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Supremo escolhe novo recurso para discutir Cofins dos bancos 

Fonte: Valor 

Por Beatriz Olivon 

A discussão bilionária sobre a base de cálculo do PIS e da Cofins das instituições 

financeiras no Supremo Tribunal Federal (STF) será agora definida por meio de dois 

recursos em repercussão geral. Além do caso do Santander, os ministros irão analisar o 

processo da Sita Corretora de Valores. A estimativa de impacto da disputa é de R$ 17 

bilhões, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deste ano. 

Por causa de um erro processual, que beneficiou o Santander, PIS e Cofins serão julgados 

separadamente. Porém, provavelmente na mesma sessão. Os ministros foram 

obrigados a escolher um novo processo porque descobriu-se que havia dois recursos no 

caso do Santander: um da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) sobre o PIS e 

outro do Ministério Público Federal (MPF) sobre a Cofins, que acabou sendo derrubado. 

Ao analisarem a questão, no fim de maio, os ministros consideraram que o MPF não 

teria legitimidade para atuar no caso. Eles acompanharam o voto do relator do recurso, 

ministro Ricardo Lewandowski, que afastou o pedido do órgão sobre a Cofins. Para ele, 

o Ministério Público não poderia fazer uma exigência maior do que aquela feita pela 

União - que, no caso, entrou com recurso apenas sobre o PIS. 

A PGFN considerou que a decisão anterior não tratava diretamente da Cofins e, por isso, 

limitou seu recurso ao PIS, segundo João Batista de Figueiredo, coordenador de atuação 

judicial da Fazenda Nacional no Supremo. 

Com a recente decisão, o caso do Santander será julgado, mas somente para discutir a 

base de cálculo do PIS. O MPF ainda pode recorrer da decisão. A discussão sobre a Cofins 

das instituições financeiras em geral agora será feita no recurso da Sita Corretora de 

Valores. Ainda não há previsão de quando os recursos serão analisados. 

O processo que envolve a Sita chegou ao Supremo por meio de um recurso em que a 

Fazenda questiona a decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região. Os 

desembargadores decidiram que, sendo a empresa sociedade corretora, sobre os 

ingressos de receitas que não se enquadrem como custo, ou seja, que não integram o 

preço de venda das mercadorias e dos serviços, não incidiria PIS e Cofins. 

"Há uma peculiaridade nesse recurso", afirma o advogado da corretora no caso, 

Henrique Cunha Barbosa. A tese discutida é a mesma do recurso que envolve o 

Santander, segundo o advogado, mas, nesse caso, apesar de a lei equiparar as corretoras 
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aos bancos, a Fazenda não teria levantado esse ponto em seu recurso para o TRF. O 

advogado ainda pretende trabalhar esse ponto em memoriais no STF. 

Há ainda um outro caso sobre a questão no Supremo, que não está em repercussão 

geral. O leading case envolve a Axa Seguradora. Enquanto os bancos defendem que o 

spread (diferença entre o custo de captação do banco e o custo de empréstimo) não 

deve entrar na base de cálculo, as seguradoras querem manter fora desse cálculo os 

prêmios. 

De acordo com o advogado da empresa, Gustavo Miguez de Mello, essa última decisão 

no processo do Santander em nada afetará o caso, que poderá ser incluído em pauta 

para julgamento a qualquer momento. "A tese das seguradoras tem alguns 

fundamentos diferentes, específicos, daqueles referentes aos bancos", diz o advogado. 

O processo que envolve a Axa chegou a ser pautado no começo do ano, mas não chegou 

a ser votado. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Associação Brasileira das 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) pediram o adiamento do 

julgamento do processo. 

O processo da Axa foi distribuído no Supremo em 2003 e, por enquanto, só teve o voto 

do ministro Cezar Peluso (hoje aposentado), favorável à União. Também chegou a 

constar na pauta do STF uma proposta de súmula vinculante sobre o tema, mas ela não 

chegou a ser apreciada no Plenário. 

Em um julgamento de 2005, o Supremo definiu que o artigo da Lei nº 9.718, de 1998, 

que ampliava a base de cálculo do PIS e da Cofins é inconstitucional. Porém, faltou 

definir quais receitas compõe o faturamento, que é a base de cálculo das contribuições. 

Apesar de a questão ainda não estar definida, algumas instituições financeiras 

preferiram colocar boa parte da Cofins devida no Refis, programa especial de 

parcelamentos de débitos com a União. Entendem que haveria risco grande de derrota. 

Procurada pelo Valor, a Febraban, que consta como amicus curiae no processo do 

Santander, não deu retorno até o fechamento da edição. 

 

ES - Tributos estaduais - Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos 
Fiscais - Instituição  

Fonte: Fiscosoft 

Por meio da Lei nº 10.376/2015, foi instituído o Programa de Parcelamento Incentivado 

de Débitos Fiscais, destinado a promover a regularização de débitos fiscais relativos à 
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exigência de tributos ou de penalidades pecuniárias. O ingresso no programa deverá ser 

feito no período de 15.6.2015 a 30.9.2015. 

O programa abrangerá os débitos fiscais relacionados com o ICM, ICMS, IPVA, ITCMD e 

débitos relativos a lançamentos de multas e acréscimos legais, cujos fatos geradores 

tenham ocorrido até 31.12.2014. 

 

RJ - ICMS - Imunidade - Livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua 
impressão - Obrigações acessórias – Alterações 

Fonte: Fiscosoft 

A Resolução Sefaz nº 900/2015 determinou que os contribuintes anteriormente 

dispensados da emissão e da escrituração de documentos fiscais, por realizarem 

exclusivamente operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua 

impressão, imunes ao ICMS, deverão cumprir as referidas obrigações acessórias a partir 

de agosto de 2015. 

Citado ato ainda alterou a Resolução SEFAZ nº 720/2014, relativamente à GIA-ICMS, 

para prever a dispensa de entrega da GIA-ICMS referentes às operações realizadas até 

julho de 2015, inclusive, os estabelecimentos que realizem exclusivamente operação 

com livro, revista ou periódico, imune ao ICMS. 

 

Governo prevê arrecadar até R$ 18 bi com nova tributação 

Fonte: Estado de São Paulo 

O governo pode arrecadar de R$ 5 bilhões a R$ 18 bilhões com a alteração na tributação 

que trata de juros sobre capital próprio e lucros e dividendos. É o que aponta um estudo 

do Ministério da Fazenda obtido pelo ‘Broadcast’, serviço em tempo real da ‘Agência 

Estado’. O material, produzido pela equipe do ministro Joaquim Levy, contempla três 

alternativas de mudança na tributação e foi enviado à Câmara dos Deputados após 

requerimento da deputada federal Luiza Erundina (PSB/SP) sobre o assunto. 

Depois das medidas impopulares de ajuste fiscal, o Partido dos Trabalhadores (PT) 

pressiona a equipe econômica para o aumento da carga tributária do chamado “andar 

de cima”. Os recursos podem reforçar o caixa do governo em 2016. 

No mês passado, o governo editou Medida Provisória elevando de 15% para 20% a 

alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das instituições financeiras. 

O alvo agora são as empresas de grande porte. 
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Apesar do atual processo de ajuste fiscal – obtido mais com alta de impostos do que 

com corte de gastos públicos – há uma avaliação no governo de que, assim como no 

caso dos bancos, a taxação de megaempresas é algo que deixa “todos felizes”. 

De acordo com o documento produzido pela equipe de Levy, uma possível alteração de 

tributação seria a extinção da remuneração aos acionistas na forma de juros sobre 

capital próprio. Com o fim dessa opção para pagamento de lucro, o governo pode 

arrecadar R$ 5,84 bilhões por ano, aponta o documento. 

As empresas passariam, então, a contar apenas com a possibilidade de distribuição de 

dividendos e participação nos lucros para o cálculo da remuneração variável aos 

acionistas e executivos. O incremento é anual e o ministério usou parâmetros 

econômicos já de 2015 como base de cálculo para o estudo.  

A segunda opção em estudo pelo Ministério da Fazenda – mais dura ainda – acaba com 

o benefício fiscal presente hoje nos juros sobre capital próprio e prevê o fim da 

possibilidade de dedução das despesas no cálculo do imposto a pagar. Essa questão 

fiscal é benéfica para a companhia porque ao contabilizar o pagamento dos juros como 

despesa da empresa, antes do lucro, ela reduz os pagamentos de tributos. Nessa 

hipótese, o acréscimo aos cofres públicos seria de R$ 12,59 bilhões. 

Para acabar com o benefício, será necessária a revogação do artigo 9 da Lei 9.249 de 

1995 que possibilita que as empresas deduzam, da apuração do lucro real, os juros pagos 

ou creditados. 

O estudo da Fazenda afirma que a tributação acarretaria um incremento na arrecadação 

pelo fato de as empresas pagadoras não poderem mais deduzir despesas com juros 

sobre capital de próprio na apuração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e 

da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 

Uma terceira via presente no estudo seria a revogação do artigo 10 da lei de 1995, que 

isenta a incidência do Imposto de Renda na fonte para remessas ao exterior. Nesse caso, 

a Fazenda informou à parlamentar que, considerando a revogação do artigo, a 

arrecadação com esse incremento seria de R$ 5,45 bilhões por ano já eliminando as 

empresas e atividades enquadradas no programa Simples Nacional. O ministério fez os 

cálculos com base nas empresas com lucro real e no presumido. 

Caso o governo resolva elevar a tributação nas duas medidas e deixar a distribuição de 

lucros ainda mais onerosa, o incremento aos cofres públicos chega a R$ 18 bilhões por 

ano. 
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Com o debate sempre aceso do escalonamento da tabela do Imposto de Renda, a 

avaliação de uma fonte do governo é a de que esse tipo de cobrança às empresas torna 

a carga tributária brasileira mais igualitária. Também, na avaliação dessa fonte, a medida 

não prejudicaria planos de investimentos no País. 

