nos três estados da região Sul - 52% disso apenas no Rio Grande do Sul. Em 2015, na 

safra que está se encerrando, a projeção da Afubra é de 695 mil toneladas.  

E, para a próxima safra, cuja criação de mudas já se iniciou, as entidades recomendaram 

aos produtores que reduzam a produção para que chegue às 607 mil toneladas, como 

forma de adequação ao novo momento de demanda e na tentativa de segurar os preços. 
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"É a forma que temos de evitar os problemas de preço que tivemos na safra deste ano, 

com excesso de oferta", argumenta Werner. A recomendação da Afubra dá conta de 

uma redução de 12% no fumo do tipo Virginia, que responde por mais de 80% do tabaco 

produzido no País, e 12% no tipo Burley. Atualmente, a cadeia do fumo envolveria mais 

de 600 mil pessoas no meio rural e responde por mais de 30 mil empregos diretos na 

indústria. 

Câmbio e estoque impulsionaram os primeiros meses do ano 

Além dos impostos, o fumo também se destaca em outra parte do estudo da FGV que 

avalia o impacto da variação da taxa de câmbio sobre os setores produtivos. Somando-

se os efeitos diretos e indiretos, o tabaco, com cerca de 1.1 na escala de 0 a 1.2, perde 

apenas para o segmento de eletrônicos e comunicação, e está ligeiramente à frente do 

minério de ferro. O dado já era esperado para um setor que exporta 85% de sua 

produção, em sua maioria na forma de tabaco processado, para, pelo menos, 100 países. 

Com isso, mesmo com os problemas de baixa demanda pelo produto, o movimento de 

alta do dólar ocorrido no início do ano serviu para dar fôlego aos fumageiros. Além disso, 

somado à queima dos estoques que haviam sido gerados pelo excesso da última safra, 

a valorização resultou, nos primeiros quatro meses de 2015, em um aumento no 

faturamento, em reais, das indústrias do ramo de 101,3% em relação ao mesmo período 

do ano passado, segundo os indicadores da Fiergs. 

Considerando apenas os dólares, excluindo a conversão mais favorável, o aumento foi 

de 28%, segundo o Sinditabaco. Para a entidade, depois de cair 24% em 2014, as 

exportações em volume do tabaco brasileiro, puxadas pela venda do excedente da 

última temporada, devem crescer entre 6% e 10% em 2015, retomando um pouco do 

terreno perdido, principalmente, pela expansão da produção em países africanos. O 

Brasil, além de segundo maior produtor, atrás apenas da China, é o maior fornecedor 

mundial de tabaco. 

"Embora tenha um impacto positivo, a valorização do dólar não aconteceu apenas no 

Brasil, então o efeito do câmbio acabou diminuído", afirma o presidente da Afubra, 

Benício Albano Werner. "Como os compradores estão buscando fumo mais barato dos 

países africanos, que tem custo de produção muito menor, esse câmbio acabou não 

favorecendo, em preço, o produtor brasileiro", complementa o presidente da comissão 

de fumo da Farsul, Mauro Flores. A questão do preço, um problema mundial, é avaliada 

pela projeção do Sinditabaco, que, mesmo com o aumento no volume a ser exportado, 

projeta estabilidade nos dólares recebidos pelo fumo em 2015. 

 



 

7 

 

Aquisição de produtos não tributados não gera crédito de IPI 

Fonte: Conjur 

Considerando o princípio da não cumulatividade, a 2ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça manteve decisão que negou o pedido de uma usina de álcool e açúcar que 

buscava o reconhecimento irrestrito do direito aos créditos de IPI relativos a matérias-

primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados em mercadorias 

exportadas, por aplicação do artigo 1º, inciso II, da Lei 8.402/92. 

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região entendeu que, embora o dispositivo legal 

garanta o crédito do imposto sobre matérias-primas, produtos intermediários e material 

de embalagem, esse creditamento não alcança as hipóteses em que os insumos são 

isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 

Segundo o acórdão, “se não houve o recolhimento do tributo atinente aos insumos, 

sejam eles isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributados, não há o que se creditar 

em favor do contribuinte". 

No STJ, o relator, ministro Humberto Martins, aplicou o mesmo entendimento. Para ele, 

o princípio da não cumulatividade não permite o creditamento no caso de entradas que 

não tiveram ônus para o exportador.   

“Os insumos utilizados na industrialização dos produtos exportados cuja aquisição é não 

tributada, isenta ou sujeita à alíquota zero não autorizam o creditamento de IPI, 

porquanto já destacado que o princípio da não cumulatividade não legitima 

creditamento nas hipóteses de entradas exonerativas”, disse o relator. 

Martins destacou ainda o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, mesmo 

diante de eventual tributação de IPI incidente na entrada e desonerada na saída, não há 

direito líquido e certo ao benefício.  

Segundo o ministro, só haverá “crédito compensável se houver expressa previsão legal 

que reconheça tal benefício fiscal, como ocorrera com a entrada em vigor do artigo 11 

da Lei 9.779/99, marco normativo que admitiu a compensação do IPI incidente na etapa 

anterior com as restritivas hipóteses de saídas isentas ou sujeitas à alíquota zero”. 

REsp 1.528.764 

Chicago cria taxa sobre computação em nuvem e Brasil estuda fazer o mesmo 

Fonte: Convergência Digital 

Por Luís Osvaldo Grossmann 
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Terceira maior metrópole dos Estados Unidos, Chicago decidiu estender a serviços 

online uma taxa municipal que, na prática, cobra 9% sobre entretenimento e 

computação em ‘nuvem’. Anunciada nesta semana, o ‘imposto da nuvem’ como foi 

apelidado, tem efeitos a partir de setembro. 

Em essência, a prefeitura de Chicago decidiu ampliar a interpretação sobre duas 

cobranças já existentes no município. A primeira é sobre entretenimentos – portanto, 

levando para aplicações como Netflix ou Spotify a taxa de 9% já cobrada de quem vai ao 

cinema, a um show, ao teatro ou a um jogo de basquete. 

De forma semelhante, uma taxa de 9% é também cobrada por algo que pode ser 

chamado de empréstimo ou aluguel de computadores. Válida para acesso a bases de 

dados – judiciais ou imobiliárias, por exemplo – terá impacto em serviços de 

armazenamento em nuvem, portanto, para coisas como o Amazon Web Services e 

congêneres.No conjunto, seriam taxas sobre software como serviço (SaaS) e Plataforma 

como serviço (PaaS). 

A prefeitura de Chicago anunciou que espera aumentar a arrecadação em cerca de US$ 

12 milhões por ano, cerca de R$ 36 milhões. Mas a repercussão negativa põe em dúvida 

a estratégica: a taxa será imposta a partir de endereços de cobrança – como os 

endereços residenciais ou comerciais, ou mesmo associados aos cartões de crédito que 

pagaram pelos serviços afetados. 

Brasil 

Arrecadar impostos dos serviços remotos fornecidos via internet é uma busca global. No 

Brasil, há diferentes iniciativas nesse sentido. Desde o ano passado, por exemplo, uma 

interpretação da Receita Federal faz incidir 10,6% de PIS/Cofins e outros 10% de 

Cide/Tecnologia sobre serviços de datacenters fora do país. 

 

Há ainda uma proposta de lei na Câmara dos Deputados que de forma mais parecida 

com a taxa de Chicago. Trata-se do projeto de Lei Complementar 171/2012, que inclui 

os serviços de computação em nuvem na lista daqueles tributados pelo ISS, o imposto 

municipal sobre serviços de qualquer natureza. 

Caso avance, implica em os municípios poderem cobrar até 5% - alíquota máxima do ISS 

– nesse tipo de serviço. O projeto, no entanto, jamais saiu da Comissão de Finanças e 

Tributação e tem assim todo o trâmite legislativo pela frente. Arquivado no fim da 

legislatura passada, foi desarquivado este ano, mas ainda não conta sequer com relator 

na CFT. 
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Contribuinte e Receita não podem resolver conflitos por mediação 

Por Joice Bacelo 

Fonte: Valor 

Conflitos entre contribuintes e a Receita Federal não poderão ser resolvidos por meio 

de mediação. Apesar de a Lei nº 13.140 - Lei da Mediação -, em uma primeira leitura, 

induzir à possibilidade de negociação, não será possível levar disputas às câmaras de 

mediação e conciliação da Advocacia-Geral da União (AGU). Só continuarão a ser 

analisados casos internos, ou seja, que envolvam discussões tributárias entre órgãos do 

próprio governo. 

Inicialmente, advogados tributaristas haviam entendido que seria possível aplicar a 

técnica também em casos envolvendo particulares, com base em dois artigos da lei - o 

38 e o 45. 

