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FEDERAL 

Receita altera consulta referente ao Siscoserv 

Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio 

A Receita Federal não exigirá mais que empresas façam consultas individualizadas sobre 

classificação de serviços, bens intangíveis (marca, por exemplo) ou outras operações que 

produzam variações no patrimônio, usadas no preenchimento do Siscoserv. Em nova 

norma, ficou definido que, quando os serviços ou intangíveis forem conexos, os 

contribuintes poderão incluir vários deles em uma só solicitação. 

Essa classificação é a chamada NBS, usada para o cadastro de operações de importação 

ou exportação no Siscoserv. Por meio desse sistema, os contribuintes comunicam, em 

tempo real, todas as transações realizadas com residentes ou domiciliados no exterior 

envolvendo serviços e intangíveis. 

Segundo a Instrução Normativa nº 1.277, de 2012, pode ser aplicada multa de R$ 1,5 mil 

à pessoa jurídica que prestar informações incompletas ou erradas ao sistema. Porém, o 

risco agora deve ser reduzido com a flexibilização no processo de consultas. 

Publicada no Diário Oficial da União na semana passada, a Instrução Normativa nº 1.567 

altera a IN nº 1.396, de 2013, que trata do processo de consulta relativo à interpretação 

da legislação tributária e aduaneira e exige a individualização das consultas. 

"A despeito de ser uma alteração pequena da redação em vigor, entendo que o 

propósito da IN é desburocratizar, o que acabará diminuindo o volume de pedidos 

direcionados à Receita, levando à celeridade no processo de consulta", diz a advogada 

Camila Meneghin, do escritório BCBO Advogados. 

Receita faz força-tarefa e aperta cerco a desconto de impostos 

Fonte: Folha de São Paulo 

Por Leonardo Souza 

Numa decisão conjunta com a Fazenda, a Receita Federal adotou em março uma 

operação especial para pressionar grandes devedores a pagar mais rapidamente seus 

débitos, com o objetivo de incrementar a arrecadação neste ano em mais R$ 30 bilhões.  

Diante da necessidade de aumentar a coleta de tributos para reequilibrar as contas 

públicas, a cúpula do fisco decidiu apertar o torniquete contra empresas que usam 

artifícios e muitas vezes instrumentos ilegais para reduzir seus débitos.  
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A estratégia é concentrar esforços no chamado passivo tributário –estoque de dívida 

reconhecida, mas ainda não paga. Mais especificamente, o foco do fisco são as 

compensações tributárias.  

Nessas compensações, a empresa pode deduzir do valor total do imposto a ser pago o 

chamado crédito tributário –gerado, por exemplo, no recolhimento de tributos não 

cumulativos, como o IPI, ao longo da cadeia produtiva.  

Esse abatimento é feito pelo contribuinte diretamente no sistema da Receita. O fisco 

tem cinco anos para analisar se essas compensações foram realizadas corretamente. Se 

não o fizer nesse prazo, mesmo que haja erro ou fraude no emprego do crédito 

tributário pela empresa, a compensação torna-se válida.  

Em condições normais, o fisco deixa de analisar boa parte dessas compensações.  

Segundo a Folha apurou, contando com as brechas no trabalho da Receita, muitas 

empresas usam créditos tributários fictícios e fraudulentos para reduzir o imposto 

devido. A sigla desse sistema é SCC (Sistema de Controle de Créditos e Compensações). 

Entre auditores, o sistema é chamado de "se colar, colou".  

Em fevereiro, o fisco criou uma espécie de força-tarefa para analisar de modo mais 

criterioso as compensações. Passou a adotar também termos mais fortes para 

convencer os devedores a recolher mais rapidamente as dívidas.  

Ao identificar uma compensação equivocada ou fraudulenta, não reconhece o crédito 

tributário. No jargão técnico, glosa o valor. Automaticamente, o crédito irregular se 

torna dívida.  

PRESSÃO  

Nessas situações, a Receita começou a mandar cartas para os contribuintes em tom 

incisivo, alertando-os de que, se não recolherem devidamente o tributo, poderão ser 

inscritos na dívida ativa da União e incluídos no Cadin (Cadastro Informativo de Créditos 

não Quitados do Setor Público Federal), o que impede a venda de serviços ou produtos 

para a União.  

Com essa pressão sobre uma base muito maior de devedores, o fisco espera aumentar 

consideravelmente e num prazo curto a arrecadação de tributos. A meta deste ano é de 

R$ 30 bilhões.  

Até o mês passado, porém, com dados de março e abril, a Receita havia computado R$ 

1 bilhão a mais.  
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Um problema é que auditores e analistas fiscais em todo o país adotaram "operação 

padrão", reduzindo em muitos casos sua produtividade para apenas 30% do fluxo 

normal de trabalho, em reivindicação salarial e de condições de trabalho.  

Além de afetar a velocidade da análise das compensações, boa parte dos recolhimentos 

decorrentes das revisões não está sendo lançada no sistema do fisco pelos analistas, o 

que impede a avaliação acurada da medida.  

STJ julga índice de correção de condenação contra a Fazenda 

Fonte: Valor 

Por Beatriz Olivon 

A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) começou a julgar três recursos 

repetitivos que definirão qual índice de correção monetária deve ser aplicado em 

condenações impostas à Fazenda Pública. A discussão tem como base o artigo 1º F da 

Lei nº 9.494, de 1997, considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) 

no julgamento sobre o pagamento de precatórios. 

O julgamento foi iniciado na semana passada, com o voto do relator, ministro Mauro 

Campbell Marques. Porém, foi interrompido por um pedido de vista do ministro Sérgio 

Kukina. 

O artigo 1º F da Lei nº 9.494, após alteração pela Lei nº 11.960 de 2009, determina que 

nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e 

para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, 

"haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança". 

Ao analisar o caso, o relator entendeu que o dispositivo só poderia ser aplicado até 25 

de março deste ano, data em que o Supremo definiu a partir de quando a decisão sobre 

precatórios deve ser aplicada. Após essa data, segundo o ministro, a correção deve ser 

a prevista para o recolhimento em atraso de tributo. No caso da Fazenda Nacional, a 

Selic. 

A última palavra sobre a questão, porém, será dada pelo Supremo. O relator do recurso 

em repercussão geral, ministro Luiz Fux, manifestou ser oportuno reiterar as razões que 

orientaram o julgamento sobre precatórios. Com o julgamento, os, ministros poderão 

esclarecer dois pontos. Um deles, justamente sobre o artigo questionado no STJ. 

Para o ministro, "a decisão vai contribuir para orientar os tribunais locais quanto à 

aplicação do decidido e evitar que casos idênticos voltem ao Supremo". 
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No caso que será julgado pelo STF, o Tribunal Regional Federal (TRF) da 5ª Região 

afastou a aplicação da legislação infraconstitucional para relações de natureza não 

tributária, tendo por base o julgamento sobre o pagamento dos precatórios. 

Outro aspecto que será esclarecido no STF é a incidência da correção monetária das 

condenações impostas à Fazenda Pública antes da expedição do precatório. Segundo 

Fux, o STF não se manifestou quanto às regras que devem ser aplicadas nessa fase 

anterior. Não há previsão sobre quando será realizado o julgamento. 

Atenção para o prazo de entrega do Sped Contábil 

Fonte: Diário do Comércio 

A obrigação acessória deve ser cumprida até o final de junho por empresas enquadradas 

no regime de lucro real e lucro presumido 

O dia 30 de junho marca o prazo limite para entrega da Escrituração Contábil Digital 

(ECD), também conhecida como Sped Contábil, que substituiu os livros de escrituração 

em papel pelo digital. 

A obrigação abrange todas as empresas que utilizam os regimes tributários do Lucro 

Real ou Lucro Presumido, além das organizações sem fins lucrativos. As sociedades 

simples e as micro e pequenas empresas que optaram pelo Simples Nacional estão 

dispensadas dessa obrigação. 

A ECD é um dos braços do Sped – Serviço Público de Escrituração Digital -, criado em 

2007 pelo governo em um ambicioso projeto de modernização dos meios pelos quais os 

contribuintes cumprem as obrigações acessórias junto das administrações tributárias e 

órgãos fiscalizadores. 

COMO ENTREGAR A ECD 

A ECD precisa ser submetida ao Programa Validador e Assinador (PVA) fornecido pelo 

Sped. É necessário fazer o download do PVA e do Receitanet no portal do Sped e instalar 

em um computador ligado à internet. 