No entanto, de acordo com o sócio do escritório Mattos Filho, Luiz Felipe Ferraz, as 

possíveis alterações de tributação nos lucros e dividendos e juros sobre capital próprio 

seriam um desinvestimento para o País e fariam com que o investidor estrangeiro 

deixasse de investir no Brasil.  

O Banco Central informou que, no primeiro quadrimestre deste ano, a saída líquida de 

recursos via remessa de lucros e dividendos alcançou US$ 5 bilhões, resultado bastante 

inferior ao registrado em igual período do ano passado, quando as remessas foram de 

US$ 9 bilhões. 

Segundo o chefe do Departamento Econômico do BC, Tulio Maciel, a queda de 42% 

desses envios já reflete o arrefecimento da economia brasileira. 

 

Ação questiona lei municipal de Uberlândia que estabelece a cobrança de ITBI 
antes da transmissão dos bens 

Fonte: STF 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 349) ajuizada no 

Supremo Tribunal Federal (STF) questiona dispositivos da Lei 4.871/1989, do município 

de Uberlândia (MG), que disciplina a cobrança do Imposto sobre a Transmissão de Bens 

Imóveis (ITBI) no âmbito municipal. Os artigos 12 e 14 da norma tornam obrigatória a 

cobrança de ITBI pela Fazenda Pública do Município de Uberlândia antes da transmissão 

dos bens imóveis e dos direitos a eles relativos. 

Segundo o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, autor da ADPF, os dispositivos 

legais contrariam os preceitos fundamentais dispostos no artigo 156, inciso II, da 

Constituição Federal (CF), o qual estabelece que o fato gerador do tributo é a 

transmissão do domínio dos referidos bens, e no artigo 5º, caput e inciso XXII, da CF, que 

institui o direito de propriedade. 

De acordo com Janot, é inviável a cobrança do ITBI antes da ocorrência do seu fato 

gerador, que se procede, de acordo com o Código Civil, no momento do registro do título 

no Registro de Imóveis. “Não havendo o registro da escritura definitiva em cartório, 

inexiste transmissão da propriedade e, por conseguinte, não ocorre o fato gerador, 
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elemento imprescindível para a exigibilidade do tributo, na forma do ordenamento 

jurídico brasileiro”, afirma. 

Além disso, a norma também impede que escrivães, tabeliães, oficiais de notas, de 

registro de imóveis e de títulos e documentos, assim como serventuários da Justiça, 

pratiquem quaisquer atos de transmissão de bens imóveis sem a prévia apresentação 

dos comprovantes originais do pagamento do referido tributo, em afronta ao direito de 

propriedade constante da Carta Magna. “Embora o objetivo do legislador municipal de 

Uberlândia tenha sido claramente o de garantir o pagamento de ITBI por parte dos 

contribuintes, sua ânsia arrecadatória acabou por incorrer em manifesta 

inconstitucionalidade, inclusive por haver resultado em reprovável violação ao direito 

de propriedade, o qual, embora não seja direito fundamental absoluto, não pode sofrer 

restrições senão com fundamento em outros princípios constitucionais, jamais com base 

exclusiva em interesses tributários e financeiros”, explica. 

Por fim, o procurador-geral sustenta ainda inconstitucionalidade dos dispositivos 

mencionados por usurpação de competência privativa da União ao disciplinar matéria 

afeta ao direito civil brasileiro (artigo 22, inciso I, da CF). Requer, assim, a procedência 

do pedido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 12 e 14 da Lei 4.871/1989, 

do município de Uberlândia. 

O relator da ação é o ministro Marco Aurélio. 

SP/FB 

Processos relacionados 

ADPF 349 

 

Reconhecida repercussão geral de discussão sobre ISS e valor de multa por 
mora 

Fonte: STF 

O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral de disputa relativa à 

incidência do Imposto Sobre Serviços (ISS) em atividade de industrialização integrante 

do processo do aço. No caso discutido no Recurso Extraordinário (RE) 882461, uma 

empresa comercializadora de peças de aço de Contagem (MG) questiona decisão da 

Justiça local que determinou a cobrança do tributo. A decisão ainda reconhece a 

repercussão geral de discussão sobre a multa de mora imposta pelo município, de 30%. 



 

9 

 

O caso em questão discute a incidência do ISS em operação de industrialização, realizada 

em materiais fornecidos pelo contratante, quando a operação configura etapa 

intermediária do ciclo produtivo da mercadoria. Acórdão do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais (TJ-MG) entendeu que independentemente dos serviços prestados se inserirem 

na cadeia produtiva do aço, como etapa intermediária, do ponto de vista da empresa 

trata-se de atividade-fim. Assim, seria caso de industrialização por encomenda, sujeita 

ao ISS segundo o item 14.05 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003. 

O relator do RE, ministro Luiz Fux, observa que a questão é semelhante à apreciada no 

julgamento liminar, pelo STF, da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4389, 

relativo à incidência do ISS na produção de embalagens sob encomenda, para utilização 

em processo de industrialização ou circulação de mercadoria. Na ocasião, o STF 

concedeu liminar para interpretar dispositivos da Lei Complementar 116/2003, 

incluindo o item 13.05 da lista de serviços, para reconhecer que não incide o ISS nas 

referidas operações. Fora da incidência do ISS, seria hipótese de cobrança do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 

Multa por mora 

Quanto à aplicação de multa, envolvida no tema, o ministro observa que o caso em 

exame não se confunde com a discussão relativa ao RE 640452, já com repercussão 

reconhecida, no qual se analisa multa isolada imposta por descumprimento de 

obrigação assessória. No caso específico da multa por mora, no RE 582461, já julgado 

pelo STF, ficou assentado não haver caráter confiscatório em multa por mora fixada no 

patamar de 20%. Mas não se discutiu o patamar de 30%, como no presente RE. 

“Cabe a esta Corte, portanto, em atenção ao princípio da segurança jurídica e tendo em 

vista a necessidade de concretização da norma constitucional que veda o confisco na 

seara tributária, fixar, no regime da repercussão geral, as balizas para a aferição da 

existência de efeito confiscatório na aplicação de multas fiscais moratórias.” 

FT/FB 

Processos relacionados 

RE 882461 

 

 

 



 

10 

 

Audiência discutirá acordo fiscal assinado entre Brasil e Estados Unidos 

Fonte: Jornal do Brasil 

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados 

promove na quinta-feira (11) audiência pública para debater o acordo assinado entre os 

governos do Brasil e dos Estados Unidos para Melhoria da Observância Tributária 

Internacional e Implementação da Lei de Conformidade Fiscal de Contas Estrangeiras 

(Fatca). 

Segundo o governo brasileiro, o Fatca busca combater a evasão fiscal de cidadãos e de 

empresas norte-americanas, por meio da coleta de informações de correntistas e 

investidores norte-americanos que apliquem recursos em instituições financeiras 

localizadas em outros países. 

Os Estados Unidos vão taxar em 30% as instituições financeiras que não cumprirem as 

regras do Fatca. Esse valor será calculado sobre os valores recebidos de transações 

financeiras com os EUA. 

Reciprocidade 

Pelas regras previstas, as informações prestadas pelas instituições financeiras brasileiras 

serão encaminhadas à Receita Federal do Brasil, que, posteriormente, vai repassá-las ao 

órgão de administração tributária dos Estados Unidos (IRS). 

Como o acordo exige a reciprocidade, a Receita Federal do Brasil também receberá 

informações sobre movimentações financeiras de cidadãos brasileiros em instituições 

financeiras dos Estados Unidos. 

O governo brasileiro informa que a aplicação do acordo respeitará as regras de sigilo 

fiscal. O acordo foi assinado em Brasília, em setembro de 2014, e encaminhado ao 

Congresso em fevereiro deste ano, por meio da Mensagem 36/15, de autoria do Poder 

Executivo. O texto aguarda análise da Comissão de Relações Exteriores. 

A audiência desta quinta-feira, solicitada pelos deputados Vicente Candido (PT-SP) e 

Manoel Júnior (PMDB-PB), terá a participação das comissões de Finanças e Tributação; 

e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara. 

Debatedores 

Foram convidados para a audiência: 

- o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira; 

- o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini; 



 

11 

 

- o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid; 

- o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Murilo Portugal; 

- o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga Andrade. 

 

TRF beneficia sociedade em conta de participação 

Por Adriana Aguiar 

Fonte: Valor 

O Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região autorizou uma empresa a pagar dívidas 

de uma sociedade em conta de participação (SCP) - da qual é sócia ostensiva - com 

créditos tributários que possui. A liminar concedida recentemente, considerada inédita 

por advogados, abre a discussão para grandes companhias, principalmente dos setores 

imobiliário, de construção e de energia, que costumam usar SCPs para efetuar seus 

projetos. 

Esse tipo de sociedade é formada pelo sócio ostensivo, que assume a responsabilidade 

do negócio, e investidores que entram na sociedade como sócio participante - 

anteriormente denominado sócio oculto. 

Para a Receita Federal, as sociedades em conta de participação são equiparadas a 

pessoas jurídicas e devem ter CNPJ diferente dos demais sócios, o que não permitiria a 

compensação. Contudo, advogados de companhias alegam que as SCPs são, na verdade, 

sociedades não dotadas de personalidade jurídica, formada por duas ou mais empresas 

- pelo sócio ostensivo e participante, que apenas aporta capital. 

No caso, a companhia que propôs a ação alegou ter créditos de depósitos realizados em 

razão do Refis da Crise, em 2009. A empresa pagou os valores mínimos, mas teve sua 

participação no programa cancelada por ausência de consolidação. Como em 2013 

houve a abertura de um novo parcelamento, a empresa desistiu da ação que 

questionava a sua exclusão e formalizou sua adesão. Com isso, ficaram os créditos do 

primeiro programa. Por outro lado, a SCP possuía dívidas tributárias de PIS, Cofins, CSLL 

e Imposto de Renda (IR). 