O artigo 38 afirma que são passíveis de mediação as controvérsias relacionadas aos 

tributos administrados pela Receita Federal ou a créditos inscritos em dívida ativa da 

União. E é complementado pelo artigo 45, que acrescenta o artigo 14-A ao Decreto nº 

70.235, de 1972, que rege o processo administrativo fiscal federal. Pelo novo texto, a 

dívida cobrada ficará suspensa durante o período em que o conflito estiver sendo 

submetido à mediação. 

Porém, o inciso I do mesmo artigo 38, destaca o procurador-geral adjunto da Fazenda 

Nacional, Fabrício da Soller, faz uma ressalva: que a regra não se aplica às disposições 

dos incisos II e III do artigo 32, que tratam justamente sobre controvérsias envolvendo 

particular e pessoa jurídica de direito público. 

Ele destaca ainda que, pela lei, também é vedada a possibilidade de mediação com 

empresas públicas e sociedades de economia mista que atuam em ambiente 

concorrencial, como a Petrobras. O procurador explica que neste caso, se fosse possível, 

estaria se criando um privilégio em relação às companhias privadas que concorrem com 

as públicas. "E isso é vedado pela Constituição. Não pode haver privilégio", diz Soller. 

O procurador-geral destaca ainda que a prática da mediação entre os órgãos do governo 

vinha sendo adotada pela União antes mesmo de a lei entrar em vigor. Já são analisados 

pela AGU, por exemplo, casos de universidades que foram autuadas pelo não 

recolhimento de contribuições previdenciárias. 

Ainda assim, tributaristas acreditam que a lei estimula discussões para que, no futuro, 

seja possível negociar tributos com a União, principalmente por conta da demanda que 

chega ao Judiciário. Dados do Justiça em Números mostram que cerca de 30 milhões de 
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execuções fiscais tramitam no país. São processos que demoram, em média, oito anos 

para serem finalizados, de acordo com estudo do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea). 

O advogado tributarista Luís Alexandre Barbosa, do escritório LBMF, chama a atenção 

para países em que a mediação tributária já é uma realidade. Ele diz que na França, por 

exemplo, existe há quase 90 anos. "As transações celebradas são céleres, sigilosas e 

incontestáveis pelo Judiciário francês, o que garante significativa redução de custos na 

execução de créditos tributários", diz o advogado. 

Já o advogado Rodrigo Massud, do Choiab, Paiva e Justo Advogados Associados, entende 

que a possibilidade de mediação está prevista no artigo 171 do Código Tributário 

Nacional. O artigo diz que "a lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos 

ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões 

mútuas, importe em determinação de litígio e consequente extinção de crédito 

tributário". 

Municípios e Estados já implementaram o sistema de transação tributária. Pernambuco 

foi o pioneiro. Em 2008, por meio de lei complementar, autorizou a negociação de 

débitos entre os contribuintes e o Fisco. 

Destaques - Créditos de IPI 

Fonte: Valor 

A 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento ao recurso de uma 

usina de álcool e açúcar de Alagoas que buscava o reconhecimento irrestrito do direito 

aos créditos de IPI relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de 

embalagem utilizados em mercadorias exportadas, por aplicação do artigo 1º, II, da Lei 

nº 8.402, de 1992.  

Ao analisar o caso, o Tribunal Regional Federal (TRF) da 5ª Região entendeu que, embora 

o dispositivo legal garanta o crédito do imposto sobre matérias-primas, produtos 

intermediários e material de embalagem, esse creditamento não alcança as hipóteses 

em que os insumos são isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Segundo o 

acórdão, "se não houve o recolhimento do tributo atinente aos insumos, sejam eles 

isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributados, não há o que se creditar em favor do 

contribuinte".  

No STJ, o relator, ministro Humberto Martins, aplicou o mesmo entendimento. Para ele, 

o princípio da não cumulatividade não permite o creditamento no caso de entradas que 

não tiveram ônus para o exportador. Martins destacou ainda o entendimento do 
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Supremo Tribunal Federal (STF) de que, mesmo diante de eventual tributação de IPI 

incidente na entrada e desonerada na saída, não há direito líquido e certo ao benefício. 

Receita Federal abre consulta ao 2º lote de restituição de IR 

Fonte: Agência Brasil 

Mais de 1,4 milhão de contribuintes receberão a restituição do Imposto de Renda no 

segundo lote. A Receita Federal abriu nesta quarta-feira a consulta e o dinheiro será 

liberado no próximo dia 15. No total, serão liberados pela Receita Federal R$ 2,3 bilhões. 

Além dos contribuintes que fizeram a declaração no ano passado, também serão 

atendidos os que caíram na malha final. A restituição contempla os exercícios de 2008 a 

2014. 

O crédito bancário será para mais de 1,5 milhão de contribuintes, com valor de R$ 2,5 

bilhões. Desse total, mais de 450 mil contribuintes são idosos e cerca de 47 mil têm 

alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. Esses contribuintes têm 

preferência para receber as restituições. 

O dinheiro liberado no segundo lote terá correção pela taxa básica de juros, a Selic, de 

3,06%. No caso das restituições de 2014, a correção é 13,98% e de 2008, 71,56%. 

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da 

Receita na Internet, ou ligar para o Receitafone 146. Na consulta à página da Receita, 

serviço e-CAC, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de 

dados identificadas pelo processamento. Segundo a Receita, o contribuinte pode avaliar 

as inconsistências e fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração 

retificadora. 

O contribuinte também poder usar aplicativos em tablets e smartphones que facilita 

consulta às declarações e situação cadastral no CPF. 

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o 

resgate nesse prazo, terá que requerer o dinheiro por meio do Formulário Eletrônico - 

Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do 

Processamento da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF). 

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer 

agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 

4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone 

especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta corrente 

ou poupança, em seu nome, em qualquer banco. 
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STF aprova 16 novas súmulas vinculantes no primeiro semestre de 2015 

Fonte: STF 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou, entre fevereiro e junho deste 

ano, 16 novas súmulas vinculantes (SVs). Os verbetes tratam de temas com 

entendimento pacificado pelo STF, dentre os quais estão serviço de iluminação pública, 

cobrança de ICMS em operações de desembaraço aduaneiro, autonomia do município 

para fixar horário de funcionamento do comércio, reconhecimento dos honorários 

advocatícios como verba alimentícia, imunidade tributária para imóveis pertencentes a 

entidades sem fins lucrativos e alugados a terceiros. 

O objetivo das súmulas vinculantes é dar agilidade na tramitação de processos e evitar 

o acúmulo de demandas sobre questões idênticas e já pacificadas no STF. A partir de sua 

publicação na imprensa oficial (Diário de Justiça Eletrônico), a SV tem efeito vinculante 

em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e 

indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. A edição de novas súmulas 

vinculantes faz parte das metas estabelecidas pelo presidente do STF, ministro Ricardo 

Lewandowski, para sua gestão. 

A súmula vinculante foi instituída a partir da inclusão do artigo 103-A na Constituição 

Federal por meio da Emenda Constitucional 45/2004 (Reforma do Judiciário) e 

regulamentada pela Lei 11.417/2006. A edição, o cancelamento e a revisão de súmulas 

vinculantes têm de ser aprovados por, no mínimo, oito ministros do STF, após 

manifestação do procurador-geral da República. Muitas das novas súmulas vinculantes 

aprovadas no primeiro semestre deste ano decorrem da conversão de verbetes de 

súmulas ordinárias do STF, que não têm tal efeito.  

A Proposta de Súmula Vinculante (PSV) 109, que sugeria a transformação da Súmula 

ordinária 730 do STF em súmula vinculante, foi rejeitada pelo Plenário. A Súmula 730, 

que continua em vigor, porém sem efeito vinculante, tem o seguinte teor: “A imunidade 

tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo artigo 

150, VI, "c", da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de previdência 

social privada se não houver contribuição dos beneficiários”. 

Confira o teor das súmulas vinculantes aprovadas pelo STF no primeiro semestre de 

2015: 

SV 38 – É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de 

estabelecimento comercial. 

SV 39 – Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das 

polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal. 
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SV 40 – A contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, IV, da Constituição 

Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. 

SV 41 – O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. 

SV 42 – É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores 

estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 

SV 43 – É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor 

investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, 

em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 

SV 44 – Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a 

cargo público. 

SV 45 – A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por 

prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela constituição estadual. 

SV 46 – A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas 

normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. 

SV 47 – Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante 

principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação 

ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada 

ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. 

SV 48 – Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS 

por ocasião do desembaraço aduaneiro. 

SV 49 – Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação 

de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. 

SV 50 – Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se 

sujeita ao princípio da anterioridade. 

SV 51 – O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8.622/1993 

e 8.627/1993, estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as 

eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos 

mesmos diplomas legais. 

SV 52 – Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel 

pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da 

Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para 

as quais tais entidades foram constituídas. 
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SV 53 – A competência da Justiça do Trabalho prevista no artigo 114, inciso VIII, da 

Constituição Federal, alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias 

relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por 

ela homologados. 