É fundamental que o arquivo esteja assinado digitalmente. Conforme Instrução 

Normativa DNRC no 107/08, a ECD deve ser assinada com certificados digitais e-CPF do 

tipo A3, padrão Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

Para este procedimento podem ser indicados, no mínimo, dois signatários: a pessoa 

física que, segundo os documentos arquivados na Junta Comercial, tiver poderes para a 

prática de tal ato, e o contabilista. 
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Após o envio, o titular da escrituração poderá monitorar quais órgãos tiveram acesso à 

suas informações. A ECD ficará armazenada no banco de dados do Sped e as 

informações contidas nela poderão ser visualizadas pelos entes públicos envolvidos com 

o sistema. 

Lei 12.973/2014 evita tributação pela valorização de ativos não realizados 

Fonte: Consultor Jurídico 

Por Sérgio Rodas 

A Lei 12.973/2014 evitou que as empresas pudessem ser tributadas pela valorização de 

seus ativos, mesmo que isso que não tivesse acontecido. Isso porque a norma 

regulamentou a cobrança de impostos e contribuições sociais com relação aos princípios 

da nova contabilidade, introduzidos no Brasil pela Lei 11.638/2007, que tem o objetivo 

de refletir não o preço de aquisição do bem, mas o seu verdadeiro valor econômico. 

Essa é a opinião do professor de Direito Tributário do Instituto Brasileiro de Estudos 

Tributários Natanael Martins. Em entrevista à revista eletrônica Consultor Jurídico, 

concedida após sua palestra na IX Jornada de Debates sobre Questões Polêmicas de 

Direito Tributário, organizada pela Thomson Reuters nos dias 8 e 9 de junho, ele explicou 

o instituto do impairment (ou baixa contábil) e como ele foi aplicado pelos auditores da 

Petrobras. 

“O impairment quer que certos ativos da entidade sejam periodicamente objeto de 

revisão e de avaliação, porque no conceito da nova lei só é ativo aquilo que for 

representativo da geração de fluxos de caixa futuros. Mal comparando, é o que houve 

no balanço da Petrobras. O que fez o auditor independente? Ele passou a avaliar os 

diversos investimentos da empresa para verificar se eles tinham capacidade de geração 

de fluxos de caixa futuros. E chegaram à conclusão de que, dado à abrupta queda do 

petróleo, aqueles investimentos não se pagariam, total ou parcialmente. Daí a razão do 

impairment”, afirmou Martins. 

De acordo com a Lei 12.973/2014, o impairment tributário é mera provisão, destacou o 

especialista. Dessa maneira, somente quando o ativo for liquidado o valor do 

impairment será considerado para efeito de dedutibilidade ou no cálculo de eventual 

ganho de capital. Porém, Imposto de Renda, CSLL e PIS/Cofins somente incidirão em 

caso de lucro na transação, ressalta. 

Apesar da complexidade de sua aplicação, Martins disse que a Lei 12.973/2014 é boa, 

porque efetivamente respeitou o princípio da realização da renda, neutralizando a 
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cobrança sobre ajustes ainda não realizados. Se não houvesse isso, o resultado poderia 

ser “catastrófico” para as empresas, especialmente as grandes. 

Além disso, o professor do IBET elogiou o fato de a norma refletir melhor a situação 

patrimonial das companhias, e evitar que o Fisco promova cobranças que excedam suas 

capacidades econômicas. 

DPVAT deve ser corrigido a partir da data do acidente 

Fonte: Valor 

Por Joice Bacelo 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a correção monetária sobre indenização 

do DPVAT, o seguro para vítimas de trânsito, deve ser aplicada desde a data do acidente, 

e não da edição da Medida Provisória (MP) 340, de 2006, que fixou valores a serem 

pagos aos beneficiários. Na discussão, a parte buscava a correção desde 2006 porque os 

valores de indenização nunca foram atualizados. A decisão foi dada em recurso 

repetitivo e servirá de orientação às demais instâncias. 

Relator do processo, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, enfatizou no acórdão que 

é necessária a atualização da tabela dos valores do DPVAT. Mas, segundo ele, não pode 

ser feita pelo Judiciário. O Supremo Tribunal Federal (STF), em 2014, no julgamento de 

uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin), decidiu que esse tipo de alteração é de 

competência exclusiva do Legislativo. 

Apesar da decisão, a 2ª Seção do STJ encaminhou cópia do processo aos presidentes da 

Câmara Federal e do Senado, sugerindo a elaboração de um projeto de lei para atualizar 

os valores. 

A MP 340 alterou a forma de cálculo da indenização determinada pela Lei nº 6.194, de 

1974, que vinculava a correção ao salário mínimo. A MP foi convertida na Lei nº 11.482, 

de 2007, e estipula indenização de até R$ 13,5 mil para morte ou invalidez permanente 

e de até R$ 2,7 mil para o reembolso de despesas médicas e hospitalares. 

Segundo o relator do processo, a indenização paga às vítimas e às famílias acumula 

perda de poder aquisitivo de 63%, se levado em consideração o valor não atualizado 

durante os oito anos em que vigora a atual determinação. 

A decisão do STJ é relativa a uma ação que envolve a Seguradora Líder, administradora 

do DPVAT, e familiares de uma vítima de trânsito - que havia ingressado com o processo 

pedindo que a indenização fosse atualizada desde 2006, antes da data do acidente. 
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Em nota, a Líder informou que entende como correta a decisão dos ministros da 2ª 

Seção. Em fevereiro, durante uma audiência pública realizada no tribunal, a seguradora 

informou em uma apresentação que a atualização dos valores, desde a data da MP, 

causaria impacto anual de R$ 2,5 bilhões. 

A advogada Polyanna Ferreira Silva Vilanova, sócia do setor de direito administrativo do 

Siqueira Castro, diz que a decisão do STJ era aguardada e que há uma grande quantidade 

de processos do mesmo tipo na Justiça. 

Só no escritório Lacerda e Lacerda Advogados há 500 ações sobre o assunto. Um dos 

sócios, Nelson Lacerda, teme a forma como poderá ser definida a atualização - caso o 

Legislativo atenda a orientação do STJ. Segundo ele, na Justiça a correção é feita pelo 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), que acredita ser o 

mais adequado - já que remete à inflação do período. "Não sabemos se o entendimento 

será o mesmo ou se haverá uma tabela fixa para cado ano. Se houver, corre-se o risco 

de um achatamento de valores." 

Governo e relator mantêm impasse sobre projeto que reduz desoneração 

Fonte: DCI 

Por Abnor Gondim 

Uma dos alicerces do pacote de ajuste fiscal do governo federal, o projeto de lei que 

reduz as desonerações na folha de pagamentos corre o risco de não ser votado nesta 

semana nem na próxima por causa das festas juninas. 

Mesmo sem consenso com o Ministério da Fazenda, o relator da matéria e líder do 

PMDB na Câmara, deputado Leonardo Picciani (RJ), pretende apresentar sua proposta 

amanhã. Também na quarta-feira a presidente Dilma Rousseff anunciará a sanção à 

Medida Provisória 664, provavelmente com o veto de emenda que decreta o fim do 

fator previdenciário, mecanismo que reduz o valor das aposentadorias. Parlamentares 

do PT devem se aliam ao PMDB e ao PSDB para derrubar o veto. 

O próprio relator do projeto de desonerações pretende apresentar a proposta na 

quarta-feira, independentemente da posição do governo em relação a novidades 

propostas por Picciani, a exemplo da exclusão de 4 dos 56 segmentos atingidos por 

serem grandes geradores de emprego: transporte, comunicação, call center e itens da 

cesta básica. 

Picciani continuará hoje peregrinação pelo Palácio do Planalto para tentar convencer o 

governo sobre a necessidade de exceções quanto à redução da desoneração. Há 
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informações de que o governo já havia concordado com a exclusão do setor de 

transporte, mas não há confirmação. 

Pelo texto sobre desonerações enviado à Câmara, empresas que pagam alíquota de 1% 

de contribuição previdenciária sobre a receita bruta ao Instituto Nacional de Seguridade 

Social (INSS) passarão a pagar 2,5%. Setores que hoje pagam alíquota de 2% passarão a 

contribuir com 4,5%. 