O advogado da companhia, Bruno Rodrigues Teixeira de Lima, do Gaia, Silva, Gaede & 

Associados Advogados, impetrou mandado de segurança na Justiça para obter direito à 

compensação. Segundo ele, "a legislação equipara as SCPs às pessoas jurídicas apenas 

para fins de Imposto de Renda, e não para fins fiscais como um todo". 
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O pedido havia sido negado pela 2ª Vara Federal em Brasília. O juiz federal Charles 

Renaud Frazão de Moraes entendeu que ao caso aplicaria-se o decreto que regulamenta 

o Imposto de Renda e trata da equiparação de pessoa jurídica com as SCP. 

Para o magistrado, o inciso II, do parágrafo 12, do artigo 74, da Lei nº 9.430, de 1996, 

que trata da legislação tributária federal, dispõe que "será desconsiderada não 

declarada a compensação nas hipóteses em que o crédito seja de terceiros". Além disso, 

o juiz cita decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) segundo a qual não há diferença 

entre as sociedades em conta de participação e os demais tipos societários. 

A companhia recorreu ao TRF, que reformou a decisão. Segundo o desembargador 

Novély Vilananva da Silva Reis, existe a probabilidade de que esse recurso seja provido 

no mérito e receio de dano irreparável, motivo pelo qual concedeu a liminar. 

Segundo a decisão, a Lei nº 9.430, de 1996, não veda expressamente o uso de créditos. 

O magistrado entendeu que não poderia ser aplicado ao caso o Decreto-Lei nº 2.303, de 

1986, que equipara pessoas jurídicas, para efeito da legislação do IR, às sociedades em 

conta de participação. Ele cita o Código Civil Anotado, da Maria Helena Diniz, pelo qual 

"a sociedade em conta de participação não é pessoa jurídica, não tem autonomia 

patrimonial, nem sede social, nem firma ou razão social". E que a atividade constitutiva 

do objeto social, portanto, é exercida apenas pelo sócio ostensivo, que se obriga 

pessoalmente perante terceiros. 

A advogada tributarista Thaís Folgosi Françoso, do Fernandes Figueiredo Advogados, 

afirma que a decisão, apesar de liminar, é um importante precedente. A discussão, 

porém, poderá motivar a Receita Federal a fazer o caminho contrário e pedir a 

compensação por ofício de dívidas da companhia com créditos da SCP. 

Como já existem decisões que responsabilizam o sócio ostensivo pela dívida tributária 

contraída pela SCP, advogados afirmam que deveria haver esse direito à compensação. 

"Se o sócio ostensivo tem o ônus de ser responsável por esses débitos, também deve 

ter o bônus que é ter essa compensação permitida", diz Eduardo Kiralyhegy, do 

Kiralyhegy Advogados. 

Procurada pelo Valor, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) informou por 

nota que pretende recorrer da decisão, "pois entende que, para efeitos de aplicação da 

legislação tributária, as sociedades em conta de participação (SCP), apesar de não 

possuírem personalidade jurídica, são equiparadas às sociedades patrimoniais, cujos 

bens e resultados financeiros/econômicos não se confundem com aqueles de seus 

sócios, devendo ser apurados e tributados separadamente, sendo, inclusive, vedado o 

aproveitamento ou compensação de débitos e créditos entre tais entidades". 



 

13 

 

O lado B da Receita Federal 

Por Renato Lopes Becho 

Fonte: Valor 

Os dias atuais são propícios para que a sociedade reflita sobre a Receita Federal. De um 

lado, vemos um órgão ágil, moderno e eficiente quando se trata de estabelecer 

exigências para os contribuintes. Prova disso são os milhões de declarações de rendas 

entregues até o fim de abril. O sistema informatizado é bem feito e muito próximo da 

simplicidade. A declaração pôde ser preenchida em computadores, tablets e até em 

celulares do tipo smartphone. Se não é melhor, talvez seja decorrência da legislação 

complexa do Imposto de Renda, que é ainda maior em outros tributos. O fim dos 

formulários de viagem, em papel, em que se declaram os produtos comprados no 

exterior, também foi um bom avanço. Eles são comuns em outros países e todos tinham 

que preenchê-los quando entravam no Brasil. Agora são preenchidos eletronicamente 

somente por quem tenha imposto a pagar. Economizamos em burocracia e em papéis 

inúteis. 

Mas há outro lado da Receita Federal. Parte dele está, atualmente, exposto na Operação 

Zelotes. Mas não só. Para além do problema criminal, ela tem seu lado B, que acoberta 

um órgão lento, arcaico e ineficiente. Dou dois exemplos. O primeiro é a demora em 

fazer a consolidação dos pagamentos realizados nos programas de parcelamento, os 

famosos Refis, Paes, Paex etc. Usando de uma prerrogativa contida na lei elaborada na 

década de 1950 (o Código Tributário Nacional), o Fisco se dá ao direito de fazer a 

verificação dos recolhimentos apenas cinco anos após o dinheiro entrar nos cofres 

públicos. Com isso, milhares de processos judiciais, em que os contribuintes pagaram 

com os benefícios do parcelamento de 2009, somente no fim de 2014 foram 

reconhecidos e agora estão sendo extintos. Ficaram anos nos escaninhos da Justiça, 

gerando gastos inúteis para todos os envolvidos. Para os futuros programas de 

parcelamento de dívidas, sugere-se que o Congresso Nacional fixe um prazo mais curto 

para que o fisco crie os sistemas informatizados para validar os pagamentos feitos. Não 

deve ser necessário mais do que 90 dias para isso. 

Também faz parte do lado desconhecido do público a Receita Federal que não cumpre, 

integralmente, a legislação. Destacamos a que prevê prazo curto para que o processo 

administrativo de cobrança seja enviado para a Fazenda Nacional, a fim de ser iniciada 

a cobrança judicial. O Decreto-Lei 1.687/1979, art. 22, estipula que isso deve acontecer 

em 90 dias após a notificação do contribuinte, que é de 30 dias (Decreto 70.235/1972, 

art. 21). Assim, o processo daqueles que declararem e não pagarem o Imposto de Renda 

em 30 de abril deve ser enviado pela Receita à Procuradoria da Fazenda Nacional até o 
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dia 1º de setembro. Considerando que a PFN leve 60 dias para inscrever o débito em 

dívida ativa e ajuizar a execução fiscal, até o início de novembro deveria começar o 

processo judicial de cobrança do imposto não pago. Pela lei, são apenas sete meses! 

Nesses casos, a legislação é muito boa, principalmente considerando que as empresas 

fecham, as pessoas morrem, os documentos se perdem.  

Com isso, quanto mais rápido o processo de cobrança judicial começar, mais chance se 

tem de obter resultado. O problema é que a Receita simplesmente não cumpre esses 

prazos legais. Com isso, em média, as execuções fiscais começam cinco anos após o não 

pagamento do tributo. 

Esse quadro aponta para a limitação da atuação do Congresso na solução dos problemas 

brasileiros. Não nos falta, em geral, novas leis. O que falta é que elas sejam cumpridas. 

Nos pontos aqui apresentados, os órgãos de fiscalização internos da Receita Federal 

estão falhos ou insuficientes. 

A Controladoria-Geral da União é capaz de apontar o problema (Relatório de avaliação 

da execução de programas de governo nº 21: apuração, inscrição e execução da dívida 

ativa da União", 

http://sistemas.cgu.gov.br/relats/uploads/5459Relatorio_PGFN_20052013.pdf, p. 8), 

que ainda persiste; o Ministério Público Federal não tem demonstrado interesse em 

atuar nesse assunto; e o Poder Judiciário é, no mínimo, leniente com as falhas da 

administração tributária. Não é por outro motivo que temos tantas execuções fiscais, 

com tão baixo resultado. 

Todavia, se os legisladores quiserem atuar nesse assunto, sugere-se a redução do prazo 

prescricional de cinco anos. Ele foi pensado para um país que preenchia as declarações 

de Imposto de Renda à mão ou à máquina de escrever!  

Com os avanços tecnológicos de hoje, talvez dois anos para a prescrição sejam 

suficientes, concedendo-se um prazo razoável para os Fiscos se adequarem aos novos 

padrões. O legislador poderia reservar os cinco anos apenas para casos de prescrição de 

fraude ou simulação. E, se somente a fixação de prazos para os Fiscos não tem sido 

suficiente, cabe ao Congresso pensar em sanções efetivas para levar ao cumprimento 

da lei. 

Por isso, está na hora de a Receita Federal ser também um órgão ágil, moderno e 

eficiente quando se trata de cumprir com suas obrigações. 
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STJ volta a julgar ação contra Nahas 

Fonte: Valor 

Por Beatriz Olivon 

O empresário Naji Nahas já obteve maioria de votos no julgamento pela 4ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) de processo que discute a possibilidade de dívidas da 

Cobrasol Companhia Brasileira de Óleos e Derivados serem pagas por ele. Por ora, há 

três votos a favor do empresário, que foi sócio da companhia antes da sua falência. 

Faltam dois votos. 

O julgamento foi retomado ontem. Porém, após o voto-vista do ministro Marco Buzzi, a 

análise do caso foi novamente suspensa. Desta vez, por um pedido de vista da ministra 

Isabel Gallotti. 

No processo, o espólio de Solano Lima Pinheiro pede a desconsideração da 

personalidade jurídica da Cobrasol. Na prática, o mecanismo permite que as dívidas de 

uma empresa sejam pagas por seus controladores. 

A ação contra a Cobrasol foi iniciada em 1991. Com o início da execução, nove anos 

depois, o autor percebeu que não existiam bens da empresa e solicitou a 

desconsideração da personalidade jurídica. O pedido foi aceito em primeira instância e 

pela 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). 