Valor do ISS compõe base de cálculo do PIS e da Cofins 

Fonte: STJ 

O valor do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN ou ISS) integra o 

conceito de receita bruta ou faturamento, de modo que não pode ser deduzido da base 

de cálculo do PIS e da Cofins. A decisão é da Primeira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) em julgamento de recurso especial repetitivo (tema 634) realizado em 10 

de junho, com relatoria do ministro Og Fernandes. 

O PIS e a Cofins são contribuições que se destinam a financiar a seguridade social. São 

devidas por empresas e, segundo a legislação, têm como fato gerador “o faturamento 

mensal, assim entendido como o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 

independentemente de sua denominação ou classificação contábil”. 

Para solução dos recursos idênticos na sistemática dos repetitivos, prevista no artigo 

543-C do Código de Processo Civil, ficou definido que o valor suportado pelo beneficiário 

do serviço, nele incluída a quantia referente ao ISS, “compõe o conceito de faturamento 

para fins de adequação à hipótese de incidência do PIS e da Cofins”. Essa tese vai 

orientar a solução de processos idênticos, e só caberão novos recursos ao STJ quando a 

decisão de segunda instância for contrária ao entendimento firmado. 

No caso julgado como representativo da controvérsia, três empresas de publicidade 

impetraram mandado de segurança preventivo para que fossem recalculadas as bases 

do PIS e da Cofins, excluindo-se o valor do ISS. O PIS é regido pela Lei 10.637/02 e a 

Confins pela Lei 10.833/03 (ambas tratam do regime de apuração não cumulativa). No 

caso de apuração cumulativa, os dois tributos são regidos pela Lei 9.718/98. 

Lucro versus receita 

As empresas sustentaram que faturamento é o “resultado da venda de mercadorias ou 

serviços, enquanto receita é o que adere definitivamente ao patrimônio da pessoa 

jurídica”. Disseram ser inaceitável a inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da Cofins 

porque, apesar de passar pela contabilidade do contribuinte, o imposto corresponderia 

a ingresso de caixa que não lhe pertence, mas que se destina aos cofres públicos. 

Em primeiro grau tiveram sucesso, mas o Tribunal Regional Federal da 3ª Região 

atendeu ao recurso da Fazenda Nacional. Para o TRF3, o lucro não se confunde com a 
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receita e o faturamento, de modo que o PIS e a Cofins não podem ser reduzidos à mesma 

hipótese de incidência e fato gerador da CSL (Contribuição Social sobre o Lucro). 

Acréscimo patrimonial 

Na análise do recurso encaminhado ao STJ, o ministro Og Fernandes afirmou que a 

jurisprudência do tribunal está firmada desde 2010 e segue o que defende a Fazenda 

Nacional, ou seja, considera legítima a inclusão do valor do ISS na base de cálculo do PIS 

e da Cofins. O ministro esclareceu que, em casos como o dos autos, o valor atribuído ao 

serviço e suportado pelo beneficiário da prestação incrementa o patrimônio da entidade 

prestadora. 

O relator destacou que o consumidor não é contribuinte do ISS, ainda que conste da 

nota fiscal informação quanto ao valor correspondente a esse tributo. Assim, “deve-se 

levar em consideração o valor desembolsado pelo destinatário do serviço ou da 

mercadoria, e não o fato de o prestador do serviço utilizar parte do valor recebido para 

pagar ISS”, explicou. 

Para o ministro, admitir a tese de que o ISS não constitui receita porque não pertence à 

empresa prestadora de serviço, mas ao município, apenas transitando em sua 

contabilidade sem acrescentar patrimônio, seria o mesmo que considerar o consumidor 

sujeito passivo do tributo e a empresa, por sua vez, apenas um “substituto tributário”, 

que recolheria aos cofres públicos o que seria devido pelo consumidor. 

“Não é isso que se tem sob o ponto de vista jurídico, pois o consumidor não é o 

contribuinte”, concluiu o ministro. 

STJ nega exclusão do ICMS do cálculo do Imposto de Renda 

Fonte: Valor 

Por Adriana Aguiar 

Decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) têm mantido o ICMS e o ISS na base de 

cálculo do Imposto de Renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

de empresas que estão no regime do lucro presumido. Os ministros não têm aceitado a 

argumentação apresentada pelos contribuintes, baseada na tese da exclusão do ICMS 

na base de cálculo do PIS e da Cofins. A nova discussão, contudo, ainda pode ser levada 

ao Supremo Tribunal Federal (STF). 

As empresas do lucro presumido são aquelas que têm receita bruta anual de até R$ 78 

milhões. Nesse regime, as companhias não conseguem contabilizar o ICMS ou ISS como 
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despesa, o que acarreta em um recolhimento maior dos tributos. As do lucro real 

podem, por lei, a deduzir tributos e contribuições do cálculo do IR e da CSLL. 

A principal alegação dos contribuintes é a de que os valores de tributos são transitórios 

nas contas das empresas e, por isso, não deveriam servir de base de cálculo para o IR e 

a CSLL. A argumentação se assemelha à discussão da exclusão do ICMS da base de 

cálculo da Cofins, na qual os contribuintes já ganharam um precedente favorável no STF. 

O caso, porém, vale apenas para o autor da ação.A 2ª Turma tem pelo menos quatro 

decisões contrárias ao contribuinte. Da 1ª Turma não foi localizada nenhuma decisão, 

mas ministros que a compõem já proferiram decisões monocráticas contrárias às 

empresas. 

Em decisão publicada no dia 26 de junho, a 2ª Turma ressalta já ter entendimento 

firmado de que o ICMS deve compor o cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo lucro 

presumido. O relator, ministro Og Fernandes, afirma em seu voto que "para afastar tal 

incidência, a opção do contribuinte deve ser pelo regime de tributação com base no 

lucro real, situação permitida nos termos do artigo 41 da Lei nº 8.981, de 1995 e artigo 

344 do RIR/99 [Regulamento de Imposto de Renda]". 

Contudo, esclarece que segundo a jurisprudência majoritária da Corte, "a discussão 

referente ao conceito de faturamento e receita bruta, notadamente no que se refere à 

definição da base de cálculo, implica análise de matéria constitucional, o que é vedado 

na Corte Superior, sob pena de usurpação da competência do STF". 

O caso envolve a Ruah Indústria e Comércio de Imóveis. A decisão negou seguimento ao 

recurso especial. A companhia pretendia modificar decisão do Tribunal Regional Federal 

(TRF) da 5ª Região. Os advogados da companhia não foram localizados para comentar o 

caso. 

Apesar das decisões contrárias, a tese tem voltado com força a partir da decisão do 

Supremo e da edição da Lei nº 12.973, de 2014, que revogou o Regime Tributário de 

Transição (RTT) e ampliou o conceito de receita bruta, ao incluir expressamente os 

tributos incidentes nesse conceito - dentre eles, o ISS e o ICMS. 

Há, porém, decisões de primeira e segunda instâncias favoráveis ao contribuinte. Uma 

liminar concedida pelo juiz federal substituto Márcio Martins de Oliveira, da 3ª Vara 

Federal de São Bernardo do Campo (SP), autorizou a exclusão do ICMS e do ISS do IRPJ 

e da CSLL pela Ferosão Industria e Comércio. A companhia atua na área de máquinas, 

equipamentos e ferramentas industriais, como na prestação de serviços de 

ferramentaria. Por isso, o pedido tratou de ICMS e ISS. 
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Segundo o advogado da empresa David Daniel Schmidt, do Schmidt Advocacia 

Empresarial, a discussão ganhou mais evidência com a decisão do STF sobre a exclusão 

do ICMS do PIS e da Cofins. "Com esse sinal positivo do Supremo, o contribuinte ficou 

mais confortável para ingressar com essas ações", diz Schmidt. 

Essa nova liminar, se convertida em decisão definitiva "pode dar um novo fôlego para 

as empresas", segundo o advogado. De acordo com seus cálculos, isso representaria 

uma economia de 0,5% a 1% sobre o faturamento por mês. 

Ao analisar o caso, o magistrado entendeu que " tais grandezas, mesmo sem definição 

constitucional, não podem ser alargadas indefinidamente pela Receita Federal". Ainda 

acrescenta que "tampouco se autoriza definir como receita bruta ou como faturamento 

o mero ingresso de valores nos caixas do contribuinte, com caráter transitório, para 

posterior transferência ao ente dotado da competência tributária para instituir certa 

espécie tributária". A companhia decidiu provisionar valores, após a concessão da 

liminar. 

O mesmo magistrado concedeu decisão semelhante para a Ferosão Indústria e 

Comércio em processo sobre PIS e Cofins. 

Os contribuintes também contam com precedente favorável no Tribunal Regional 

Federal (TRF) da 5ª Região, com sede em Recife (PE), que transitou em julgado no fim 

do ano passado. A decisão foi favorável à Artech Ar Condicionado Projetos e Consultoria. 