Já há posição de PMDB, PSD, DEM, PR e PSDB contra um aumento tributário 

generalizado porque poderá gerar desemprego, aumento de preços ao consumidor e 

fechamento de empresas que já enfrentam dificuldades econômicas. 

Na semana passada, Picciani adiantou que o setor de comunicação deve ser poupado 

porque já enfrenta dificuldades. Na avaliação dele, a extinção das desonerações na folha 

de pagamento poderá provocar demissões. 

Conforme o peemedebista, o setor de transporte poderá repassar à população eventual 

aumento na carga tributária elevando o preço das passagens de ônibus e metrô. 

A exclusão de produtores de itens da cesta básica tem o objetivo de evitar a alta de 

preços de alimentos para a população mais pobre. 

As teses do relator contam com a simpatia de outros líderes da base aliada. Mas, em 

verdade, a exclusão de setores da medida de ajuste fiscal reduzirá o montante de 

recursos que o governo pretende arrecadar com a aprovação da proposta. 

A estimativa do Executivo era de que o fim da desoneração geraria uma arrecadação de 

cerca de R$ 25 bilhões aos cofres públicos. 

Veto sob risco 

O senador Paulo Paim (PT-RS) afirmou que não existe a menor possibilidade de as 

centrais sindicais concordarem com outra alternativa para aceitar o veto presidencial à 

emenda inserida na Medida Provisória 664 que estabelece o fim do fator previdenciário. 

“A alternativa é a fórmula 85/95, que está na emenda aprovada”, explicou Paim. “Não 

dá Dilma. Eu digo isso porque sou da base do governo”, disse o senador. Por essa 

fórmula, para se aposentar com os proventos integrais até o teto de R$ 4.663,75 da 

Previdência Social, os trabalhadores têm que somar o tempo de contribuição e a idade 

até atingir a marca de 85, para as mulheres, e 95 para os homens. 

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) já marcou manifestação para o final da tarde, 

no Palácio do Planalto em defesa das aposentadorias e da sanção da fórmula 85/95. 
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Após participar de reunião com ministros, os presidentes nacionais da CUT, Vagner 

Freitas, e da Força Sindical, Miguel Torres, afirmaram nesta segunda-feira, 15, que o 

governo não apresentou qualquer proposta para a solução do impasse. 

“Para nós, a fórmula 85/95 é o que há de mais importante na agenda da classe 

trabalhadora. É essencial que Dilma sancione essa fórmula”, declarou Freitas. “Se a 

presidente Dilma vetar [a fórmula], vamos ao Congresso pedir a derrubada do veto”, 

completou Torres. 

Receita Federal quer substituir PIS/Cofins por novo tributo  

Fonte: Jornal Contábil 

A Receita Federal estuda mudanças que poderão levar à extinção do chamado 

PIS/Cofins, fonte de mais de 20% dos recursos tributários da União (cerca de R$ 86 

bilhões dos R$ 414 bi arrecadados de janeiro a abril de 2015). A ideia é substitui-lo por 

uma só contribuição social, com alíquota única. O objetivo é aprovar a mudança no 

Congresso neste ano para que ela entre em vigor no início de 2016. 

O impacto sobre o valor total recolhido pelas empresas deverá ser neutro, acredita a 

Receita, para quem a medida reduzirá os custos administrativos dos contribuintes. Isso 

porque vai simplificar uma tributação cuja complexidade é amplamente reconhecida 

pelo Ministério da Fazenda, órgão ao qual é vinculada a Secretaria da Receita Federal.  

Essa barafunda legal a que dão o nome de PIS/Cofins inclui regimes diferenciados de 

tributação, tratamento específico para vários setores da economia e diversidade de 

alíquotas. No caso da Cofins, a mais alta chega a 7,6% sobre o faturamento da empresa, 

o que leva a alíquota máxima dos dois tributos para 9,25%. 

Um dos aspectos mais controversos desse modelo de tributação é que ele permite em 

tese compensar determinados créditos, relativos aos custos acumulados pelas empresas 

ao longo da cadeia produtiva. Na prática, suas regras são tão complicadas que muitos 

contribuintes acabam não fazendo as compensações a que têm direito. A Receita acena 

com uma fórmula que simplificará esse processo, viabilizando a efetiva compensação de 

todos os custos incorridos.  

Se o plano da Receita der certo, serão aposentadas a Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social (Cofins) e os Programas de Integração Social e de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) – que em seu conjunto ficaram conhecidos 

pela sigla PIS/Cofins.  

Fim de declarações  
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Também na linha da simplificação tributária, os técnicos da área trabalham numa 

proposta de eliminação de diversas declarações que as empresas são obrigadas a prestar 

atualmente ao governo. Entre elas, a declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 

(IRPJ). Cogita-se até mesmo de pôr fim à Relação Anual de Informações Sociais (Rais), 

que toda pessoa jurídica é obrigada a mandar a cada ano para o Ministério do Trabalho.  

Declarações do gênero formam algumas das chamadas “obrigações acessórias”. Isto é, 

todos os trâmites burocráticos associados a tributos ou a registros legais que qualquer 

organização existente no país é forçada a seguir para se manter em dia com o Fisco e 

outras instituições de Estado: regras para emissão de notas fiscais, envio de 

informações, escrituração de livros contábeis etc. Tais obrigações fornecem um 

manancial riquíssimo de informações, inclusive para facilitar a investigação fiscal. Mas 

respondem por parte expressiva do labirinto normativo que é a marca da legislação 

tributária brasileira.  

Mudar parte dessa infernal realidade será possível por causa da modernização do 

processamento dos dados informados pelos contribuintes. “Com a nota fiscal eletrônica, 

por exemplo, aquilo que é informado pelo contribuinte entra imediatamente na base de 

dados. Isso permitirá, por meio do cruzamento de informações ou da integração de 

diferentes sistemas, eliminar várias exigências, simplificando sobremaneira a vida do 

contribuinte”, explica um técnico envolvido nos estudos.  

Levy e sua inglória cruzada  

Condenar várias das tais obrigações acessórias à lata de lixo, acredita o Ministério da 

Fazenda, pode contribuir para criar um cenário mais propício à retomada dos 

investimentos, num momento especialmente complicado.  

Joaquim Levy, o ministro da Fazenda já comparado a Cristo pelo vice Michel Temer, 

segue numa inglória cruzada para ajustar as contas públicas, respaldado quase 

exclusivamente pelo apoio da presidente Dilma Rousseff. A conjuntura econômica, 

como se sabe, é de encrenca de A a Z.  

No A de arrecadação, a Fazenda vê a recessão reduzir o dinheiro dos impostos recolhidos 

pela população, tornando mais difícil para o Brasil alcançar suas metas fiscais (1,2% do 

PIB neste ano). Na letra Z, multiplicam-se os zangões interessados em avançar sobre o 

dinheiro público. Zangões, no mundo animal, são os machos parasitas que não fabricam 

mel, mas comem aquele produzido pelas outras abelhas. No Brasil de hoje, aproveitam 

o momento de fraqueza de um governo que errou feio na condução da economia nos 

últimos quatro anos para investir furiosamente contra o Tesouro Nacional. Integram 

essa vasta galeria políticos chantagistas, empresários incapazes de sobreviver sem 
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acesso às generosas tetas oficiais e ministros convertidos à lógica do salve-se quem 

puder.  

Hostilizado pelo PT, Levy representa a única chance que se consegue visualizar no 

horizonte atual de o partido e Dilma superarem os desafios do presente. Apesar disso, 

é boicotado noite e dia. Ora por petistas, que resistem a engolir a receita econômica 

ortodoxa que lhes foi enfiada pela goela.  

Ora por ministros ou funcionários federais de segundo e de até terceiro escalão, que se 

veem no direito de falar como se fossem ministros da Fazenda, sem que esse 

comportamento tenha aqui merecido a resposta adequada do Planalto. Ora pelo 

oportunismo da dupla Renan/Cunha, que tem obtido indiscutível sucesso na estratégia 

de produzir cascas de banana para o governo com o objetivo de esconder do distinto 

público o fato de que sua condição de suspeitos na Lava Jato (afora as suspeitas 

acumuladas ao longo de suas trajetórias políticas) lhes tira qualquer condição moral de 

presidir Senado e Câmara.  