No processo, Nahas alega, porém, que não estava à frente da empresa na época dos 

fatos que levaram à insolvência. A desconsideração teria sido concedida 25 anos depois 

de o empresário se desligar da sociedade. De acordo com os advogados do caso, a dívida 

cobrada é de cerca de R$ 20 milhões. 

Quando o julgamento foi iniciado na 4ª Turma, em abril, o relator, ministro Luis Felipe 

Salomão, acatou a argumentação de Nahas e votou pela reforma da decisão do TJ-SP. O 

magistrado considerou que, quando os fatos ocorreram, o investidor não era sócio da 

empresa ou ocupava cargo de diretoria. Para o relator, o acórdão do TJ-SP faz "ilações 

sobre fraude ou uso indevido de pessoa jurídica", mas não aponta fatos concretos que 

justifiquem a desconsideração. 

De acordo com Salomão, a desconsideração, no caso de controle indireto - exercido por 

meio de outras empresas -, só pode atingir o patrimônio de sócios e administradores 

que dele se utilizaram de forma indevida. Em seu voto, o ministro citou um precedente 

da 3ª Turma em julgamento semelhante, envolvendo outra empresa, em que Nahas foi 

excluído da responsabilidade subsidiária. 
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A posição do relator foi acompanhada pelo ministro Marco Buzzi, que havia pedido vista. 

Na sessão de ontem, o magistrado destacou que o acórdão do TJ-SP não indicou 

efetivamente as provas que permitiriam alcançar o patrimônio da pessoa física. "O 

Código Civil exige que exista abuso de personalidade jurídica. Uma evidência seria 

confusão patrimonial ou desvio de finalidade", disse. 

 

Novo prazo para compensação de indébito tributário vale para ações ajuizadas 
sob a LC 118 

Fonte: STJ 

O novo prazo prescricional para compensação de indébito tributário – reduzido pela Lei 

Complementar 118/05 de dez anos contados do fato gerador para cinco anos a partir do 

pagamento indevido – tem de ser aplicado somente em ações ajuizadas após o período 

de vacatio legis (o prazo entre a publicação e o início da vigência da lei), ou seja, a partir 

de 9 de junho de 2005. Em juízo de retratação, a Primeira Turma do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) adequou seu entendimento a essa posição fixada em repercussão geral 

pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 

O indébito tributário corresponde a todo valor recolhido indevidamente aos cofres 

públicos. Embora supostamente interpretativa, a LC 118 foi considerada lei nova pelo 

STF, uma vez que implica inovação normativa. O STF concluiu o julgamento em agosto 

de 2011 (RE 566.621). Com isso, coube a remessa dos autos à turma para fins do artigo 

543-B, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. 

Vacatio legis 

A Primeira Turma julgou novamente dois recursos especiais em que as autoras 

pleiteavam a não incidência e a restituição dos valores referentes ao Imposto de Renda 

retido na fonte sobre auxílio-condução (REsp 987.669), em um caso, e sobre auxílio-

condução e auxílio-creche (REsp 991.769), em outro. 

Ambas as ações haviam sido ajuizadas em 9 de junho de 2005, dia em que entrou em 

vigor a LC 118 – portanto, no primeiro dia após o vacatio legis, período de 120 dias 

concedido para que os contribuintes tomassem ciência do novo prazo estabelecido em 

lei e para que ajuizassem as ações necessárias à defesa de seus direitos. 

Com o advento da LC, instalou-se debate quanto à constitucionalidade da segunda parte 

do artigo 4°, que determina a aplicação retroativa do novo prazo prescricional de cinco 

anos. 

Inconstitucionalidade 
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Nos processos julgados, a corte estadual aplicou a nova regra de contagem do prazo 

prescricional de indébito tributário, de cinco anos, e não de dez anos, como queriam as 

autoras. 

O entendimento do STJ antes da entrada em vigor da lei era de que o prazo para pedir 

devolução ou compensação de indébito tributário, em se tratando de tributo sujeito a 

lançamento por homologação, extinguia-se somente após cinco anos, a partir do fato 

gerador, acrescidos de mais cinco anos, contados da homologação tácita. 

Após a lei, o STJ passou a considerar o termo inicial do novo prazo como o da vigência 

da LC, regendo-se a prescrição, para os recolhimentos anteriores à sua vigência, pela lei 

antiga. O relator dos processos no STJ, ministro Francisco Falcão, afastou a prescrição 

das parcelas recolhidas após a data de 9 de junho de 1995, de modo que os pleitos das 

autoras foram parcialmente atendidos. 

Após o julgamento da tese em repercussão geral, os recursos voltaram à Primeira Turma 

para que fossem analisados à luz do entendimento firmado no STF. 

O colegiado votou de acordo com a posição do STF, que reconhece a 

inconstitucionalidade da segunda parte do artigo 4°. Com isso, considerou-se válida a 

aplicação do novo prazo prescricional de cinco anos à ação ajuizada em 9 de junho de 

2005, ou seja, após o decurso da vacatio legis de 120 dias, de modo que o pedido das 

autoras foi indeferido. 

 

Comissão aprova relatório de MP do reajuste na tabela do Imposto de Renda 

Fonte: Agencia Senado 

Comissão mista do Congresso aprovou nesta quarta-feira (10) o relatório da MP 

670/2015, que concede reajuste escalonado das bases de cálculo da tabela progressiva 

do Imposto de Renda. O parecer da comissão ainda será votado nos Plenários da Câmara 

e do Senado. 

O reajuste vai de 4,5%, para a faixa de renda mais alta, a 6,5%, para a faixa de renda 

mais baixa (isenta). A renda mensal máxima para isenção passa a ser de R$ 1.903,98. 

Das 167 emendas apresentadas a MP 670/2015, a única acatada pelo senador Eunício 

Oliveira (PMDB-CE) em seu relatório é a que autoriza o Executivo a conceder subvenção 

econômica ao seguro rural contratado no ano de 2014. 

O dispositivo tornará eficaz a suplementação orçamentária de R$ 300 milhões anunciada 

pela presidente Dilma Rousseff em meados do ano passado, e aprovada pelo Congresso 
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Nacional em dezembro de 2014. O seguro atenderá agricultores familiares que 

enfrentam estiagem em estados do Nordeste. 

Destaque 

Durante a sessão, e a pedido do líder do governo no Congresso, senador José Pimentel 

(PT-PE), o deputado Wellington Roberto (PR-PB) retirou destaque de sua autoria por 

meio do qual pretendia suprimir do relatório o dispositivo que garante a subvenção ao 

seguro rural. 

Wellington Roberto disse ter sido informado de que a verba de R$ 300 milhões serviria 

para repor desvio de igual montante ocorrido no Ministério da Agricultura na gestão 

anterior à de Kátia Abreu, atual titular da pasta. Pimentel prometeu que a questão seria 

esclarecida antes da votação da MP na Câmara. 

O senador do PT cearense explicou ainda que a verba da subvenção seria destinada ao 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, e não ao Ministério da Agricultura. De acordo 

com Pimentel, o governo federal responde por 90% do valor do seguro safra, que recebe 

6% dos estados, 3% dos municípios e 1% do pequeno produtor da área do semiárido. 

 

MP que corrige tabela do Imposto de Renda pode ser votada hoje por comissão 

Fonte: Ambito Jurídico 

A comissão mista que analisa a Medida Provisória 670/15, que reajusta a tabela do 

Imposto de Renda, deve votar hoje o relatório apresentado pelo senador Eunício 

Oliveira (PMDB-CE). A reunião está marcada para as 14h30. 

Com o novo modelo, que tem correções diferentes para cada faixa de renda, deverão 

ficar isentos os contribuintes que ganham até R$ 1.903,98. O reajuste de 6,5% na tabela 

valerá apenas para as duas primeiras faixas de renda (limite de isenção e a segunda 

faixa). Na terceira faixa de renda, o reajuste proposto será de 5,5%. Na quarta e na 

quinta faixas de renda – para quem recebe salários maiores – a tabela do IR será 

reajustada, respectivamente, em 5% e 4,5% 

O pedido de vista partiu do deputado Wellington Roberto (PR-PB), com apoio do 

deputado Pauderney Avelino (DEM-AM), que criticou Eunício por não ter acatado 

emenda que previa a desoneração para medicamentos de uso contínuo. 

Seguro rural  
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Das 167 emendas apresentadas à MP 670/15, a única acatada por Eunício em seu 

relatório é a que autoriza o Executivo a conceder subvenção econômica ao seguro rural 

contratado no ano de 2014. 

O dispositivo tornará eficaz a suplementação orçamentária de R$ 300 milhões anunciada 

pela presidente Dilma Rousseff em meados do ano passado, e aprovada pelo Congresso 

Nacional em dezembro de 2014. 

O senador Benedito de Lira (PP-AL), por sua vez, questionou o relator pela recusa de 

emenda em favor de empresas que atuam na geração de energia elétrica intensiva na 

Região Nordeste e no norte de Minas Gerais. 

Em resposta, Eunício explicou à comissão que foi obrigado a recusar todas as emendas, 

com exceção da que prevê subvenção ao seguro rural, visto que a MP foi fruto de 

articulação entre as lideranças do Congresso para que fosse mantido veto de Dilma à 

correção da tabela do imposto. 

Ainda no que se refere às empresas de energia elétrica intensiva, o líder do governo no 

Congresso, senador José Pimentel (PT-CE), esclareceu que o governo deverá editar uma 

MP específica sobre o tema até o final deste mês. 

O presidente da comissão mista, deputado Afonso Florence (PT-BA), disse que a 

subvenção ao seguro rural resolve uma demanda do Programa Garantia-Safra, ao 

atender agricultores familiares que enfrentam estiagem em muitos estados da Região 

Nordeste. 