No caso, a 1ª Turma do TRF seguiu voto do ministro Marco Aurélio, do STF, no 

julgamento da exclusão do ICMS na base de calculo da Cofins. Segundo a decisão "a ideia 

central do referido julgado é de que o ICMS não representa faturamento, mas sim ônus 

fiscal". A Fazenda entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça e no STF, mas não 

foram admitidos por questões processuais. A advogada da companhia não foi localizada. 

Para os advogados Sandro Machado dos Reis, do Bichara Advogados, e Eduardo 

Kiralyhegy, do Negreiro, Medeiros & Kiralyhegy Advogados, a tese tem boa consistência 

ao se basear na exclusão do ICMS do cálculo da Cofins. Mas, traz um empecilho a mais 

aos contribuintes porque o regime do lucro presumido é uma opção e não permite 

abatimento de créditos. 

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) informou por nota que "já existem 

inúmeros pronunciamentos do STJ, especialmente da 2ª Turma, rechaçando a tese dos 

contribuintes" e que vislumbra pouca chance de o tema ganhar força nos tribunais 

superiores, principalmente diante das peculiaridades inerentes à CSLL e ao IRPJ". 
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Nova obrigação acessória prevê troca de informações tributárias entre Brasil e 
EUA 

Fonte: SINDCONT-SP 

Brasil e Estados Unidos agora têm uma parceria para troca de informações tributárias. 

Aprovado em junho deste ano pelo Congresso Nacional, o acordo abrange depósitos e 

movimentações bancárias mantidas por americanos no Brasil e por brasileiros nos 

Estados Unidos, com base na legislação norte-americana Foreign Account Tax 

Compliance Act – FATCA. 

Nele, está previsto que as instituições financeiras estrangeiras ou entidades estrangeiras 

nas quais os cidadãos ou empresas tenham substanciais depósitos devem reportar ao 

Internal Revenue Service – IRS as informações financeiras desses cidadãos, sob pena de 

aplicação de severas sanções. 

O acordo estabelece também o formato das informações a serem encaminhadas, bem 

como os prazos e o padrão de tais encaminhamentos. Além disso, traz a previsão sobre 

como tratar possíveis erros nas informações encaminhadas pelas instituições 

financeiras. O anexo do acordo trata dos procedimentos de diligência que devem ser 

adotados por essas instituições com relação a seus clientes. Por fim, o acordo fortalece 

o compromisso mútuo de se aprimorar a transparência e de se fortalecer a eficácia do 

intercâmbio de informações. 

O deputado Vicente Candido (PT-SP), que foi o relator do então projeto na Câmara 

Federal, afirmou que o documento é praticamente idêntico a acordos já assinados pelos 

Estados Unidos com 52 países e jurisdições. Ele observou ainda que sete países optaram 

por apenas fornecer informações àquele país e que, além dos acordos assinados, já há 

42 outras negociações concluídas. 

Nova obrigação acessória 

Atrelada à aprovação do FATCA pelo Congresso Nacional, a Receita Federal do Brasil 

editou a Instrução Normativa nº 1.571/15, publicada no Diário Oficial da União – DOU 

no dia 2 de julho de 2015, que cria uma nova obrigação: a e-Financeira. Conforme alerta 

a advogada do escritório Peregrino Neto & Beltrami Advogados, Maria Izabel de Macedo 

Vialle, por meio do envio da e-Financeira, diversas movimentações, transferências, 

aplicações e saldos monetários de pessoas físicas e jurídicas serão controlados pela 

Receita Federal do Brasil. 

“A e-Financeira, que será obrigatória para fatos ocorridos a partir de 1º de dezembro de 

2015, será entregue a partir de fevereiro de 2016 em arquivos digitais pelo ambiente do 
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Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) e já permitirá a captação de dados de 

cidadãos americanos, especificamente com essa finalidade”, afirma a tributarista. 

Excepcionalmente, para as informações e pessoas definidas pelo FATCA, o módulo de 

operações financeiras da e-Financeira será obrigatório para fatos referentes aos meses 

de julho a dezembro do ano-calendário de 2014. 

Portaria conjunta Secex e RFB cria Grupo de Trabalho para aperfeiçoamento do 
regime aduaneiro de Drawback 

Fonte: MDIC 

Foi publicada nesta quinta-feira, no Diário Oficial da União, a portaria conjunta número 

1 de julho de 2015 da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) e da Receita Federal do 

Brasil (RFB) que cria o Grupo Técnico Permanente para o Aperfeiçoamento do Regime 

Aduaneiro Especial de Drawback. 

A instalação do grupo tem como objetivo simplificar, modernizar e intensificar a 

utilização do Regime de Drawback, um dos mais relevantes mecanismos de agregação 

de valor e apoio às exportações brasileiras. Dentre as atribuições do GT estão a 

proposição de normas destinadas ao aperfeiçoamento da regulamentação do drawback, 

a cooperação e compartilhamento de informações entre os órgãos e a criação de 

medidas para simplificar o acesso e facilitar o seu cumprimento pelas empresas 

beneficiárias. 

Segundo o Secretário de Comércio Exterior, Daniel Godinho, a criação do GT cumpre 

com mais uma etapa do Plano Nacional de Exportações e mostra o empenho do governo 

em implementar as ações propostas para fomento do comércio exterior. “Com o GT, 

damos um passo importante na evolução do sistema de Drawback. É uma clara 

sinalização para o mercado da disposição do governo em pôr em prática as ações 

destacadas para 2015 no Plano”, avalia. 

Para o Secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, o GT tem como foco aprofundar a 

discussão sobre medidas que possam reduzir a burocracia nos processos de comércio 

exterior. O resultado das discussões visa permitir uma maior simplificação para as 

empresas e com isso a melhoria no ambiente de negócios do País. 

A medida está prevista no pilar de aperfeiçoamento de mecanismos e regimes 

tributários de apoio às exportações do Plano Nacional de Exportações, lançado pelo 

governo federal com o objetivo de impulsionar as vendas externas brasileiras.  

O Plano 
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Com vigência até 2018, o Plano Nacional de Exportações é um passo importante para 

conferir novo status ao comércio exterior, com ações estruturais que vão além de uma 

visão de curto prazo e que são as bases para dinamizar e tornar mais competitiva nossa 

economia.  

O Plano está estruturado em cinco pilares: Acesso a mercados; Promoção comercial; 

Facilitação de comércio; Financiamento e garantias às exportações e Aperfeiçoamento 

de mecanismos e regimes tributários para o apoio às exportações. 

O objetivo é aumentar as exportações brasileiras a partir da ampliação do número de 

empresas no comércio exterior, inclusive com uma maior participação das micro, 

pequenas e médias empresas, e da diversificação da pauta, com foco nos produtos de 

maior densidade tecnológica. O Plano contempla também medidas para ampliação das 

exportações do agronegócio e para a recuperação das exportações de produtos 

manufaturados.  

Governo publicará duas MPs para viabilizar unificação do ICMS, diz Delcídio do 
Amaral 

Fonte: Agência Senado 

O líder do governo, senador Delcídio do Amaral, afirmou que o Executivo encampou de 

vez a tese do pacto federativo. Prova disso, é que, nesta quinta-feira, foram acertadas 

com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, as medidas necessárias para viabilizar a 

unificação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), e o fim da 

guerra fiscal. 

Ele informou que o governo vai publicar, na segunda-feira, uma medida provisória 

criando os fundos de compensação e de desenvolvimento regional, parte essencial para 

a aprovação da unificação do ICMS. 

Como explicou o senador, o fundo de compensação vai mitigar perdas que os estados 

tiverem com o fim dos incentivos fiscais e a unificação das alíquotas do ICMS; já o fundo 

de desenvolvimento regional garantirá recursos para infraestrutura e desenvolvimento 

dos estados, papel hoje desempenhado pelos incentivos. 

Delcídio do Amaral contou que também será proposta uma lei definindo de onde sairá 

o dinheiro para os fundos. Ele adiantou que não será criado qualquer novo imposto para 

isso, porque a ideia é que os fundos sejam abastecidos com dinheiro de um programa 

de regularização de recursos de brasileiros hoje aplicados no exterior. Delcídio garantiu 

que a medida não vai beneficiar dinheiro de corrupção e de atividades criminosas. 
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— Portanto, não há dúvida com relação à  origem sadia desses recursos que poderão vir 

a ser investidos aqui no país e  abastecer não só os fundos de compensação e o fundo 

de desenvolvimento regional, mas por que não atender a infraestrutura com o fundo de 

desenvolvimento regional - como eu falei - e agregar mais arrecadação para o Tesouro 

Nacional, no momento em que precisamos de recursos novos? Programas parecidos 

com esse foram adotados em 39 países. 

Além disso, segundo Delcídio do Amaral, será elaborada uma proposta de emenda à 

Constituição para garantir o repasse automático do dinheiro dos fundos aos estados e o 

Senado deverá aprovar a proposta de unificação das alíquotas interestaduais do ICMS. 