Por isso, a Fazenda vê uma vantagem a mais na alternativa oferecida pela revisão das 

obrigações acessórias. É possível acabar com elas sem autorização do Congresso, já que 

podem ser extintas por instrumentos legais como portaria ministerial, instrução 

normativa da Receita ou – no caso da Rais – decreto presidencial.  

Quanto a Levy, segue sob questionamento à esquerda e à direita. No primeiro caso, por 

causa dos custos sociais do ajuste econômico e pela condenação à política de juros altos, 

que fará o Brasil gastar neste ano mais de R$ 400 bilhões apenas para pagar os encargos 

de uma dívida pública que passa de R$ 3,5 trilhões.  

E à direita, apesar do apoio que o ministro recebe do setor financeiro e do grande 

empresariado, é crescente a desconfiança de que lhe faltará apoio político para 

promover um ajuste do tamanho que o descontrole das contas governamentais exige. 

Num caso e no outro, o que ninguém apresentou até agora – nem mesmo a oposição, 

que não se cansa de bater nele – é uma proposta concreta para enfrentar a crise de 

outra maneira. (Jornal Região Nordeste) 

Reintegra: 91% dos créditos já foram analisados pela Receita Federal 

Fonte: Jornal do Brasil 

Desde a instituição do Reintegra, a Receita Federal recebeu, no período de 2 de janeiro 

de 2012 até 30 de abril de 2015, mais de 22 mil pedidos de ressarcimento de créditos, 

que totalizam R$ 9,5 bilhões. 
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Desse montante, a Receita Federal efetuou glosas de mais de R$ 1,1 bilhão, que 

corresponde a 13%, e os contribuintes utilizaram créditos para a compensação de outros 

tributos no valor de R$ 6,6 bilhões, correspondente a 76% dos créditos totais. 

Os pedidos vêm sendo analisados mensalmente e a Receita Federal auditou 91% do total 

dos pedidos, no valor de R$ 8,6 bilhões, e remanescem em auditoria apenas 9% dos 

pedidos, que correspondem a R$ 832 milhões. 

Já foram pagos no período R$ 703 milhões, que correspondem a 8% do valor analisado. 

Importante destacar  que há outros R$ 300 milhões já analisados que não foram pagos 

em razão da existência de débitos em nome da empresa, para os quais não houve 

autorização dessas para a compensação de ofício. 

O minucioso trabalho da Receita Federal mostra competência e eficiência de um órgão 

que deveria servir de exemplo para o serviço público. 

Mudança no Carf complica estratégia fiscal 

Fonte: DCI 

O chamado planejamento tributário, usado por empresas para reduzir a carga fiscal, 

deve se tornar um tema ainda mais sensível com as mudanças no Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).  

Para tributaristas ouvidos pelo DCI, a recente reestruturação do tribunal interno da 

Receita Federal, alvo de denúncias de corrupção, piorou o cenário para os contribuintes. 

As alterações devem diminuir as chances das empresas ao contestar os autos de infração 

do fisco.  

"O contribuinte pode ter razão, mas mal defendido vai perder o caso", diz o sócio do 

Silveiro Advogados, Sérgio Lewin.  

Desde abril, decreto do Ministério da Fazenda proíbe que advogados atuem no Carf. 

Com isso, cerca de 90 dos 108 conselheiros dos contribuintes renunciaram.  

O tribunal interno da Receita Federal é crucial para a questão do planejamento fiscal, 

pois o tema é um dos mais difíceis e polêmicos no direito tributário, afirma o advogado.  

Esse tipo de estratégia, para economizar, inclui inúmeras possibilidades. "Quando o ex-

presidente [Luiz Inácio da Silva] Lula cria uma empresa de palestras, para receber como 

pessoa jurídica em vez de pessoa física, isso é planejamento tributário. O único fim disso 

é pagar menos tributos", comenta Lewin.  
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No caso das empresas, como as cifras são milionárias, a criatividade na criação de 

estruturas organizacionais para reduzir a carga tributária é muito maior, comenta o 

sócio do Correa Porto Advogados, Eduardo Correa da Silva.  

Um exemplo bastante conhecido, diz ele, é o de empresa varejista que transfere suas 

lojas físicas para pessoa jurídica separada. Então, passa a pagar aluguel pelo uso das 

lojas e deduz esse custo do imposto de renda. "Depois de feitos cálculos e estudos, a 

segregação das atividades pode resultar numa economia", aponta Silva.  

Mas o fisco não aceita esse tipo de estratégia. O sócio do escritório Ratc & Gueogjian, 

Vitor Krikor Gueogjian, comenta que a proibição vem do artigo 116 do Código Tributário 

Nacional (CTN), que autoriza a Receita Federal a descartar "atos ou negócios jurídicos 

praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo".  

O trecho, incluído no CTN em 2001, que inclusive faz menção a uma futura lei ordinária, 

nunca foi regulamentado. "O texto é muito amplo. A regulamentação traria limites ao 

que pode ou não ser feito e aumentaria a segurança jurídica", observa Gueogjian. Ele 

destaca, porém, que não há qualquer perspectiva de que a regulamentação de fato saia.  

Jurisprudência  

Apesar de nem o Judiciário nem o Carf terem posições pacificadas sobre os limites legais 

do planejamento tributário, Gueogjian destaca que um dos pontos a se considerar da 

jurisprudência é o que se chama de propósito negocial.  

Nessa perspectiva, a operação precisaria ser justificada por benefícios diversos da mera 

economia de impostos.  

Mas como não existe definição formal do que é propósito negocial, Silva reforça que o 

parâmetro é bastante subjetivo.  

Segundo ele, o único planejamento tributário aceito pelo fisco é o que gera a redução 

de carga tributária de forma acidental. "Se a economia de imposto for intencional, há 

risco de autuação", conclui. 

Supremo limita a 20% multa por atraso no recolhimento de tributo 

Fonte: AASP 

Por Zínia Baeta 

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) limitou a 20% a multa que pode ser 

aplicada pelo Fisco em caso de atraso injustificado no pagamento de tributo. Para os 

ministros, uma penalidade acima desse percentual seria "confiscatória".  
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Além de restringir a chamada multa moratória, o STF fixou o patamar máximo de 100% 

para as multas punitivas - tecnicamente chamadas de "ofício - que podem ser aplicadas 

em casos de omissão ou pagamento menor, por exemplo.  

Atualmente, a maior parte dos Estados já adota percentual menor ou igual a 20% para 

as multas por atraso, assim como a União. O julgamento, porém, é importante, segundo 

especialistas, porque os Estados podem propor, a qualquer momento, alteração nos 

percentuais por meio de leis ordinárias. Além disso, a decisão serve de precedente 

contra municípios.  

Outro aspecto ressaltado seria o fato de a turma discutir o que poderia ser considerado 

confiscatório quando se observa os diversos tipos de multas existentes.  

O caso analisado pelos ministros é de uma empresa do Rio Grande do Sul, que discutia 

em recurso contra a União, apresentado em 2008, os 30% cobrados a título de multa 

moratória. A empresa pedia a redução do percentual por considerá-lo confiscatório. O 

princípio está no artigo 150, IV, da Constituição Federal e diz que é vedado à União, 

Estados e municípios utilizar tributo com efeito de confisco.  

O ministro Luís Roberto Barroso, ao analisar o recurso, considerou que "o fato de o 

princípio do não confisco ter um conteúdo aberto permite que se proceda a uma 

dosimetria quanto a sua incidência em correlação com as diversas espécies de multa". 

Em outro ponto de seu voto, o ministro afirma que, "reconhecido que a vedação ao 

caráter confiscatório é uma cláusula aberta, pode ela ser aplicada de forma mais ou 

menos incisiva conforme a natureza da multa e, no âmbito do direito sancionador, deve 

ser tolerada a punição maior quando houver dolo".  

O professor de direito tributário da Faculdade de Direito do Mackenzie e sócio do 

Medeiros & Sahid Advogados, Edmundo Medeiros, entende que a importância da 

decisão está no fato de o Supremo mais uma vez dar contornos ao que seria o "não 

confisco". Segundo ele, quando o assunto é multa, não há uma limitação objetiva do 

que seria ou não confiscatório porque se trata de um princípio com conceito aberto. 

"Como não existia uma determinação de referência, era uma festa. Cada um [entes 

federados] fixava o valor que queria. O voto do Barroso deve desestimular essa prática", 

afirma.  