A reunião será realizada no plenário 9 da ala Alexandre Costa, do Senado. 
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STJ define que ISS deve ser incluído na base de cálculo do PIS e da Cofins 

Fonte: Valor 

Por Beatriz Olivon 

A Fazenda Nacional venceu ontem uma disputa bilionária no Superior Tribunal de Justiça 

(STJ). Por meio de recurso repetitivo, a 1ª Seção definiu que o ISS deve ser incluído na 

base de cálculo do PIS e da Cofins. A decisão foi dada por maioria de votos. 

A tese discutida pelos ministros é similar à do ICMS na base de cálculo das mesmas 

contribuições sociais. O tema, apesar de já ter sido julgado em um recurso 

extraordinário no Supremo Tribunal Federal (STF), aguarda decisão em repercussão 

geral. 

Com a decisão do STJ, a Fazenda Nacional evitou um grande impacto aos cofres públicos: 

devolução de R$ 7,8 bilhões aos contribuintes e queda na arrecadação anual de R$ 750 

milhões, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). 

Os ministros analisaram recuso da Ogilvy e Mather Brasil Comunicação, que contestava 

decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região (SP e MS). Os desembargadores 

entenderam que, apesar de pertencer ao município, o ISS integra o preço do bem ou 

serviço. Desta forma, seria receita. 

No processo, a Ogilvy e Mather Brasil Comunicação alegava que seria ilegal "desvirtuar" 

os conceitos de renda e faturamento estabelecidos pelo direito privado para justificar a 

incidência de PIS e Cofins sobre os valores de ISS que transitam na contabilidade das 

empresas. Para a empresa, faturamento é resultado da venda de mercadorias ou 

serviços, diferente de receita, que é incluída definitivamente no patrimônio da pessoa 

jurídica. 

O recurso voltou a julgamento ontem com o voto-vista do ministro Mauro Campbell 

Marques. O magistrado negou o pedido da empresa, acompanhando o voto proferido 

pelo relator, ministro Og Fernandes, em dezembro de 2014, quando o processo 

começou a ser analisado. 

De acordo com o ministro Mauro Campbell Marques, o ISS devido faz parte da receita 

bruta da empresa. Além disso, a Constituição Federal só veda inclusão de um imposto 

na base de outro ao tratar do ICMS. "Já foi reconhecida a incidência de ISS sobre ISS, por 

exemplo. É legítima a incidência de tributo sobre tributo, ou imposto sobre imposto, 

salvo determinação constitucional em contrário", afirmou. 

A maioria dos ministros da 1ª Seção acompanhou o voto-vista e, portanto, o relator. 

Ficaram vencidos os ministros Regina Helena Costa e Napoleão Nunes Maia Filho. A 
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ministra entendeu que o ISS não pode ser considerado receita ou faturamento. "Na base 

de cálculo de um tributo não se pode admitir a inserção de valores equivalentes a outros 

tributos", disse. 

De acordo com a ministra, se o ISS é receita do município, "não pode ser do contribuinte 

também". O voto da ministra foi acompanhado por Napoleão, que destacou que os 

valores do tributo ingressam na contabilidade já predestinado e, portanto, jamais se 

poderia dizer que aquilo pertence a uma empresa. 

Para Lenisa Rodrigues Prado, do escritório Advocacia Dias de Souza, o voto da ministra 

Regina Helena Costa mostra uma posição de vanguarda. "É um passo que pode ser dado 

para simplificar o regime de tributação", afirmou. Para a advogada, cobrar imposto 

sobre imposto iria contra a intenção de simplificação. 

 

Reestruturado, conselho deve retomar julgamentos em julho  

Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio 

Com a publicação do novo regimento interno, o Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (Carf) deve retomar em julho os julgamentos de recursos de contribuintes contra 

autuações da Receita Federal. Essa é a expectativa do presidente do órgão, Carlos 

Alberto Barreto. A íntegra do texto está na edição de ontem do Diário Oficial das União. 

Para que os trabalhos sejam retomados, o primeiro passo será a formação do novo 

Comitê de Acompanhamento, Avaliação e Seleção de Conselheiros (CSC), que terá que 

recompor o órgão. O Carf ficou desfalcado com a publicação do Decreto nº 8.441, que 

vetou a participação de conselheiros que advoguem contra a Fazenda. Desde a edição 

da norma, 90 integrantes, entre titulares e suplentes, renunciaram. 

De acordo com Barreto, há uma agenda para o retorno às atividades ser feito "o mais 

brevemente possível". "Estamos em constante diálogo com as entidades 

[representativas dos contribuintes] e, agora, dependemos das indicações", disse o 

presidente do Carf. "Faremos a seleção dos novos conselheiros dentro do perfil agora 

exigido, compondo total ou parcialmente as turmas, para retomar os trabalhos em 

julho." 

A mudança no regimento interno foi anunciada no início de abril, pouco depois de 

deflagrada a Operação Zelotes. Por meio dela, a Polícia Federal investiga o suposto 

pagamento de propina a conselheiros para a obtenção de vitórias no órgão. A questão 
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é relevante porque uma decisão final do Carf favorável ao contribuinte não pode ser 

contestada pela Fazenda na Justiça e, na esfera administrativa, tramitam causas cujo 

impacto para as empresas pode ser bilionário. 

Perguntado se o intuito das mudanças no regimento é evitar novas investigações como 

a Zelotes, Barreto destacou que "o objetivo é conferir mais agilidade e segurança aos 

julgamentos do Carf". O número de conselheiros, por exemplo, aumentou de seis para 

oito. "Isso também dará mais efetividade à jurisprudência do tribunal administrativo, 

que não ficará mais tão oscilante", afirmou. Além disso, acrescentou, o debate terá mais 

ideias, "o que deverá contribuir para a qualidade das decisões". 

O presidente do Carf também citou o fortalecimento do comitê de seleção dos 

conselheiros. Ele será também responsável pela avaliação das atividades dos integrantes 

do conselho. "As linhas de avaliação ainda serão traçadas, mas já sabemos que a 

frequência de reuniões do comitê será maior e serão feitos relatórios trimestrais." 

O regimento interno foi alterado a partir de uma consulta pública. Segundo Barreto, 

nesta semana, serão divulgadas no site do Carf as justificativas para as propostas que 

não foram, total ou parcialmente, incorporadas. 

Porém, para advogados, o novo regimento do Carf não traz grandes novidades em 

relação à minuta proposta pela própria Fazenda Nacional. O voto de desempate, por 

exemplo, continua sob responsabilidade dos representantes do Fisco. A alternância com 

representantes dos contribuintes era o pedido mais comum de advogados e entidades 

que representam empresas. 

O maior número de conselheiros por turma é criticado pelo ex-conselheiro do Carf, 

Fabio Calcini, do Brasil Salomão & Matthes Advocacia. "Não creio que havia necessidade. 

Seis já permitiam um bom debate. Oito podem gerar mais lentidão para o julgamento", 

disse. Contudo, acrescentou, ao diminuir o poder de cada conselheiro na decisão, 

dificulta-se possível caso de corrupção. 

Calcini também criticou o fato de o mandato de três anos dos conselheiros ter sido 

reduzido para dois. Consequentemente, o conselheiro passa a ser reconduzido à função 

para permanecer no cargo por até seis anos, não mais nove. "Quando o profissional 

começar a amadurecer no cargo, familiarizado com a jurisprudência e procedimentos 

do órgão, o mandato acabará", afirmou. Para ele, isso pode afetar a qualidade e 

celeridade dos julgamentos. 

Das mudanças positivas, a mais comentada é a participação da Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB) no Comitê de Acompanhamento, Avaliação e Seleção de Conselheiros. 
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"A inclusão da OAB nesse comitê é uma importante vitória da advocacia, que garantirá 

a paridade e equilíbrio no órgão", afirmou Marcelo Knopfelmacher, presidente do 

Movimento de Defesa da Advocacia (MDA). "Isso permitirá que os advogados também 

possam fazer suas indicações, em nome dos contribuintes." Antes, só confederações 

representativas de categorias econômicas e centrais sindicais, além do Fisco, 

participavam desse processo. 

A vedação à atuação de advogado, ao mesmo tempo, como conselheiro do órgão e 

tributarista foi reforçada. O texto deixa claro que é condição a apresentação de 

documento que comprove a licença do exercício da advocacia, o que independe de 

fiscalização da OAB. "Tudo isso é reflexo da Operação Zelotes para garantir a 

credibilidade do Carf", disse o advogado Rodrigo Rigo Pinheiro, do BCBO Advogados. 

Para Pinheiro, pelas novas regras, é claro que o intuito do Ministério da Fazenda é ter 

maior controle sobre as atividades do conselho. "No sentido de evitar a corrupção no 

Carf, o balanço sobre o novo regimento é positivo." 

 

Receita Federal estuda a criação de contribuição sobre serviços, diz Jucá 

Fonte: Agência Brasil 

Por Daniel Lima 

A Receita Federal estuda a criação de uma “Cide sobre serviços”, informou hoje o 

senador Romero Jucá (PMDB-RR), segundo-vice-presidente do Senado Federal. Ele deu 

a informação após participar de encontro com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, 

juntamente com outros senadores da base aliada ao governo. 

Cide é a sigla para Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. A arrecadação 

da Cide é destinada ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes. 

A criação de uma “Cide sobre serviços”, segundo Jucá, seria uma alternativa ao fundo 

de compensação aos estados, cogitada na proposta de reforma do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS). De acordo com Jucá, o 

ministro da Fazenda, Joaquim Levy, está estudando a criação de algumas fontes de 

recursos para compensar eventuais perdas de estados na reforma do ICMS. Durante o 

encontro com Levy, segundo Jucá, os parlamentares deixaram claro que não aceitam a 

criação de um novo tributo. 

“Existe uma série de caminhos que podem ser utilizados para esse tipo de compensação 

[de perdas dos estados]. Um delas poderia ser a Cide Serviços, mas hoje seria um ônus 
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em cima do setor [de serviços], que hoje já vem criando inflação. Esses estudos estão 

sendo feitos pela Receita Federal”, disse Jucá. 