RFB - PER/DCOMP - Tributos federais, previdenciários (INSS), REINTEGRA e 
Simples Nacional - Restituição, compensação, ressarcimento e reembolso – 
Alterações 

Fonte: Fiscosoft 

Por meio da Instrução Normativa RFB nº 1.573/2015 foi alterada a Instrução Normativa 

RFB nº 1.300/2012, que estabelece normas sobre restituição, compensação, 

ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

Referida alteração consiste em determinar que será exigida do contribuinte, mediante 

lançamento de ofício, multa isolada de 50%, sobre o valor do débito objeto de 

declaração de compensação não homologada. 

Por fim, foi revogado o art. 36 da Instrução Normativa RFB nº 1.300/2012 que tratava 

sobre as penalidades no ressarcimento. 

Nova lei gera mais ações judiciais 

Fonte: Valor 

Por Adriana Aguiar 

Empresas que já discutem na Justiça a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da 

Cofins têm apresentado novas ações sobre o tema. Isso porque a edição da Lei nº 

12.973, de 2014, revogou o Regime Tributário de Transição (RTT) e ampliou o conceito 

de receita bruta, incluindo expressamente na norma os tributos incidentes sobre o 

ganho bruto, dentre eles o ISS e o imposto estadual. 

O receio é que a nova legislação possa legitimar a argumentação da Fazenda Nacional 

de que esses tributos já estariam incluídos na base de cálculo. 

O advogado tributarista Eduardo Kiralyhegy, sócio do escritório Negreiro, Medeiros & 

Kiralyhegy Advogados, tem recomendado aos clientes que ajuizem novas ações voltadas 
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especificamente para questionar a nova lei. Os principais temores são de que a Fazenda 

venha a negar a emissão de certidão de regularidade fiscal e passe a ajuizar execuções 

fiscais para exigir valores não recolhidos após a edição da nova norma. 

Para os contribuintes que têm valores depositados judicialmente, o advogado acredita 

que aqueles realizados após a vigência da nova norma poderão ser questionados e 

excluídos da ação, sob o argumento de que não abrangem os períodos posteriores à Lei 

nº 12.973. 

Sobre as empresas que ainda pedem nas ações a repetição do indébito (restituição em 

espécie ou via compensação dos valores já pagos), Kiralyhegy afirma que, no fim da 

ação, a Fazenda poderá alegar que o crédito foi apurado em excesso, já que não 

poderiam ser incluídos os valores relativos ao período posterior à nova lei. 

O advogado Sandro Machado dos Reis, sócio do Bichara Advogados, afirma já ter 

entrado com novas ações. "Essa medida é importante sobretudo nos casos mais 

avançados, nos quais não se conseguiria trazer fatos novos ao processo", diz. Reis ainda 

afirma que como a ideia é entrar com mandado de segurança, que não tem sucumbência 

para a parte em caso de derrota, não haveria ônus para a companhia. "Como a tese não 

está definida pelo Supremo, achamos que é melhor entrar com essas novas ações". 

ESTADUAL  

Lei de São Paulo regulamenta ICMS do comércio eletrônico 

Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio 

O Estado de São Paulo regulamentou a cobrança do ICMS no comércio eletrônico 

interestadual - e outras operações com destino a consumidor final em outra região -, 

que passa a valer a partir de 1º de janeiro do ano que vem. A Lei nº 15.856, publicada 

na sexta-feira, incorporou as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 87, 

que criou regras para a repartição do ICMS do e-commerce. 

Apesar da norma, ainda há dúvidas práticas quanto à forma de recolhimento do 

imposto. 

"Ainda não se sabe como as empresas vão operacionalizar a nova sistemática. E se o 

saldo credor de ICMS poderá ser usado, normalmente, para o pagamento dessas 

alíquotas", afirma o advogado Marcelo Bolognese, do Bolognese Advogados. 

Na época da edição da emenda, o coordenador do Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz), José Barroso Tostes Neto, informou que após a regulamentação 
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pelos Estados, o Confaz iria editar um convênio sobre a questão. Como adiantou ao Valor 

na ocasião, o sistema deverá ser semelhante ao regime de substituição tributária do 

ICMS. 

"Pioneiro, São Paulo regulamentou que os contribuintes remetentes devem recolher o 

diferencial para o Estado de destino. Faltou dizer por meio de qual documento será feito 

o recolhimento, o que deve ser editado por meio de convênio do Confaz", afirma o 

advogado Marcelo Jabour, presidente da Lex Legis Consultoria Tributária. Jabour 

acredita que isso deverá ser feito pela Guia Nacional de Recolhimento de Tributos 

Estaduais (GNRE), usada na aplicação da substituição tributária. 

Procurado, o Confaz não se manifestou. Por nota, a Secretaria da Fazenda de São Paulo 

disse apenas que "os Estados aguardam os entendimentos no Confaz para a celebração 

de convênio sobre a matéria". 

A grande incerteza das empresas, após a publicação da EC, era a partir de quando teriam 

que aplicar as novas regras. Em São Paulo, já é oficial que isso ocorrerá a partir de 1º de 

janeiro do ano que vem. "Porém, as empresas ainda não sabem como vão implementar 

isso. Não está claro como será feito o recolhimento e o uso de créditos do ICMS 

referentes a esse tipo de operação, que envolve dois Estados ao mesmo tempo", diz o 

advogado Thiago de Mattos Marques, do Bichara Advogados. 

Segundo a Lei nº 15.856, a alíquota do imposto será de 12% nas operações 

interestaduais que destinarem mercadorias ou serviços a pessoa localizada nos Estados 

do Sul e Sudeste. E de 7%, quando o destinatário estiver nas regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste e no Espírito Santo. 

Além disso, quando o produto vem de outro Estado para São Paulo, caberá ao 

remetente recolher a diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Em 2016, 

aquele que encaminhar a mercadoria deverá pagar 40% da diferença e em 2017, 60%. 

Já em 2018, o percentual será de 80%; e 100% a partir de 2019. 

No caso de operações que destinarem bens de São Paulo a outro Estado, o remetente 

recolherá para o Fisco paulista, até 2018, além do ICMS interestadual, parte da diferença 

entre a alíquota interestadual e a interna do Estado destinatário. Em 2016, 60%; em 

2017, 40% e, em 2018, 20%. 

 

Sefaz e Receita Federal identificam omissão de R$ 1,1 bilhão em faturamento 
pelas empresas do Simples 

Fonte: Governo do Maranhão 
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Um relatório produzido pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e Receita Federal 

identificou que mil empresas enquadradas no regime do Simples Nacional omitiram 

quase R$ 1,1 bilhão do seu faturamento declarado e, consequentemente, reduziram o 

montante dos tributos federais e do ICMS estadual, que deveria ter sido recolhido no 

regime unificado de tributação favorecida para as pequenas empresas. 

O relatório que identificou a omissão do faturamento foi produzido cruzando as 

informações prestadas pelas empresas no Programa Gerador do Documento de 

Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDAS – D) da Receita Federal, com as 

informações das Notas Fiscais de vendas existentes na base de dados do sistema de 

controle de mercadoria em trânsito da Sefaz. 

Todas estas empresas já receberam o aviso para a regularização até 20 de julho, por 

meio do Domicílio Tributário Eletrônico – DTE do SefazNet.  “Caso a declaração da 

empresa não seja retificada até a referida data, a Receita Federal e a Sefaz poderão 

notificar o lançamento da diferença encontrada, de acordo com a legislação tributária 

federal, com aplicação de multa e juros, fato que não excluirá a possibilidade de 

auditoria fiscal suplementar”, informou o secretário da Fazenda, Marcellus Ribeiro 

Alves. 

De acordo com Marcellus Alves, ficou constatado que as empresas do Simples emitiram 

notas fiscais de vendas de mercadorias em valores muito superiores ao faturamento 

efetivamente declarado no PGDAS. “A diferença pode ser ainda maior, pois o 

cruzamento de informações somente alcançou o valor declarado pelas empresas com 

as notas fiscais eletrônicas emitidas. A fiscalização continuará confrontando as 

informações com outras bases de dados, como aquelas fornecidas pelas operadoras de 

cartão de crédito”. 

O que órgãos pretendem com a cobrança administrativa é a recuperação de valores de 

ICMS e tributos federais, antes do lançamento fiscal, o que eleva os custos para a 

quitação do débito pelo contribuinte, pela incidência das multas por infração e juros 

moratórios. 

Para se regularizar a empresa deverá providenciar até o dia 20 de julho a retificação da 

declaração relativa ao período notificado, gerar e pagar o documento complementar de 

arrecadação do simples (DAS), referente aos faturamentos que foram indevidamente 

suprimidos. 

Caso a declaração não seja retificada até a referida data, a Secretaria de Estado da 

Fazenda suspenderá as empresas irregulares do cadastro do ICMS, o que as obriga a 
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pagar o ICMS antecipadamente nos Postos Fiscais, além de proibição de emitir certidões 

e participar de licitações. 