O advogado Julio de Oliveira, sócio do Machado Associados afirma que, a partir dos 

últimos julgados do Supremo, a tendência é de se evitar a utilização de multas com fins 

arrecadatórios. "Acho que as Fazendas ficarão preocupadas e poderão rever essa 

política", diz.  
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"Esse julgado traz uma noção dos parâmetros aceitáveis a serem observados no caso 

concreto, mas não engessa o julgador de primeiro e segundo grau, que poderá fixar 

percentuais menores", afirma o advogado Tiago de Lima Almeida, sócio do Celso 

Cordeiro e Marco Aurélio de Carvalho Advogados.  

No início deste ano, a partir da análise do princípio do não confisco, a 1ª Turma do STF 

também determinou que a multa aplicada ao contribuinte não poderia ser superior a 

100% e ultrapassar o valor do tributo. 

Não há pedidos de ressarcimento do Reintegra represados, diz Fisco 

Fonte: G1 

Por Alexandre Martello 

O subsecretário de Arrecadação e Atendimento da Receita Federal, Carlos Roberto 

Occaso, negou nesta terça-feira (16) que o órgão esteja represando pagagamentos e 

autorizações para uso de créditos tributários no Reintegra - programa que "devolve" aos 

empresários uma parte do valor exportado em produtos manufaturados por meio de 

créditos do PIS e Cofins. 

"Não há crédito represado. Já houve ressarcimento neste ano de R$ 204 milhões [em 

valores]. É mais da metade de tudo o que foi ressarcido em todo ano passado. Não há 

nenhum pedido pendente por falta de recursos financeiros", declarou Occaso a 

jornalistas. Ele negou ainda que o Ministério da Fazenda tenha pedido para a Receita 

Federal atrasar pagamentos do Reintegra por conta do ajuste fiscal. 

O Reintegra foi instituído no fim de 2011 e valeu, em sua primeira etapa, até o 

fechamento de 2013. Depois disso, retornou somente em 2014 - com uma alíquota de 

3% de ressarcimento aos exportadores de produtos manufaturados. Em março deste 

ano, a alíquota de devolução caiu para 1% - percentual que permanecerá até o fim de 

2015. Em 2016, há previsão de que a alíquota suba para 2% e, em 2017, que retorne 

para os 3% de devolução. 

O subsecretário da Receita Federal explicou que o Fisco demora 90 dias para analisar os 

pedidos do Reintegra. "Temos um compromisso de fazer a análise desses pedidos em 

até 90 dias. Isso já foi fruto de outras comunicações nossas. Temos conseguido honrar 

esse fluxo. Não é em 100% dos casos. Quando incide em parâmetros de auditoria. É 

selecionado para auditoria", informou ele. Quando é selecionado para auditoria, por 

possíveis irregularidades, o pedido pode demorar até 200 dias para ser liberado. 

Valores 
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Segundo números do Fisco, mais de 22 mil pedidos de ressarcimento do Reintegra foram 

feitos desde o início do programa, em dezembro de 2011, por 3.021 empresas,  no valor 

total de R$ 9,5 bilhões. 

Deste montante, a Receita "glosou" (não validou) R$ 1,1 bilhão, por conta de 

inconformidades com as regras do programa, e autorizou outros R$ 6,6 bilhões em 

créditos tributários. Permanecem em auditoria outros R$ 832 milhões, acrescentou o 

Fisco. 

No último trimestre do ano passado, as empresas efetuaram pedidos de ressarcimentos, 

no Reintegra, de R$ 1,03 bilhão. Nos três primeiros meses deste ano, outros R$ 428 

milhões foram solicitados (R$ 1,45 bilhão). 

Considerando que os pedidos demoram 90 dias para serem analisados pelo Fisco, as 

solicitações feitas no último trimestre do ano passado, e nos primeiros três meses deste 

ano, teoricamente teriam de ter uma resposta no primeiro semestre de 2015. 

Neste ano, segundo o Fisco, foi feito o pagamento, em recursos, de R$ 204 milhões e a 

compensação com outros tributos de R$ 651 milhões - totalizando R$ 855 milhões. 

Senado aprova projeto de código de barras para pagar tributos 

Fonte: Agência Senado 

Os cidadãos e empresas terão a seu dispor um código de barras para pagar tributos 

devidos a União, estados, Distrito Federal e municípios. Foi o que aprovou nesta terça-

feira, o plenário do Senado. A proposta, que seguirá para a Câmara dos Deputados, 

prevê que o código de barras terá de conter, pelo menos, o valor do pagamento, se o 

pagamento é à vista ou a prazo (indicando neste último caso qual prestação se trata) e 

o número do CPF ou do CNPJ do pagador assim como do CNPJ do órgão ou da entidade 

pública que recebe o pagamento. 

Na justificativa ao projeto, o senador Blairo Maggi (PR-MT) disse que a iniciativa simples 

e de "imensa eficácia" pode ajudar na prevenção do desvio de dinheiro público e no 

rastreamento dos valores pagos, com a eventual punição dos envolvidos e responsáveis 

por pagamentos à margem dos parâmetros legais. 

"Tal medida, em nossa opinião, padronizaria os documentos referentes a pagamentos 

na administração pública, o que viria a facilitar e agilizar sobremaneira o trabalho dos 

órgãos de controle interno e externo, bem como o dos órgãos de repressão, quando das 

investigações policiais", disse Blairo, autor da proposta. 
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TRF-1ª - Turma rejeita pedido de anulação de parcelamento de débito feito por 

empresa com base na Lei Rouanet 

Fonte: Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal 1ª Região negou provimento à apelação da 

empresa C. P. A. Ltda. requerendo a declaração de nulidade do parcelamento dos 

débitos inscritos na dívida ativa da União relativos ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS incidentes 

sobre patrocínio da Lei Rouanet. 

O Juízo de primeiro grau já havia julgado improcedente o pedido ao fundamento de que 

“antes do trânsito em julgado do acórdão, proferido no aludido anulatório de débito 

fiscal, não é possível a desconstituição do parcelamento, tanto menos se a empresa 

autora pretende manter íntegros os seus efeitos”. 

Ao analisar o caso, o relator convocado, juiz federal Ávio Mozar José Ferraz de Novaes, 

entendeu que a sentença que rejeitou o pedido de anulação do parcelamento dos 

débitos deve ser mantida. Isso porque, na questão em análise, “o contribuinte poderia 

promover ação pedindo a restituição de tributo e, mesmo sendo esta absolutamente 

infundada, porque realmente devido o que foi pago, valer-se de um provimento 

jurisdicional equivocado para repetir o ‘falso indébito’ ou mesmo utilizar o valor 

correspondente para a compensação com créditos tributários outros, gerando situação 

de grave insegurança jurídica ao Fisco”. 

O magistrado acrescentou: “O parcelamento judicial do crédito tributário mediante 

depósito mensal do valor apurado em parcelamento fiscal não encontra guarida no 

ordenamento jurídico pátrio, que contempla como hipótese de suspensão da 

exigibilidade tão somente o depósito integral e em dinheiro do montante da dívida o 

qual deve corresponder ao exato valor exigido pela Fazenda Pública”. 

O relator finalizou seu voto citando entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

no sentido de que "é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, 

objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da 

respectiva decisão judicial, vedação que se aplica inclusive – e por óbvio – às hipóteses 

de restituição de débito valores recolhidos via parcelamento”. 

Processo: 0021330-62.2012.4.01.3300/BA 

Desoneração: parecer do relator vai preservar quatro setores da economia 

Fonte: Agência Brasil 

Por Iolando Lourenço 
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O relator do projeto de lei do Executivo que muda as regras da desoneração da folha de 

pagamento das empresas, deputado Leonardo Picciani (PMDB-RJ), informou que ainda 

esta noite vai apresentar seu parecer à proposta do governo que trata do ajuste fiscal, 

alterando a lei que desonerou a folha de 56 setores da economia.  

Leonardo Piccini disse que vai preservar no seu texto a desoneração de quatro setores 

da economia, por exemplo, transportes, parte da cesta básica, comunicação social e os 

call center. Ele acredita que será possível aprovar o texto até quinta-feira (18). Para que 

o projeto seja votado, será necessária a votação da Medida Provisória (MP) 670, que 

corrige a tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física e a retirada pelo governo das 

urgências constitucionais dos projetos do pacote anticorrupção.  