O Ministério da Fazenda e a Receita Federal não confirmaram os estudos. Os técnicos 

da Receita não falam sobre o assunto por se tratar de proposta de alteração nas 

legislações tributárias. Esses assuntos, conforme dizem os técnicos, podem influenciar 

ganhos no mercado financeiro.  

Jucá informou ainda que, durante o encontro de hoje, no Ministério da Fazenda, os 

senadores e o ministro Levy acertaram que, em alguns dias, será concluído um modelo 

de fundo de compensação de receita para os estados. 

“Os recursos seriam destinados [a compensar os] estados que venham ter perda nessa 

equação de fim da guerra fiscal. É importante resolver essa questão, uniformizar as 

alíquotas porque isso garante os investimentos e traz tranquilidade para o modelo 

econômico do Brasil”, avalia Jucá. 

O parlamentar disse que, até o fim de julho, governo e base aliada pretendem finalizar 

uma proposta que permita resolver problemas de compensação de receita dos estados 

que estejam à espera de solução por período superior a 20 anos. “Estamos construindo 

uma solução que dê equilíbrio [à questão da disparidade da receita dos estados em] um 

momento de fragilidade econômica. Não estamos em uma nota de crescimento, mas 

sim de decréscimo. É importante agir com cuidado para não causar prejuízo aos 

estados”, defende. 

O senador Eunício Oliveira (CE), líder do PMDB no Senado, disse, após o encontro, que 

não há clima no país para uma proposta de criação de um novo imposto. Para ele, o 

Congresso Nacional não permitirá ampliação da carga tributária, que já é ampla. 

 

TRF3 condena empresário de ramo de equipamentos pneumáticos por fraudar 
notas fiscais 

Fonte: TRF3 

A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) confirmou a 

condenação por crime contra a ordem tributária de um empresário acusado de fraudar 

notas fiscais e causar um prejuízo à Receita Federal de quase R$ 800 mil. 

Segundo a denúncia, o acusado, encarregado da administração de uma empresa de 

equipamentos pneumáticos, em São Paulo, suprimiu tributos como PIS, COFINS, CSSL, 

IRPJ e IRRF mediante uma manobra ardilosa conhecida como “calçamento” de notas 

fiscais. Nessa fraude, a primeira via, entregue ao cliente, é preenchida com os valores 
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reais da operação, enquanto as demais vias, com valores subfaturados, gerando 

recolhimento de tributos em valores inferiores aos efetivamente devidos. 

O prejuízo causado aos cofres públicos foi de R$ 792.302,57, dos quais uma parte foi 

atingida pela prescrição, remanescendo um total de R$ 300.579,59.  

Condenado em primeiro grau, a defesa do réu alegou em seu recurso que não competia 

a ele a administração da empresa na época dos fatos. 

Ao analisar o caso, o órgão julgador considera que há provas do crime pelas notas fiscais 

“calçadas”, com as quartas vias fraudadas, uma vez que nelas figuram valores muito 

menores comparados àqueles que estão nas primeiras vias, o que indica uma redução 

de tributos federais. Exemplificativamente, numa das notas, consta o valor real na 

primeira via de R$ 42 mil, enquanto na quarta via consta apenas R$ 530,00. 

Para os desembargadores federais, apesar de o réu ter tentado atribuir a 

responsabilidade pela administração da empresa à sua esposa, já falecida, suas 

declarações no inquérito policial deixam claro ser ele o responsável pelo 

empreendimento. Os depoimentos das testemunhas – um ex-empregado da empresa, 

o antigo proprietário da empresa e o auditor fiscal que autuou a empresa – confirmam 

essa versão. 

Além disso, segundo dos magistrados, a divergência gritante entre os valores colocados 

nas quartas vias das notas fiscais e aqueles constantes das primeiras vias deixaram claro 

o intuito de fraude ao fisco. 

O processo recebeu o número 2001.61.81.004987-3/SP. 

 

Acordo com Alemanha não inclui tributo sobre movimentação financeira 

Fonte: STJ 

A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou recurso em que a Deutsche 

Lufthansa AG pleiteava o direito de não sofrer retenção da Contribuição Provisória sobre 

Movimentação Financeira (CPMF), que vigorou de 1997 a 2007. A empresa invocava um 

acordo internacional entre Brasil e Alemanha, de 1976, que proíbe a dupla tributação. 

Para a turma, a CPMF não se caracterizava como “imposto incidente sobre os lucros 

provenientes da exploração no tráfego internacional” ou como “quaisquer outros 

impostos idênticos ou substancialmente semelhantes”, não se enquadrando no disposto 

nos artigos 2º e 8º do Decreto 76.988/76, que promulgou o acordo Brasil-Alemanha 

contra a dupla tributação em matéria de impostos sobre a renda e o capital. 
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A Lufthansa sustentou que a cobrança da contribuição criava evidente empecilho às suas 

atividades, pois atingia suas receitas antes que elas fossem enviadas à Alemanha, onde 

seriam novamente tributadas. Com isso ocorreria a dupla tributação, vedada pelo 

Decreto 76.988. 

No entanto, seguindo o voto do relator, ministro Mauro Campbell Marques, a Segunda 

Turma entendeu que não há identidade do elemento material do fato gerador: no caso 

da CPMF, tratava-se da movimentação financeira, ou do saque em contas correntes do 

contribuinte; no caso do imposto de renda alemão, trata-se da aquisição de renda. 

Contribuição social 

A ação foi ajuizada pela empresa alemã em 1997, às vésperas do início da cobrança da 

CPMF, com a intenção de impedir a União de exigir o recolhimento do tributo. O Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região (TRF2) concluiu que o acordo bilateral não isentava a 

companhia aérea da contribuição, pois “aCPMF tem natureza de contribuição social e 

não de um imposto disfarçado”, constou da decisão. 

No STJ, a companhia aérea defendeu a tese de que os acordos internacionais precisam 

ser interpretados de forma sistemática e não literal, de modo a predominar o princípio 

da reciprocidade entre os países envolvidos. 

Circulação de valores 

De acordo com o ministro Mauro Campbell, a CPMF não tributava a aquisição de lucro 

ou renda (casos abrangidos pelo acordo), mas sim a circulação escritural ou física de 

valores. 

Ele ressaltou ainda que o Supremo Tribunal Federal já analisou a diferença dessas duas 

bases sujeitas a imposto, para concluir que “a CPMF não foi contemplada pela referida 

imunidade, porquanto a sua hipótese de incidência – movimentações financeiras – não 

se confunde com as receitas”. 

 

Grandes empresas são notificadas por redução no pagamento do ICMS 

Fonte: SEFAZ MA 

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) identificou nos relatórios de arrecadação e 

nas declarações do ICMS que 253 empresas de grande porte do Estado do Maranhão 

apresentaram redução no recolhimento do ICMS no mês de abril de 2015, em 

comparação com o mesmo período do ano passado. Os estabelecimentos pertencem 

aos setores atacadistas, distribuidoras de mercadorias e transportes. Com os dados do 
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relatório, a Sefaz notificou as empresas a apresentarem as razões que justificam a queda 

nos recolhimentos do ICMS. 

Segundo o secretário de Fazenda, Marcellus Ribeiro Alves, na comunicação aos 

contribuintes com redução de recolhimentos, a Sefaz informa que reconhece que há 

variáveis que estão fora da governança das empresas e relacionadas com o mau 

desempenho da economia, que podem ter contribuído para a redução no recolhimento 

do imposto. 

Dessa forma as empresas poderão fornecer as justificativas por meio de mensagem 

eletrônica com os devidos esclarecimentos para a Sefaz, que designará auditores para o 

atendimento e parecer sobre as razões apresentadas pelos estabelecimentos. 

A empresa que não apresentar os esclarecimentos, ou não havendo esclarecimentos 

plausíveis que justifiquem a queda no recolhimento do tributo, será incluída em 

Programa de Fiscalização específico para apurar a ocorrência. 

Prazo para regularização 

Outro relatório produzido pela administração tributária apontou que mais de 1.200 

empresas enquadradas no regime do Simples Nacional apresentaram irregularidades 

nos seus recolhimentos de ICMS, detectadas com base nas informações prestadas no 

programa gerador do documento de arrecadação do Simples Nacional (PGDAS). 

Segundo o secretário Marcellus Alves estas informações são monitoradas pelo sistema 

de controle da Sefaz e constatou-se que as empresas do simples informaram que estão 

sujeitas ao regime de valor fixo para recolhimento do ICMS pelo Simples Nacional. 

Contudo o Estado do Maranhão não legislou sobre a concessão desse benefício e não 

há base legal para a sua utilização. 

Em função desta constatação as empresas deverão providenciar, até o dia 20/06, a 

retificação de suas declarações, gerar e pagar os valores no documento de arrecadação 

complementar, relativamente ao faturamento que foi indevidamente suprimido. 

Caso a declaração não seja retificada até a referida data, o contribuinte terá a sua 

situação fiscal alterada para “suspenso de ofício no CAD – ICMS” desta Secretaria 

Fazendária. 
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JCP não deve ser extinto, diz Valor; Itaú, Bradesco, BB e Santander disparam  

Fonte: InfoMoney 

Por Lara Rizério 

Após boas sessões de queda, os principais bancos registram um dia de alívio com alta de 

mais de 3%. Depois de cair 3,42% nos últimos quatro pregões, o Itaú Unibanco sobe 

forte, assim como o Bradesco (BBDC4, R$ 28,38, +4,03%) e o Santander (SANB11, R$ 

16,07, +3,34%). Até mesmo o Banco do Brasil (BBAS3, R$ 23,39, +3,86%), que não viu 

seus papéis caírem tão fortemente nos últimos dias, também dispara, cerca de 4%.  

E o catalisador para essa alta é uma notícia que afasta um dos maiores temores dos 

investidores: a tributação de lucros e dividendos e a extinção dos juros sobre o capital 

próprio, que vem sendo especulada pelo mercado deste o final de dezembro de 2014. 