PR - ICMS - Procedimentos especiais - Importação - Portos de Paranaguá e 
Antonina e aeroportos – Alteração 

Fonte: Fiscosoft 

Foi alterado, com efeitos desde 11.3.2015, o RICMS/PR para dispor sobre benefícios 

fiscais do ICMS concedidos ao estabelecimento industrial e comercial que realizar a 

importação das mercadorias descritas a seguir por meio dos portos de Paranaguá e 

Antonina e de aeroportos paranaenses, bem como sobre procedimentos referentes a 

essa operação: a) matéria-prima, material intermediário ou secundário, inclusive 

material de embalagem, para ser utilizado em seu processo produtivo; b) pneus. 

Ademais, foram revogados dispositivos que tratavam sobre: a) estorno total do crédito 

presumido escriturado; b) concessão de crédito presumido aos estabelecimentos 

comerciais que realizassem a importação por meio dos Portos de Paranaguá e de 

Antonina e de aeroportos paranaenses de: b.1) cartuchos de tinta; b.2) cilindros; b.3) 

cartuchos de toner; b.4) chip; c) estorno proporcional do crédito presumido. 

PR - ICMS - Penalidades e benefícios fiscais - Não transmissão da EFD, 
documentos e livros fiscais, veículos automotores e SANEPAR - Alterações e 
revogação 

Fonte: Fiscosoft 

Foi alterado o RICMS/PR para dispor sobre: a) o valor da multa que será aplicada, por 

mês de apuração do imposto, ao contribuinte que não transmitir a EFD na forma ou no 

prazo estabelecido na legislação, ou transmiti-la indevidamente sem movimento ou com 

omissão de dados obrigatórios, ou com dados incorretos, incompletos ou inverídicos, 

com efeitos desde 30.4.2015; b) a ampliação da aplicação de penalidades pertinentes a 

documentos e livros fiscais, com efeitos desde 30.4.2015; c) a ampliação de prazo de 

condição essencial para fins da redução da base de cálculo do ICMS nas operações de 

saída internas com veículos automotores novos a serem utilizados no transporte escolar, 

convalidados os procedimentos adotados pelos contribuintes anteriores à presente 

alteração. Ademais, foi revogado dispositivo do regulamento que tratava sobre a 

isenção do diferencial de alíquotas incidente na aquisição interestadual de mercadorias, 

exceto energia elétrica, destinadas a integrar o ativo imobilizado ou para uso ou 

consumo da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. 

Mudança beneficia contribuinte do Simples 

Fonte: Governo de Goiás 
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A partir deste mês, os micros e pequenos contribuintes do Simples em Goiás devem 

solicitar a extinção total ou parcial da Declaração de Débitos do Simples Nacional (DDSN) 

na Delegacia Regional de Fiscalização de sua região. Até agora, a solicitação era feita na 

Gerência de Recuperação de Créditos (Gerc) da Secretaria da Fazenda, em Goiânia. 

A mudança consta da Instrução Normativa 1225, publicada hoje (segunda-feira) no 

Diário Oficial do Estado, e foi feita para facilitar o atendimento ao contribuinte. Caberá 

à delegacia fiscal que receber a solicitação do contribuinte analisar o pedido e 

encaminhá-lo à Gerc. 

Na hipótese de o contribuinte alegar ter parcelado seus débitos de ICMS junto à Receita 

Federal, a delegacia fiscal deve pedir e verificar os documentos para análise do fisco. 

Receita Estadual amplia alertas relativos às divergências entre documentos 
eletrônicos 

Fonte: Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

Fonte: Pepo Kerschner 

A Receita Estadual intensifica o cruzamento de informações eletrônicas prestadas pelos 

próprios contribuintes, apontando os erros relativos aos valores creditados na EFD 

(Escrituração Fiscal Digital), incoerentes com a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), para os 

períodos de referência a partir de janeiro de 2015. Desde o início do mês estão sendo 

emitidos 'alertas' no Portal e-CAC apontando estas divergências para que o contribuinte 

faça a correção e evite o início de uma possível ação fiscal. 

A consulta das divergências deve ser feita mediante acesso ao portal e-CAC da Receita 

Estadual (www.sefaz.rs.gov.br) - aba 'meus vínculos', selecionar a inscrição estadual do 

estabelecimento que deseja visualizar e, após, na aba 'alertas', selecionar 'Divergências 

EFD x NF-e', que será a aba utilizada para veicular todas as análises entre EFD e NF-e. 

Havendo alerta para o contribuinte, deverá ser feita a correção da EFD e o reenvio 

(substituição) do arquivo. Após receber o arquivo substituto, a Receita Estadual 

disponibiliza novo processamento do alerta em até 72 horas. É possível verificar que o 

reprocessamento já ocorreu pelo desaparecimento do alerta correspondente ao mês 

substituído. 

A Receita Estadual informa que as divergências entre as informações prestadas na EFD 

e na NF-e, caso não sejam corrigidas, estarão sujeitas à multa nos termos da Lei 

6.537/73. 
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Micro e minigeração de energia no Ceará serão isentas de ICMS 

Fonte: Governo do Estado do Ceará 

A partir do dia 1º de setembro, a produção de energia elétrica por micro e minigeradores 

no Estado, igual ou inferior a 1 megawatt (MW), será isenta do Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS). A medida é resultado da 

aprovação, junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), do Convênio 

ICMS 52/15, que autoriza a adesão do Ceará e de Tocantins à determinação de isenção 

do tributo, estabelecida pelo referido órgão, em abril deste ano. 

A aprovação se deu através de votação virtual, solicitada pelo secretário da Fazenda, 

Mauro Filho, e adiantou o resultado que seria obtido na reunião presencial do Confaz, 

marcada para os próximos dias 16 e 17 de julho, no Rio de Janeiro. Segundo o secretário, 

a antecipação da medida representa também o compromisso do governador Camilo 

Santana, que havia acertado a adesão do Ceará ao convênio em reunião com o 

segmento industrial, no último mês de junho. 

Na avaliação do secretário, a isenção do imposto não deve implicar em grandes 

impactos para a arrecadação do Ceará. “Isso vai trazer um estímulo para que as pessoas 

produzam a própria energia, estimular o consumo e a produção industrial nesse 

segmento e até gerar mais empregos no Estado”, argumenta. 

A isenção do ICMS sobre a energia produzida por micro e minigeração foi aprovada em 

abril, por meio do Convênio ICMS 16/15, que autorizava os estados de Goiás, 

Pernambuco e São Paulo a conceder o benefício.  

Segundo as resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), é considerada 

micro geração aquela cuja potência instalada é menor ou igual a 100 kilowatt (kW), 

enquanto a minigeração tem potência instalada superior a 100 kW e menor ou igual a 1 

MW. 

PR - ICMS - Crédito presumido - Importação - Portos e aeroportos paranaenses - 
Alteração  

Fonte: Fiscosoft 

Por meio do Decreto nº 1817/2015 foi alterado, com efeitos desde 11.3.2015, o 

RICMS/PR para dispor sobre a concessão de crédito presumido do ICMS na importação 

das seguintes mercadorias por meio dos portos de Paranaguá e Antonina e de 

aeroportos paranaenses: a) matéria-prima, material intermediário ou secundário, 

inclusive material de embalagem; b) cartuchos de tinta, cilindros, cartuchos de toner e 

chip; c) pneus. Todavia, com relação ao item "a", o benefício não se aplica aos seguintes 

produtos, dentre outros: a) importações de petróleo e seus derivados, combustíveis e 
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lubrificantes de qualquer natureza, veículos automotores, armas e munições, cigarros, 

bebidas, perfumes e cosméticos; b) importações realizadas por prestadores de serviço 

de transporte e de comunicação ou por empresas de construção civil; c) importações de 

malte cervejeiro, artigos para serviço de mesa ou de cozinha, misturas para bolos e para 

produtos de panificação. 

Ademais, foi condicionada a concessão do crédito presumido aos estabelecimentos 

fabricantes dos produtos a seguir relacionados a não utilização do referido benefício na 

hipótese da supracitada alínea "a": a) leitores magnéticos de cartões inteligentes; b) 

módulos de comunicação "wireless" - aparelhos emissores com receptor incorporado 

de sistema troncalizado ("trunking"), de tecnologia celular; c) módulos de comunicação 

automotivo com circuitos impressos e componentes elétricos ou eletrônicos, montados; 

d) cartões inteligentes bancários com chip; cartões inteligentes GSM de telefonia móvel 

- "Sim Card"; cartões inteligentes de identidade digital (RIC, passaporte eletrônico e 

outros); cartões inteligentes para mobilidade urbana (cartões de transporte e acesso); 

cartões inteligentes para certificação digital (PKI); cartões inteligentes para contato 

M2M ("machine to machine"); e) módulos de comunicação automotivo com circuitos 

integrados eletrônicos montados, próprios para montagem em superfície (SMD - 

"Surface Mounted Device"); f) módulos de comunicação para cartões inteligentes - 

microcontroladores com circuito integrado monolítico digital; g) "tokens" - aparelho 

eletrônico para autenticação de dados e validação de assinatura. 