“Vamos apresentar o texto para que os partidos tomem conhecimento e possam fazer 

suas avaliações, mas será dentro daquilo que estamos falando: serão quatro setores 

onde a desoneração não será completa, será parcial”, disse o relator. “O restante será 

como pretendido pelo Executivo dentro do princípio de se produzir um ajuste fiscal, 

acrescentou Picciani.  

De acordo com o peemedebista, está havendo um encaminhamento favorável ao seu 

texto. “Acho que houve uma compreensão de que alguns setores precisavam ser 

cuidados com mais atenção. Houve essa sensibilidade por parte do Planalto. Parece me 

que há uma compreensão de que o princípio do ajuste e o grosso da arrecadação estão 

sendo preservados [na proposta do relator]”, disse.  

Leonardo Picciani ressaltou que está preservado cerca de 85% daquilo que o governo 

pretende arrecadar com esse projeto. “Será em torno de 15 % de redução daquilo que 

está proposto. O governo está com uma proposta de R$ 12,5 bilhões de recomposição 

de receitas. Nós vamos ficar acima dos R$ 10 bilhões de recomposição de receitas”, 

afirmou. 

Supremo abre dados para os contribuintes  

Fonte: Valor 

Por Adriana Aguiar 

Decisão do Supremo Tribunal Federal vai permitir o acesso dos contribuintes a seus 

próprios dados armazenados por órgãos públicos. No caso avaliado ontem, da Rigliminas 

Distribuidora, que pedia informações relativas ao período de 1991 a 2004, os ministros 

permitiram que a empresa levantasse dados no Sistema de Conta Corrente de Pessoa 

Jurídica (Sincor), da Receita Federal. 
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O instrumento para solicitar os dados é o habeas data. O caso foi analisado em 

repercussão geral e servirá de parâmetro para processos que tratam do tema no 

Judiciário. 

A decisão, segundo os ministros, deve dar mais força ao uso do habeas data e também 

facilitar a obtenção de informações relativas à consolidação de parcelamentos 

tributários, compensações e pedidos de restituição. Por lei, o habeas data tem ser 

analisado em 48 horas. 

Para o advogado Luiz Bichara, que fez a defesa dos contribuintes pelo Conselho Federal 

da OAB, "amicus curiae" no processo, "chega a ser curioso" o argumento de sigilo fiscal 

alegado pela Receita contra o próprio contribuinte que prestou as informações". 

STF permite acesso de contribuintes a bancos de dados da Receita Federal 

Fonte: Valor 

Por Adriana Aguiar 

Os contribuintes obtiveram uma importante vitória no Supremo Tribunal Federal (STF), 

que permitirá o acesso a seus próprios dados armazenados por órgãos públicos. Em um 

processo julgado ontem, os ministros autorizaram uma empresa a levantar informações 

contidas no Sistema de Conta Corrente de Pessoa Jurídica (Sincor), da Secretaria da 

Receita Federal. Esse acesso era negado pelo órgão. 

O Supremo também entendeu que o chamado habeas data, previsto na Constituição, é 

o instrumento adequado para solicitar dados aos órgãos públicos. Trata-se, porém, de 

um mecanismo muito usado por advogados durante a ditadura militar para obter 

informações de clientes presos ou investigados. Como foi analisado em repercussão 

geral, a decisão servirá de orientação para as demais instâncias. 

Para os ministros, o entendimento deve dar mais força ao habeas data e também 

facilitar a obtenção de dados relativos à consolidação de parcelamentos tributários, 

compensações e pedidos de restituição. Por lei, o pedido deve ser analisado em, no 

máximo, 48 horas. 

O processo analisado envolve a Rigliminas Distribuidora, que teve pedido de 

informações negados pela Receita Federal - relativas ao período de 1991 a 2004. A 

empresa recorreu ao STF porque o Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região negou 

seu recurso. Os desembargadores entenderam que o Sincor não se enquadraria na 

hipótese legal de cadastro público, sendo tipicamente de uso privativo, o que retiraria o 

enquadramento do direito invocado no habeas data. 
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O procurador da Fazenda Nacional Augusto Cesar de Carvalho Leal, durante defesa oral, 

reafirmou que o Sincor seria um cadastro de uso privativo da Receita, sem caráter 

público. E que as informações nele contidas estão em estado bruto, não repassadas a 

auditores ou por qualquer avaliação da Receita Federal. Ainda alegou que as 

informações requeridas são aquelas prestadas pela própria empresa ao Fisco e seriam 

de inteiro conhecimento do contribuinte. 

Para o advogado Luiz Gustavo Bichara, que fez a defesa oral dos contribuintes pelo 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados (OAB), que atua como amicus curiae (parte 

interessada) no processo, a discussão ultrapassaria o caso concreto. "Temos respostas 

reiteradas da Receita Federal nos requerimentos dos contribuintes no sentido de que 

essa solicitação esbarra no sigilo fiscal. Chega a ser curioso esse argumento de sigilo 

contra o próprio contribuinte que forneceu as informações. Como se fosse proteger o 

contribuinte dele mesmo", disse. 

Há inúmeros pedidos de habeas data que solicitam informações sobre a consolidação 

de parcelamentos tributários, desde o primeiro Refis de 2000, além de compensações e 

pedidos de restituição, segundo Bichara. " Essa dramaticidade chegou ao ponto de o 

Superior Tribunal de Justiça, julgar em sede de recurso repetitivo, que a Receita Federal 

tem que responder ao contribuinte no prazo de um ano", afirmou. Para o advogado, " a 

administração pública não pode reter informação e se recusar a passá-la para o próprio 

contribuinte". 

Ao analisar o caso, o relator, ministro Luiz Fux, entendeu que o sistema de conta 

corrente da Receita Federal se encaixa no conceito mais amplo de arquivos de bancos 

ou registro de dados. "Essas informações não são da Receita Federal. Dizem respeito ao 

próprio contribuinte", disse. Segundo seu voto, "o contribuinte tem uma gama de 

informações principais e acessórias, que por si só deveria permitir o acesso a todos os 

sistemas de apoio de fiscalização para melhor cumprimento de suas obrigações". O 

ministro foi acompanhado por unanimidade, com exceção do ministro Teori Zavascki, 

que se declarou impedido. 

Para o ministro Gilmar Mendes, esse julgamento é extremamente importante. "Pode 

ser o marco inicial de uma revitalização do habeas data, de grande eficácia para garantir 

os direitos fundamentais privados", afirmou. 

Ministros aprovam duas súmulas vinculantes 

Fonte: Valor 

Por Adriana Aguiar 
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O Supremo Tribunal Federal (STF) converteu duas súmulas ordinárias em vinculantes. 

Com isso, a orientação dos ministros passa a ser obrigatoriamente seguida pelas demais 

instâncias. Uma delas trata da aplicação de norma que altera prazo de recolhimento de 

tributo. A outra sobre lei que proíbe instalação de estabelecimentos comerciais do 

mesmo ramo em determinada área. 

A questão tributária estava na Proposta de Súmula Vinculante (PSV) nº 97. O texto 

aprovado por maioria de votos diz que "norma legal que altera o prazo de recolhimento 

de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade". Com a decisão, 

transformou-se em vinculante a Súmula nº 669. 

Ficaram vencidos os ministros Dias Toffoli, da Comissão de Jurisprudência do STF, e 

Marco Aurélio. Como Toffoli estava ausente, o presidente do STF, ministro Ricardo 

Lewandowski, justificou que o ministro tem sido contrário à aprovação de súmulas 

vinculantes sobre questões tributárias e penais. 

Em sua manifestação, Marco Aurélio, por sua vez, destacou que o princípio da 

anterioridade visa justamente evitar que o contribuinte seja surpreendido com 

alteração de prazo, embora esse ponto não esteja expresso no artigo 150 da 

Constituição. 

Último a votar, Lewandowski afirmou que existem pelo menos sete ou oito precedentes 

do Supremo que tratam do assunto. "A jurisprudência é pacífica e há um efeito 

multiplicador sobre esse tema", disse o presidente. 

A outra súmula vinculante aprovada consolidou o entendimento de que as prefeituras 

não podem impedir a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em 

determinada área. 

Trata-se da Proposta de Súmula Vinculante (PSV) nº 90, que converte em vinculante a 

Súmula nº 646 do STF: "Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que 

impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada 

área". 