Ontem, o jornal O Estado de S. Paulo havia destacado que, segundo o estudo do 

Ministério da Fazenda Joaquim Levy, o governo poderia arrecadar de R$ 5 bilhões a R$ 

18 bilhões com a alteração no tributo sobre dividendos e a extinção do JCP. O material 

possuía três alternativas de mudança na tributação e foi enviado à Câmara dos 

Deputados após requerimento da deputada Luiza Erundina (PSB-SP). 

Porém, segundo informações do jornal Valor Econômico de hoje, esta hipótese está 

afastada. A Receita Federal e a Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da 

Fazenda não parecem dispostos a lançar mão dessas medidas. Ou ao menos sabem bem 

o custo potencial de fazer caixa por essa via. As consequências seriam afastar 

investimentos externos ou mesmo estimular desinvestimentos por parte de empresas 

locais, com reflexo no emprego.  

Em resposta ao requerimento feito por Erundina, o secretário da SPE, Afonso Arinos de 

Mello Franco Neto, explica que tributar as remessas ao exterior poderia desestimular o 

ingresso de novos investimentos.  

"Não se afigura profícua ação do governo federal que busque coercitivamente 

desincentivar remessa de lucros ao exterior. Medidas dessa natureza são 

contraproducentes, pois tendem a desestimular o ingresso de novos investimentos 

estrangeiros no país", afirmou Arinos.  

Sobre a possibilidade de tributar ou extinguir JCP, a Receita Federal estima arrecadação 

potencial entre R$ 5,89 bilhões a R$ 12,59 bilhões; porém, os valores podem ficar abaixo 

do previsto, pois as empresas podem encontrar outras formas de distribuir lucro.  
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Contudo, tributar lucros e dividendos e acabar o JCP segue sendo cogitado por muitos 

para taxar "o andar de cima" caso haja frustração na arrecadação ou aumento na 

temperatura política, destaca o jornal.  

Vale lembrar que, em relatório do final de maio, o BTG Pactual analisou quais 

companhias seria impactadas pelo fim do JCP. O declínio médio nos lucros de 2015 e nos 

preços-alvos das companhias no universo analisado seria de 7%, mas para a Ambev 

(ABEV3) e a Vale (VALE3; VALE5), por exemplo, seria o dobro disso: 14% de impacto no 

resultado.  

Já enfrentando uma crise por conta do seu alto endividamento e às voltas com o 

escândalo de corrupção da Operação Lava Jato, a Petrobras (PETR3;PETR4) perderia 10% 

com a mudança. Já os bancos queridinhos das carteiras recomendadas, Itaú Unibanco 

(ITUB4) e Bradesco (BBDC3; BBDC4), sofreriam uma retração de 8% nas suas 

demonstrações financeiras. Já Banco do Brasil (BBAS3) teria o maior impacto do que os 

bancos privados, de 10%, enquanto a BM&FBovespa (BVMF3) poderia ter seu lucro 

caindo mais de 10% por alguns anos. Já quem sairia ilesa seria a Cielo (CIEL3), com 

impacto de quase zero. 

 

Destaques - Dupla tributação 

Fonte: Valor 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou recurso em que a Deutsche Lufthansa 

pleiteava o direito de não sofrer retenção da CPMF, que vigorou de 1997 a 2007. A 

empresa invocava um acordo internacional entre Brasil e Alemanha, de 1976, que 

proíbe a dupla tributação. Para a 2ª Turma, a CPMF não se caracterizava como "imposto 

incidente sobre os lucros provenientes da exploração no tráfego internacional" ou como 

"quaisquer outros impostos idênticos ou substancialmente semelhantes", não se 

enquadrando no disposto nos artigos 2º e 8º do Decreto nº 76.988, de 1976, que 

promulgou o acordo Brasil-Alemanha contra a dupla tributação em matéria de impostos 

sobre a renda e o capital. A Lufthansa sustentou que a cobrança da contribuição criava 

evidente empecilho às suas atividades, pois atingia suas receitas antes que elas fossem 

enviadas à Alemanha, onde seriam novamente tributadas. Com isso ocorreria a dupla 

tributação, vedada pelo Decreto nº 76.988.  

No entanto, seguindo o voto do relator, ministro Mauro Campbell Marques, a 2ª Turma 

entendeu que não há identidade do elemento material do fato gerador: no caso da 

CPMF, tratava-se da movimentação financeira, ou do saque em contas correntes do 

contribuinte; no caso do imposto de renda alemão, trata-se da aquisição de renda. 
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Carga tributária pode chegar a mais da metade do preço dos produtos juninos 

Fonte: Agência Brasil 

Levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) mostra 

que entre os produtos de festas juninas, os itens mais tributados são as bebidas, como 

o quentão, que tem 61,56% de tributos, o vinho quente, com 54,73% e o refrigerante, 

nas versões lata (46,47%) e garrafa (44,55%). 

Nos quitutes mais consumidos na festa junina, a incidência tributária é de 36,54% na 

cocada, paçoca, pé de moleque ou amendoim; 35,38% na canjica; 34,99% na pipoca; e 

24,07% no pinhão. 

O Fisco também levará sua parte de tributos nas vestimentas típicas. Os encargos 

chegam a 34,67% na camisa xadrez e no vestido, 33,95% no chapéu de palha e 36,17% 

na bota de caubói. Os fogos de artifício também possuem elevada incidência tributária 

de 61,56%. 

- Se o valor destinado ao pagamento de impostos não fosse tão alto, e repassado no 

preço dos produtos, certamente o consumidor brasileiro poderia aproveitar melhor as 

festividades desta época do ano, comprando mais - afirma o presidente-executivo do 

IBPT, João Eloi Olenike. 

 

Governo quer mais tempo para discutir Projeto de Lei da desoneração 

Fonte: Agência Brasil 

Por Luana Lourenço 

O líder do governo no Senado, Delcídio Amaral (PT-MS), disse hoje que a votação do 

Projeto de Lei 863/2015, que altera as regras de desoneração da folha de pagamento 

concedida a 56 setores da economia - reduzindo o benefício fiscal - deve ficar para a 

semana que vem. 

Segundo Delcídio, o governo quer mais prazo para discutir as propostas do relator da 

matéria, deputado Leonardo Picciani (PMDB-RJ), para manter a intenção original do 

projeto de auxiliar o governo a fechar as contas do ajuste fiscal. 

- Não é um debate simples, precisa de articulação. É mais sensato, mais cauteloso, votar 

semana que vem - disse o líder após reunião no Palácio do Jaburu, residência oficial do 

vice-presidente Michel Temer, que está no exercício da Presidência da República. 
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Entre as propostas de alterações no texto original do governo está o aumento em 50% 

na alíquota sobre o faturamento de todas empresas e não em até 150%, como previa a 

proposta original. 

- Essa proposta dos 50% surgiu relatada pelo Picciani, fruto de conversas dele com 

deputados - afirmou o senador. 

Também falta acordo sobre a definição de regras específicas de tributação da folha de 

alguns setores, defendida por Picciani, como os de comunicação social, transporte 

urbano, call centers e indústrias ligadas a alguns produtos da cesta básica.  

Participaram da reunião os ministros da Fazenda, Joaquim Levy; da Casa Civil, Aloizio 

Mercadante; da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha; o deputado Leonardo Picciani 

e o líder do PT no Senado, Humberto Costa (PT-PE). O presidente da Câmara, Eduardo 

Cunha (PMDB-RJ), participou do começo da reunião. 

 

Votação ainda hoje depende do governo, diz Cunha 

Fonte: Agência Brasil 

Por Ana Cristina Campos e Carolina Gonçalves 

O presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), disse que a votação do 

PL não depende dele, mas do governo. 

- Informei que estaria disponível, marquei a data de hoje e interromperia a votação da 

reforma política para votar. Dois projetos estão na frente e trancam a pauta. Se o 

governo não retirar a urgência até o início da sessão, vou seguir com a reforma política 

- disse. 

Líder do PT na Câmara, o deputado Sibá Machado (AC), não acredita que o PL da 

desoneração seja votado hoje. Segundo ele, o relator da proposta, Leonardo Picciani 

(PMDB-RJ), amarrou as negociações ao defender pontos como o escalonamento das 

desonerações. 

- O governo quer que as mudanças dos benefícios fiscais concedidos a 56 setores da 

economia passem a valer a partir deste ano. Por isso, não vai retirar a urgência do pacote 

de segurança. Então, fica tudo parado. Vamos votar a PEC hoje - afirmou. 

A votação do projeto de lei ainda depende das negociações entre Eduardo Cunha, 

Picciani e o presidente em exercício, Michel Temer. O relator também se reuniu com a 
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bancada do partido para tentar harmonizar a posição no PMDB. Caso o relatório seja 

apresentado muito próximo da ordem do dia, Sibá acredita que a oposição não aceitará. 

Para votar os pontos restantes da reforma política, é preciso quórum de 308 deputados. 

O líder petista adiantou que a inclusão de qualquer outra matéria hoje “dependerá de 

um bom esforço”. 

 

Fisco viola ampla defesa ao ignorar conduta do contribuinte em multas 

Fonte: Consultor Jurídico 

Por Sérgio Rodas 

Ao ignorar conduta do contribuinte em punições por infrações tributárias, o Fisco viola 

os direitos à ampla defesa e ao contraditório. Por essa razão, o artigo 136 do Código 

Tributário Nacional, se não for interpretado em conformidade com os direitos e 

garantias fundamentais, é inconstitucional. Essa é a opinião do professor de Direito 

Financeiro da USP e colunista da revista Consultor Jurídico Heleno Torres. 

Em sua palestra na IX Jornada de Debates sobre Questões Polêmicas de Direito 

Tributário, organizada pela Thomson Reuters na segunda e terça-feira (8 e 9/6), Torres 

criticou o fato de a Receita aplicar a mesma penalidade ao contribuinte que paga menos 

tributos por ter errado no lançamento deles e ao que comete uma fraude. 