PR - ICMS - Escrituração Fiscal Digital - Informação e apuração do ICMS - 
Disposição  

Fonte: Fiscosoft 

Por meio da Norma de Procedimento Fiscal nº 56/2015 foram divulgados os critérios 

para a apresentação da EFD - Escrituração Fiscal Digital e os procedimentos relativos à 

informação e apuração do ICMS para os contribuintes inscritos e ativos no Cadastro de 

Contribuintes do ICMS - CAD/ICMS, dentre os quais destacamos: a) as empresas 

obrigadas à EFD deverão entregar o arquivo de acordo com as especificações do leiaute 

definido em Ato COTEPE correspondente ao "Perfil A"; b) os contribuintes paranaenses 

inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS - CAD/ICMS do Estado do Paraná estão 

obrigados à entrega da EFD, exceto os estabelecimentos de MEI, ME e de EPP optantes 

pelo Simples Nacional, facultado a esses o direito de aderir à EFD em substituição à 

escrituração fiscal manual ou por sistema eletrônico de processamento de dados; c) o 

estabelecimento obrigado à EFD fica dispensado de entregar a Guia de Informação e 

Apuração do ICMS - GIA/ICMS a partir do período de referência agosto/2015; d) as 

situações de irregularidade do arquivo digital da EFD; e) a substituição do arquivo da 
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EFD. Tais critérios e procedimentos estão produzindo efeitos desde 1º.6.2015 para os 

contribuintes incluídos no projeto piloto de obrigatoriedade; para os demais 

contribuintes, os efeitos serão observados a partir de 1º.8.2015. Por fim, foram 

revogadas normas que tratavam sobre o presente assunto. 

Alckmin reduz repasse da Nota Fiscal Paulista e adia créditos 

Fonte: Folhapress 

Seguindo diretriz do governo Geraldo Alckmin de poupar recursos em meio à 

"desaceleração da economia", a Secretaria da Fazenda de São Paulo diminuiu de 30% 

para 20% o teto de abatimento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços) destinado para a restituição aos consumidores via Nota Fiscal Paulista. 

Também foi adiada em seis meses a liberação dos recursos. As alterações foram 

publicadas no Diário Oficial do Estado no último sábado e já estão em vigor. 

Com a mudança, os valores referentes a gastos feitos entre janeiro e junho, que seriam 

restituídos em outubro de 2015, estarão disponíveis apenas em abril de 2016. A 

restituição referente ao período de julho a dezembro, que seria paga em abril, foi adiada 

para outubro de 2016. 

Todas as restituições são, dessa forma, empurradas para a frente -a arrecadação do 

primeiro semestre de 2016 também será paga somente em abril de 2017. 

Segundo Renato Chan, coordenador do programa, a mudança segue orientação do 

governo para que todas as secretarias estaduais contivessem gastos frente à queda de 

4,1% na arrecadação do ICMS no primeiro semestre. 

Pelas regras anteriores, a Nota Fiscal Paulista devolvia, em créditos, até 30% do ICMS 

pago pelo estabelecimento para quem pedia o "CPF na nota". Quanto mais 

consumidores pedem a nota, mais gente divide esse percentual. 

Com as alterações, os participantes dividirão até 20% do ICMS. 

Os recursos que o governo deixará de devolver ao consumidor devem ser direcionados 

para áreas que têm seus repasses vinculados à arrecadação do imposto, como saúde, 

educação e prefeituras municipais. 

Em nota, a secretaria afirmou que "a medida foi adotada pela necessidade do Estado 

preservar recursos para investimentos e áreas prioritárias de atendimento à população, 

sem elevação de carga tributária". 
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Criada em 2007, a Nota Fiscal Paulista é um programa do governo estadual que registra 

as compras do participante e abate parte do imposto embutido nas mercadorias. 

O valor pode ser descontado do IPVA, ou ser obtido em dinheiro. Para participar, o 

usuário precisa cobrar das empresas a emissão de notas fiscais, o que diminui a 

sonegação de impostos. 

Prêmio 

Além do adiamento da liberação dos créditos, o governo estadual também anunciou 

que passará a pagar um prêmio de R$ 500 mil todos os meses, e aumentou a quantidade 

de bilhetes premiados. Serão sorteados mensalmente 1.598.310 bilhetes eletrônicos -

eram 1.500.000 anteriormente. O valor total da premiação passa de R$ 17 milhões para 

R$ 19,5 milhões. Além do prêmio mensal, há também uma premiação especial de R$ 1 

milhão no Natal. Os participantes do programa passam a concorrer a prêmios de R$ 300 

mil, R$ 200 mil, R$ 100 mil, R$ 50 mil, R$ 40 mil, R$ 30 mil e R$ 20 mil. 

Governador autoriza anistia de multa e juros para pagamento de débitos de ICMS 
e parcelamento em até 120 meses 

Fonte: Governo do Maranhão 

O governador Flávio Dino editou na manhã desta terça-feira (7), em solenidade no 

Palácio dos Leões, Medida Provisória instituindo o programa ‘Regularize-se’, que 

autoriza o parcelamento em até 120 meses de débitos de ICMS e concede anistia de 

multa e juros para pagamento em quota única dos débitos do imposto. A Medida 

Provisória, que foi enviada para a Assembleia Legislativa, alcançará fatos geradores 

ocorridos até dezembro de 2014. 

“Hoje editei Medida Provisória criando parcelamento em 120 vezes para devedores de 

ICMS, com redução ou anistia de multa e juros”, disse o governador Flávio Dino 

explicando que a medida tem o objetivo de combater a sonegação de impostos, 

aumentando a arrecadação do Estado. 

De acordo com o Secretário da Fazenda Marcellus Ribeiro Alves, as mais de 100 mil 

empresas registradas no cadastrado no Imposto Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS), que possuam algum débito com o tributo, podem se beneficiar com o programa 

‘Regularize-se’ que alcança débitos constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, 

inclusive aqueles já em execução judicial e os valores espontaneamente denunciados 

pelo contribuinte. 

Para obter os benefícios do programa ‘Regularize-se’, o contribuinte em débito de ICMS 

deverá formalizar sua adesão junto à Secretaria de Estado da Fazenda. Esta adesão é 
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formalizada com o pagamento da parcela única ou da primeira parcela, efetuado até o 

quinto dia útil a contar do pedido. 

De acordo com a MP, até aqueles contribuintes que fizeram parcelamento em 60 meses, 

durante a vigência da Medida Provisória anterior 189/ 2015, poderão solicitar a 

ampliação do parcelamento para até 120 meses. 

Anistia para pagamento à vista 

Os débitos de ICMS que forem pagos em quota única até o dia 31 de agosto terão anistia 

de 100% da multa e dos juros incidentes sobre a dívida e de 95% de redução, se forem 

pagos até 30 de setembro, quando encerra o prazo de adesão. 

No caso de parcelamento dos débitos, se o contribuinte aderir ao programa até 31 de 

agosto, terá redução de multa e juros no percentual de 80% para pagamento em até 60 

parcelas e redução de 60% para quitação em até 120 parcelas. 

Se a adesão ao programa for realizada até 30 de setembro, a redução das multas e juros 

será de 70% para pagamento em até 60 vezes e de 50% em até 120 parcelas. 

Os débitos de multa por descumprimento de obrigações acessórias (entrega de 

declarações e arquivos) terão redução de 80% do seu valor original, para contribuintes 

optantes do Simples Nacional e de 50% para os demais, desde que pagos em parcela 

única. 

No texto da Medida Provisória está determinado que o pagamento dos débitos de ICMS 

só pode ser realizado em moeda corrente, sendo vedada a utilização de precatórios ou 

quaisquer outros títulos. 

Como pagar? 

Para fazer o pagamento em quota única, o contribuinte deve acessar o portal da SEFAZ 

e gerar o Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais DARE. 

Ao preencher o DARE, para pagamento de Auto de Infração e Notificação de 

Lançamento, o contribuinte deve escolher, no campo tipo de tributos, a opção Auto de 

Infração, clicar no código 102 e informar o número do auto ou da notificação. Com isso, 

o valor do débito será exibido automaticamente já com a redução de multas e juros. 