Em seu voto, a ministra Cármen Lúcia ressaltou que a súmula restringe-se a determinar 

que os municípios não são competentes para elaborar leis sobre o tema. E não afeta 

discussões sobre cláusulas contratuais que impõem, por exemplo, uma certa distância 

entre lojas de uma mesma marca. 

Camex reduz Imposto de Importação de quatro produtos 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
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A Resolução Camex nº 53 /2015, publicada hoje no Diário Oficial da União (DOU), 

reduziu o Imposto de Importação de dois produtos e prorrogou a redução da alíquota 

de outros dois para evitar desabastecimento no mercado interno. Para os 

lignossulfonatos, classificados no código 3804.00.20 da Nomeclatura Comum do 

Mercosul (NCM), a alteração será de 10% para 2%, por 12 meses.  

A compra externa com redução de alíquota será limitada a uma cota de 72 mil toneladas. 

Para o ferro molibdênio (NCM 2921.11.21) a tarifa passa de 6% para 2%, também pelo 

prazo de 12 meses, com cota de 2 mil 911 toneladas. 

 Já a monoisopropilamina e seus sais (NCM 2921.19.23) e a dimetilamina (NCM 

2921.11.21) terão os prazos de redução do Imposto de Importação, fixado atualmente 

em 2%, prorrogados por mais 12 meses, a partir de 23 de julho. Com cotas, 

respectivamente, de 26 mil 282 toneladas e de sete mil toneladas. A alíquota original da 

monoisopropilamina é 14% e da dimetilamina é 12%. 

Os lignossulfonatos são produtos orgânicos de origem vegetal  utilizados na fabricação 

de aditivos plastificantes pela construção civil, na indústria química, e na produção de 

alimentos para animais e defensivos agrícolas, entre outros.  

O ferro molibdênio, que tem grande resistência a altas temperaturas e ótima 

condutividade térmica e elétrica, é utilizado no setor de aviação, em motores industriais 

e na perfuração de campos do pré-sal. A monoisopropilamina é utilizada na síntese do 

glifosato, um defensivo agrícola com atuação no combate às ervas daninhas. Já a 

dimetilamina é utilizada na síntese de um insumo para fabricação de herbicidas para 

controle de plantas daninhas em uma grande variedade de culturas. 

 

Projeto que altera Lei do Simples Nacional pode tirar R$ 4 bilhões dos Municípios 

Fonte: Agência de Notícia CNM 

Os Municípios poderão perder mais de R$ 4 bilhões por causa de apenas uma proposta 

que tramita na Câmara dos Deputados. O Projeto de Lei Complementar (PLP) 448/2014 

altera a Lei do Simples Nacional e vai diminuir a arrecadação de tributos como o Imposto 

Sobre Serviço (ISS), o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), além 

de taxas recolhidas pelo ente municipal. 

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) alertou sobre a existência deste PLP em 

outras oportunidades, mas volta a chamar a atenção dos prefeitos para esta questão. 
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Se esse projeto for aprovado, a situação das finanças municipais vai se agravar 

consideravelmente. O montante impressiona e preocupa a CNM. 

Só de ISS as perdas vão ultrapassar os R$ 3,3 bilhões. Isso somadas as do ICMS, um 

prejuízo de R$ 357,5 milhões. Mais o impacto com as taxas municipais, que somam R$ 

333,5 milhões. Portanto, esses valores somados resultam nos mais de R$ 4 bilhões que 

podem ser tirados dos Municípios. 

Prejuízos com o FPM 

Além desse montanto, o reflexo negativo afetará a prinicipal fonte de renda de 80% das 

prefeituras: o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). A CNM não consegue 

mensurar esta perda, mas é simples entender porque ela vai acontecer. 

Conforme dados da Receita Federal do Brasil (RFB), o impacto nos tributos federais, 

recolhidos pela União, deve alcançar os R$ 6 bilhões. Essa perda vai gerar reflexos no 

repasse do FPM e do Fundo de Participação dos Estados (FPE). Os dois fundos são 

compostos pelo Imposto de Renda (IR) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 

Assim, o prejuízo da União será sentido também por Estados e Municípios, e em grande 

escala. 

Como evitar isso 

Há como evitar a aprovação deste projeto na Câmara e pedir que ele seja arquivado. Por 

isso, a CNM recomenda que prefeitos, secretários, vereadores e demais agentes 

municipais entrem em contato com os deputados da Comissão Especial criada para 

discutir esta proposta. O pedido deve ser pela rejeição da matéria. 

Enquanto isso, a Confederação também trabalha para impedir a aprovação do PLP 

448/2014. Na próxima quinta-feira, 18 de junho, está agendada uma reunião com o 

presidente da Comissão, deputado Jorginho Mello (PR-SC). Na ocasião, a CNM vai 

apresentar o posicionamento dos Municípios. 

O que diz o PLP 448/2014 

Segundo texto do PLP, serão alterados os limites de faturamento do Simples Nacional e 

do Microempreendedor Individual (MEI): 

a) para a microempresa (ME), de R$ 360 mil para R$ 900 mil; 

b) para a empresa de pequeno porte (EPP), de R$ 3.600 mil para R$ 14.400 mil; e 

c) para o MEI de R$ 60 mil para R$ 120 mil. 
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Também serão modificadas as tabelas dos anexos I a IV da Lei Complementar 123/2006, 

para instituir a tributação progressiva, pela qual haverá uma alíquota e uma parcela a 

deduzir a partir da segunda faixa de receita bruta anual. 

Infelizmente, não há no projeto nenhuma previsão de impacto e de medidas que 

compensem a renúncia de receita. 

Com diesel isento de PIS/Cofins, Câmara aprova reajuste da tabela do IR 

Fonte: Agência Brasil 

A Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta-feira (17) a Medida Provisória (MP) 

670/2015 que reajusta a tabela mensal do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). A 

medida foi aprovada depois que os deputados concluíram a votação dos temas da 

reforma política. O texto segue agora para o Senado. 

Os deputados rejeitaram os destaques ao projeto que previam o aumento de 6,5% a 

todas as faixas de tributação do IRPF, mas aprovaram por 222 votos a favor, 199 

contrários e duas abstenções, uma emenda que concede isenção de imposto em 

despesas com a aquisição de livros por professores e seus dependentes para a sua 

formação. O valor, que se encaixa no campo das deduções com educação, poderá 

chegar a R$ 3.561,50 a partir do ano-calendário 2015. 

Mesmo sendo matéria considerada estranha à medida, os deputados também 

aprovaram, por 231 votos a favor e 143 contrários, uma emenda que isenta o óleo diesel 

do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (Cofins). “A matéria é estranha, ela não deveria ter sido aprovada na 

comissão mista que analisou a medida. Mas não compete a mim retirar", disse o 

presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). 

A emenda foi proposta por integrantes da bancada do agronegócio. O líder do governo 

na Câmara, José Guimarães (PT-CE), disse que a aprovação desconsiderou um acordo 

firmado entre os líderes para a votação da MP. “Essa matéria é estranha e fere o acordo 

que fizemos para votar o reajuste na tabela do Imposto de Renda, após o veto da 

presidenta Dilma.” 

A MP concede reajuste escalonado das bases de cálculo da tabela progressiva do 

Imposto de Renda. 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 R$ 

1.903,98. 
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Os reajustes são referentes a abril deste ano e surgiram de negociações do governo com 

o Congresso para manter o veto ao reajuste linear de 6,5% para a tabela. 

A aprovação da MP, que estava trancando a pauta da Casa, abre caminho para a 

votação, hoje (18), do projeto de lei (PL 863/2015) que altera as regras de desoneração 

da folha de pagamento concedida a 56 setores da economia, um dos itens do chamado 

ajuste fiscal.  

Antes, os deputados têm que votar dois projetos do pacote anticorrupção do governo 

federal. 

Regime Especial de Tributação recebe projetos até dia 30 

Fonte: Portal Brasil 

Termina no próximo dia 30 o prazo para as empresas submeterem um projeto no 

Regime Especial de Tributação do Plano Nacional de Banda Larga (REPNBL). Em dois 

anos, o programa já aprovou 1048 projetos, que totalizam investimentos de R$ 10,7 

bilhões.  

Nos últimos 30 dias, a equipe do Departamento de Indústria, Ciência e Tecnologia do 

Ministério das Comunicações (Deict) recebeu 60 projetos, que somam R$ 5,1 bilhões. A 

expectativa é que o volume aumente nesta reta final. 