Por isso, o advogado defendeu que a legislação seja alterada para autorizar que, tanto 

no processo administrativo quanto no judicial, o julgador possa aplicar as sanções de 

acordo com uma análise da conduta. Mas ressaltou: “É preciso que a legalidade 

estabeleça os parâmetros dessa apreciação, de forma que não se deixe ao subjetivismo 

do julgador a definição da sanção aplicada”. 

Heleno Torres avalia que penas pesadas inibem o pagamento de tributos. 

Se isso fosse feito, a arrecadação do Fisco se tornaria mais rápida e eficiente, garantiu o 

tributarista à ConJur. Isso porque muitos contribuintes somente questionam — 

administrativamente ou na Justiça — as multas a eles impostas, que acreditam ser 

indevidas, afirmou. 

Efeito inócuo 

As pesadas multas impostas pelo Fisco são justificadas pelo legislador sob o argumento 

de que elas coíbem os contribuintes de deixar de pagar seus tributos. Mas as rígidas 

penas têm o efeito contrário, argumentou Torres. Segundo ele, quem tem dívidas com 
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a Receita prefere, muitas vezes, mover um processo, ainda que seja demorado e 

custoso, a pagar uma multa “altíssima e desproporcional”. 

Para fortalecer sua tese, o professor da USP citou os constantes refinanciamentos de 

débitos tributários. “Quando o Refis aparece, o que ele afeta? Justamente as multas. Ele 

assegura o pagamento do tributo devido, e com proporções bem reduzidas de multa, 

que ficam em 10%, 20%. E o contribuinte adere. A dúvida é: será que não adere porque 

a multa foi reduzida? Então, essa é uma evidência de que um valor muito elevado de 

multas desestimula o contribuinte às vezes a decidir pelo pagamento do tributo devido”. 

Mesmo fazendo a ressalva de que os Refis são importantes para garantir arrecadação à 

Administração Pública em períodos de crise econômica e para aliviar os devedores, o 

advogado disse ser contra o uso “excessivo e sucessivo” desse tipo de parcelamentos. 

Para ele, esses planos não levam em consideração as particularidades dos contribuintes 

e de suas condutas e são nocivos à espontaneidade do pagamento das obrigações 

tributárias. 

 

Consequências de não ter declarado o IRPF 2015 

 

Fonte: UOL 

Pessoas físicas que tiveram rendimentos tributáveis superiores a R$ 26.816,55 no ano 

passado e contribuintes que receberam rendimentos isentos, não-tributáveis ou 

tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano 

passado, foram obrigados a declarar o Imposto de Renda Pessoa Física 2015 até o dia 30 

de abril. A apresentação do IR também é obrigatória para quem obteve ganho de capital 

na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto ou ainda realizou 

operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas em 

qualquer mês de 2014.  

Muitos contribuintes deixaram para declarar o imposto de renda no último dia. Para 

quem acabou perdendo o prazo e não declarou o IRPF 2015, pode sofrer diversos 

problemas legais e restrições no CPF, além da multa. Alguns desses problemas podem 

ser recorridos ou negociados com a orientação de um advogado.  

Entramos em contato com o escritório de Advocacia Mamere & Ferraz para saber quais 

são as implicações e como um advogado pode te auxiliar. O advogado tributarista Fábio 

Ferraz respondeu as dúvidas frequentes:  
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- O que acontece com quem não entregou a declaração do Imposto de Renda 2015?  

Se na apuração não houver imposto a pagar a multa aplicada é de R$ 165,74.  

Caso o contribuinte tenha imposto a pagar há incidência de multa de 1% ao mês 

calculados sobre o imposto devido respeitando o valor mínimo de R$ 165,74 e máximo 

de 20% do valor total do imposto devido.  

- Quem teve problemas com o sistema pode recorrer de alguma forma?  

O contribuinte que teve problemas de acesso ao sistema deve comprovar a falha, o que 

sinceramente é quase impossível de colar e acho que nem devemos abordar esse tema.  

- O que é e o que acontece se estiver sob o "procedimento de ofício"?  

O procedimento de ofício se caracteriza pela convocação do contribuinte pela Receita 

Federal para prestar esclarecimentos sobre a declaração de IR apresentada. Caso este 

procedimento já tenha sido iniciado, o contribuinte não poderá mais retificar a 

declaração e deverá comparecer na Receita para apresentar os comprovantes do que 

foi declarado ao fisco.  

- Como e até quando pode ser feita a revisão/retificação de pendências?  

A revisão/retificação pode ser feita em até cinco anos após a entrega da declaração, pois 

deve ser respeitado o prazo prescricional estabelecido pela legislação vigente.  

O ideal é que a retificação seja realizada antes do início do procedimento de ofício, pois 

assim o contribuinte sai da malha fina e evita problemas com a fiscalização.  

- Há multa no caso de atraso da entrega da Declaração de Ajuste Anual Retificadora?  

Não. O contribuinte que deixou de fazer a Declaração de Ajuste Anual, quando estava 

obrigado a fazer, deverá fazer o download (no site da Receita Federal) do programa 

relativo ao ano-calendário correspondente e após preencher de acordo com as 

instruções vigentes para aquele ano, apresentá-la  

- Caso exista alguma correção de valor a ser restituído (de anos anteriores), é possível 

ter alguma restituição? Como e quando poderá ser feita?  

A restituição é feita automaticamente pela Receita. Caso o contribuinte não tenha caído 

da malha fina, a restituição é feita no mesmo ano da apresentação da declaração e caso 

caia na malha fina, este prazo pode ser estendido.  

- Quais são as implicações legais na falta de declaração do IRFP?  
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As punições para quem não apresenta a declaração de IR variam de acordo com a 

gravidade do delito, que podem ser desde penalidades administrativas, poderá 

responder ainda na esfera criminal.  

- Quais são os processos mais frequentes para o escritório?  

Geralmente atendemos clientes que foram penalizados com a aplicação de multas ou 

com execução fiscal pelo não pagamento do IR.  

- O que acontece se o contribuinte cair na malha fina? e no caso de reincidência?  

Se cair na malha fina deverá retificar o que estiver irregular pela receita ou apresentar 

os comprovantes caso tenha iniciado o procedimento de ofício. No caso de reincidência 

não há qualquer penalidade.  

 

Editora de livros deve recolher contribuição social sobre o lucro 

Fonte: Tribunal Regional Federal da 3ª Região 

A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou pedido de uma editora 

de livros que pleiteava imunidade em relação à Contribuição Social sobre o Lucro (CSSL), 

bem como pretendia a restituição dos valores recolhidos, baseando-se no artigo 150, 

inciso VI, alínea "d", da Constituição Federal. 

A desembargadora federal Marli Ferreira explicou que o artigo 150 da Constituição 

Federal declara que é vedado instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel 

destinado a sua impressão, mas a imunidade não abrange todos os tributos. 

“Essa vedação não alcança as contribuições sociais destinadas ao financiamento da 

seguridade social, ou seja, a CSLL (contribuição social sobre o lucro), a Cofins 

(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), e a Contribuição para o 

PIS/PASEP (Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público) ”, afirmou. 

A desembargadora observou ainda que o texto constitucional não menciona proteção 

dirigida à livraria, ao jornaleiro, à editora, tampouco a qualquer pessoa física ou jurídica, 

o que significa que essa abrange tão somente impostos que incidam especificamente 

sobre o livro, o jornal, o periódico e papel destinado à sua impressão, considerados 

isoladamente, pouco importando a natureza da pessoa jurídica que os comercializa. 

Ela afirmou ainda que admitir a pretensão do autor implicaria no reconhecimento de 

que as empresas que têm como objeto social as atividades de edição, divulgação e 
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distribuição de livros, revistas e jornais, estariam exoneradas de contribuir para o 

financiamento da seguridade social, ao menos com base no seu faturamento, em 

violação ao princípio da universalidade do custeio da seguridade social previsto no caput 

do artigo 195 da Carta Magna, bem como aos princípios da isonomia (artigo 5°, caput) e 

da capacidade contributiva (artigo 145, § 1º). 

A desembargadora citou ainda jurisprudência sobre o assunto: “A imunidade tributária 

prevista na alínea 'd' do inciso VI do artigo 150 da Constituição do Brasil não alcança as 

contribuições para a seguridade social, não obstante sua natureza tributária, vez que 

imunidade diz respeito apenas a impostos” (RE 342336 AgR/RS). 

 

Goiânia terá Vara de Execução Fiscal Estadual    

Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás aprovou, por meio de deliberação da Corte 

Especial, na sessão ordinária realizada no dia 10 de junho de 2015, Resolução nº 31/2015 

que alterou de forma parcial a competência da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual da 

comarca de Goiânia, atribuindo ao 1º juiz daquela vara, competência única e exclusiva 

para o processamento das execuções fiscais e ações a elas conexas, visando 

implementar o funcionamento de unidade judiciária especializada em executivos fiscais 

estaduais. 

A criação da unidade atende a diretriz do Programa Nacional de Governança 

Diferenciada das Execuções Fiscais, proposto pela Corregedoria Nacional de Justiça. A 

resolução entrará em vigor 30 dias após a sua publicação, com o objetivo de serem 

propiciados os meios necessários à estruturação da unidade. 

Na mesma sessão, também foi aprovada Resolução nº 30/2015, que insere na 

competência dos dois juízes da 5ª Vara Cível da comarca de Goiânia o processamento 

exclusivo das causas decorrentes da Lei de Arbitragem, atendendo igualmente a 

determinação da Corregedoria Nacional de Justiça. O critério para a escolha da 5ª Vara 

Cível da comarca de Goiânia se deu pelo menor quantitativo de processos, assegurada 

a distribuição equitativa quanto às demais varas cíveis da capital. (Texto: Centro de 

Comunicação Social do TJGO) 

 