No caso de auto de infração inscrito em Dívida Ativa deve ser informado o código 107 e 

para TVI o código de receita 109. Para valores declarados e ainda não formalizados em 

auto de infração ou notificação de lançamento, o código é 101. 
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Contribuinte terá desconto de até 100% nas multas durante mutirão 

Fonte: Governo do Estado de Mato Grosso 

O primeiro Mutirão Fiscal de 2015, que será realizado de 13 a 24 de julho, na Arena 

Pantanal, terá condições especiais de pagamento para contribuintes em débito com a 

Secretaria de Fazenda de Mato Grosso. Dívidas fiscais relativas a qualquer tributo 

estadual poderão ser pagas à vista com redução de 100% nos juros e multas e, de até 

90%, nas dívidas por descumprimento de obrigações acessórias. Além disso, os 

contribuintes poderão obter 90% de desconto nos juros e multas ao optar pelo 

parcelamento em 36 vezes; 80% em 48 vezes; 70% em 60 vezes; e 60% em 80 vezes.  

Com o objetivo de facilitar ainda mais a vida do contribuinte, o Governo do Estado 

publicou o Decreto nº 139 no último dia 25, no Diário Oficial, que traz vantagens 

financeiras exclusivas para regularizar débitos estaduais durante o mutirão. Um dos 

benefícios é a redução no valor mínimo das parcelas referentes às dívidas com Imposto 

sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto sobre Transmissão Causa 

Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) e Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS).  

O valor mínimo de cada parcela para débitos pertinentes ao IPVA, por exemplo, diminuiu 

para duas Unidades Padrão Fiscal (UPF). Ou seja, levando-se em consideração que o 

valor da UPF de julho é de R$ 113,53, a parcela mínima da renegociação poderá ser de 

R$ 227,06. No caso do ITCD, o valor poderá ser de, no mínimo, R$ 567,65. Já para débitos 

relativos ao ICMS, a menor parcela poderá ser de R$ 1.135,30.  

De acordo com o Decreto nº 139/2015, até 24 de julho, o valor mínimo de cada parcela 

poderá ser reduzido em alguns casos, limites e condições, como por exemplo, quando o 

débito for devido por contribuinte optante pelo Simples Nacional. “Observado o 

sublimite de receita bruta estabelecido pelo Estado para fins de opção e enquadramento 

no referido regime, o valor mínimo de cada parcela poderá ser reduzido ao montante 

equivalente a 5 UPF, desde que respeitado o limite máximo de 80 parcelas mensais”, diz 

o documento.  

Quando o débito for devido por contribuinte enquadrado como Microempreendedor 

Individual – MEI, o valor mínimo de cada parcela poderá ser reduzido ao montante 

equivalente a 1,50 (um inteiro e cinquenta centésimos) do valor da UPF, desde que 

respeitado o limite máximo de 80 parcelas mensais.  

As vantagens do Refaz foram expandidas excepcionalmente para o Mutirão Fiscal. Por 

outro lado, vale ressaltar que contribuintes que moram no interior e que possuem 

débitos apenas com a Secretaria de Fazenda não precisam se deslocar até Cuiabá para 
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aproveitar as condições de pagamento. A adesão ao Refaz também pode ser feita pela 

internet, no Portal da Sefaz.  

Mutirão  

O primeiro mutirão fiscal de 2015 é uma iniciativa do Governo do Estado e do Poder 

Judiciário, que nesta edição terá a parceria da Prefeitura de Cuiabá. Os atendimentos 

ocorrerão de 13 a 24 de julho, das 8h às 18h, e no sábado e domingo, das 8h às 12h, na 

Arena Pantanal. Nos 12 dias de duração do mutirão, o contribuinte que tiver dívidas 

fiscais relativas a qualquer tributo estadual (ICMS, IPVA, ITCD) ou municipal (IPTU, ISS) 

poderá resolver todas as pendências, com vantagens financeiras exclusivas.  

O espaço da Arena será preparado para atender, simultaneamente, 100 contribuintes. 

Conciliadores e servidores públicos atenderão todo tipo de procedimento, desde aquele 

que ainda está tramitando na Secretaria de Fazenda, ao que foi inscrito na dívida ativa 

do Estado ou mesmo que já virou ação judicial. A expectativa da Sefaz é recuperar R$ 

700 milhões em débitos. 

Governo de SP permite usar crédito do ICMS em empréstimos 

Fonte: Globo  

Unidades de abate de aves no Estado de São Paulo poderão usar os créditos do ICMS a 

receber do governo estadual como garantia dos seus empréstimos. O benefício vale para 

operações de financiamento feitas com o Desenvolve São Paulo, o banco estadual de 

fomento. 

Podem ser usados os créditos acumulados entre primeiro de julho de 2015 e 31 de 

março de 2016. De acordo com o governo paulista, a medida atende a pedido do próprio 

setor. 

MUNICIPAL 

São Paulo/SP - Consolidação das Leis Tributárias – Aprovação 

Fonte: Fiscosoft 

Foi publicado, no Diário Oficial do Município de São Paulo, o Decreto nº 56.235/2015 

para aprovar a Consolidação das Leis Tributárias do Município. 

A Consolidação abrange os tributos municipais, quais sejam: Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana; Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos”, a 

qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de 

direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua 

aquisição; Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza; Taxa de Fiscalização de 
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Estabelecimentos; Taxa de Fiscalização de Anúncios; Taxa de Resíduos Sólidos de 

Serviços de Saúde; Contribuição de Melhoria e Contribuição para Custeio do Serviço de 

Iluminação Pública. 

Referida Consolidação reúne, ainda, matérias relacionadas ao Cadastro Informativo 

Municipal (CADIN), Domicílio Eletrônico do Cidadão Paulistano (DEC) e programas de 

parcelamento incentivado, bem como normas gerais tributárias. 

Para mais informações, acesse o Decreto nº 56.235/2015. 

Contribuinte que pagou IPTU a mais em São Paulo já pode pedir restituição 

Fonte: Folha 

Por Stephane Sena 

Os 130 mil paulistanos que deveriam ter imóveis isentos de IPTU (Imposto Predial e 

Territorial Urbano) em 2014, mas tiveram de pagar o imposto por uma decisão da 

Justiça, já podem pedir a restituição do dinheiro à Prefeitura de São Paulo. O pagamento 

sai em dez dias úteis.  

Em 2013, a lei que mudava a base de cálculo do imposto foi suspensa pela Justiça. A lei, 

além de reajustar em até 20% os imóveis residenciais e até 35% os comerciais, previa a 

redução de imposto para imóveis em bairros não tão valorizados, geralmente os mais 

periféricos, e ampliava as isenções.  

Assim, a prefeitura manteve em 2014 os critérios do ano anterior. No final de 2014, a 

Justiça liberou a lei, e as novas regras do imposto passaram a valer.  

Como os contribuintes já haviam pago o imposto com base nos critérios anteriores, a 

prefeitura decidiu manter a cobrança e fazer a restituição dos valores cobrados a mais 

nos anos seguintes, com correção. Para saber se há algum valor a ser restituído, o 

contribuinte precisa entrar no site financas.prefeitura.sp.gov.br. (Veja mais abaixo)  

Quem deveria ter o imóvel declarado isento de IPTU em 2014, mas pagou o imposto, 

terá o valor devolvido na conta bancária. Para isso, é preciso fazer a solicitação no site e 

informar os dados da conta bancária. O pagamento será feito em dez dias úteis, afirma 

a prefeitura.  

DESCONTO EM 2016  

Já para os casos em que o contribuinte pagou um valor maior, mas não teve o imóvel 

isento, de acordo com os novos critérios de reajuste, a restituição da diferença será feita 

por meio de desconto no IPTU de 2016. Segundo a Secretaria das Finanças de Finanças 
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e Desenvolvimento Econômico, a compensação será automática, não exigindo qualquer 

providência por parte dos 324 mil contribuintes que devem ter o desconto no próximo 

ano.  

A prefeitura estima que o total a ser devolvido aos contribuintes seja de R$ 170 milhões.  

Nos casos em que o desconto dado no IPTU de 2016 ainda for menor que o valor a ser 

devolvido para o contribuinte, a prefeitura pagará a diferença em dinheiro, mas o valor 

só deve chegar no segundo semestre de 2016.  

Para garantir o reembolso, será preciso preencher um formulário que estará disponível 

no site da prefeitura entre 1º de março e 31 de junho do ano que vem. O valor será 

devolvido em conta corrente até o final de 2016. 

O mesmo procedimento deve ser feito por quem pagou a mais em 2014 e não terá a 

restituição no IPTU de 2016 porque o imóvel estará isento do imposto.  

Quem pagou o IPTU de 2014 com um valor abaixo do que deveria desembolsar se o 

reajuste não tivesse sido barrado pela Justiça não vai precisar devolver a diferença aos 

cofres públicos. Segundo a prefeitura, cerca de 1,6 milhão de paulistanos terão a 

"dívida" perdoada. Nesses casos, o sistema indicará que não há nada a ser pago.  

O projeto de lei que previa a revisão dos valores pagos em 2014 foi aprovado pela 

Câmara Municipal de São Paulo em dezembro do ano passado. A lei, porém, não 

explicava como as restituições seriam feitas. Os critérios só foram estabelecidos em 

maio deste ano. 