As redes de acesso óptico, que permitem a conexão de banda larga residencial ou 

comercial, já receberam R$ 3,4 bilhões. As redes de acesso metálico (R$ 2 bi), redes sem 

fio para acesso móvel (R$ 1,9 bi) e as redes de transporte óptico (R$ 1,1 bi) também são 

projetos constantemente submetidos pelas empresas de telecomunicações. 

O diretor do Deict, José Gontijo, comemora esses números e explica que eles 

demonstram que o REPNBL ajudou a reforçar a infraestrutura de telecomunicações do 

País. "A maior parte dos investimentos não foi em tecnologias antigas, o que demonstra 

um interessa claro das empresas em investir em banda larga móvel", destaca. 

Regime Especial 

O Regime Especial de Tributação do PNBL (REPNBL) foi criado em 2013, com o objetivo 

de promover a modernização e a expansão das redes de telecomunicações por meio da 

desoneração do IPI, PIS e Cofins. 

Com esse estímulo, o REPNBL vem ajudando a ampliar o acesso da população à internet. 
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Sescon e Receita alertam para fraude de consultores tributários  

Fonte: Noticenter 

O Sescon Blumenau tomou conhecimento recentemente de um esquema de fraudes 

cometidas por intermédio de escritórios de consultoria tributária e de advocacia que 

envolvem a compensação de tributos federais com supostos créditos de títulos. 

De acordo com o delegado da Receita Federal de Blumenau – RF, Jaime Böger, a 

quadrilha atua em crimes contra ordem tributária, estelionato, falsificação de 

documento público, lavagem de dinheiro e extorsão. Os golpistas estão na região de 

Blumenau e as vítimas são, principalmente, empresas de médio e grande porte, mas 

também foram identificadas algumas de pequeno porte. 

O presidente do Sescon Blumenau, Nelson José Mohr, faz um alerta aos empresários 

que receberam propostas suspeitas de consultoria tributária dessa natureza, que 

procurem e comuniquem imediatamente a Receita Federal para relatar a situação. 

“É preciso tomar muita cautela, para assim evitar prejuízos futuros que podem até levar 

uma empresa à falência”, enfatiza Mohr. 

No esquema os criminosos apresentaram às vítimas proposta de contrato de liquidação 

de débitos federais de suas empresas, alegando possuir créditos de terceiros 

reconhecidos pela RF e habilitados fora de Santa Catarina, entre eles, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Distrito Federal, e regiões do nordeste. 

Nos casos já apresentados à RF, os empresários que caíram no golpe confirmaram que, 

após assinarem o contrato, efetuaram pagamento na conta bancária de uma terceira 

pessoa, um ‘laranja’, que não aparece no contrato apresentado pelos supostos 

consultores. Os valores pagos pelas vítimas foram entre 40, 60, 72 e 82 por cento dos 

tributos (impostos e contribuições) em aberto, ou seja, dos débitos com a RF que os 

golpistas prometiam liquidar. 

Alguns empresários acreditaram tanto no golpe do ‘milagre tributário’ que chegaram 

até fornecer aos criminosos a procuração eletrônica da empresa junto à RF e senha 

acesso. Dessa forma eles conseguiram retificar os dados no sistema e até zerar as PGDAS 

das empresas, no caso das enquadradas no Simples Nacional, as Microempresas – ME e 

as Empresas de Pequeno Porte – EPP. 

Esse fato gerou outro grave problema. Segundo Böger, assim que a RF identificou a 

alteração indevida no sistema ela gerou para esses CNPJ’s multas pesadas de até 150% 

sobre o valor do débito apurado, além de representação criminal e até ações penais. 

As fraudes 
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Para as empresas do Simples Nacional, a quadrilha ofereceu proposta de contrato de 

liquidação de débitos, prometendo compensar com créditos de terceiros, créditos de 

ações judiciais e créditos da dívida pública. No entanto, esses créditos não existiam. 

Já no caso das médias e grandes empresas vitimadas, as fraudes detectadas são de 

estelionatários, contrato de transferência de créditos de terceiros inexistentes com 

fundamentos em títulos da dívida pública, créditos falsos decorrentes de ações judiciais 

de regiões fiscais (São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e do nordeste), além de 

outros créditos decorrentes de declarações falsas visando ressarcimento de IRPJ e CSLL. 

Dos casos já identificados, seis empresas já foram apuradas e os trabalhos de 

investigação concluídos, que já somam mais de R$ 30 milhões de prejuízos. Atualmente 

os órgãos de inteligência da RF em conjunto com o Ministério Público e Polícia Federal 

estão investigando mais casos em Santa Catarina. 

“Em nossa região fiscal, Blumenau é a cidade com o maior números de casos 

identificados pela RF”, revela o delegado.  

Orientação 

Böger orienta os empresários da região no sentido de tomarem muito cuidado nas 

contratações de prestação de serviços de consultoria tributária em que possa existir 

indícios de fraudes envolvendo contrato de transferência de terceiros e outras 

modalidades. 

“Não existe fórmula mágica de pagamentos de tributos, muito menos com pacotes 

fictícios de créditos, como prometem os golpistas que, na maioria das vezes, fraudes 

dessa natureza resultam para os vitimados, no mínimo, o pagamento em dobro desses 

impostos e contribuições federais. Alguns casos resultaram em até três vezes o valor 

original do débito”, alerta. 

ESTADUAL 

Tribunal condena Fisco paulista a pagar danos morais a contribuinte 

Fonte: Valor 

Por Adriana Aguiar 

A Fazenda Estadual de São Paulo foi condenada a pagar indenização por danos morais 

para uma companhia varejista que foi alvo da Operação Cartão Vermelho, deflagrada 

em 2007. Na época, a fiscalização cruzou informações dos contribuintes com dados 

fornecidos pelas operadoras de cartão de crédito e notificou vários deles por suposta 

sonegação de ICMS. 
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No caso julgado, a empresa foi inscrita indevidamente no cadastro de inadimplentes 

estadual - o Cadin - e executada por falta de pagamento de ICMS. A decisão, do Tribunal 

de Justiça de São Paulo (TJ-SP), foi publicada na quinta-feira. Apesar de o valor da 

indenização ser de apenas R$ 10 mil, o entendimento pode ter um efeito cascata. 

Na época, mais de 93,6 mil empresas, que em 2006 declararam operações de 

aproximadamente R$ 11,2 bilhões, foram notificadas devido a divergências com as 

informações repassadas pelas administradoras de cartão. No mesmo período, de acordo 

com as administradoras, foram transferidos R$ 24,2 bilhões aos estabelecimentos. 

A operação, contudo, foi considerada ilegal em julgamentos no Superior Tribunal de 

Justiça (STJ). No TJ-SP, os contribuintes também têm vencido a maioria das ações para 

deixar de pagar multas e cobranças indevidas. No Tribunal de Impostos e Taxas (TIT), 

contudo, há autos de infração ainda mantidos. 

Segundo o processo, a Fazenda teria inscrito a empresa no cadastro de inadimplentes 

do Estado de São Paulo (Cadin) em dezembro de 2012 e depois teria ajuizado uma 

execução fiscal por suposta falta de pagamento de ICMS no valor de R$ 648,1 mil, cujo 

auto de infração foi anulado pelo mesmo tribunal. Segundo a companhia, o fato causou 

"intensa dor moral". 

Em primeira instância, o juiz não aceitou a argumentação da empresa e extinguiu o 

processo. Contudo, a empresa recorreu. 

Para o relator no tribunal paulista, desembargador Magalhães Coelho, o recurso deveria 

ser aceito porque o que ensejou a inscrição no Cadin foram informações bancárias 

protegidas por sigilo. "Portanto, a negativação do nome do autor não decorreu de ato 

ilícito praticado pela ré, como constou na sentença; pelo contrário, decorreu de violação 

de direito fundamental previsto constitucionalmente", diz na decisão. Esse fato, 

segundo o desembargador, já tinha sido reconhecido pela primeira e segunda instância 

ao anular o auto de infração sofrido em outro processo. 

Ainda, segundo a decisão, "a inclusão em cadastro de inadimplentes, o Cadin, e o 

ajuizamento de execução fiscal - ao macularem a honra e a imagem do autor - são 

dotados de inquestionável potencialidade lesiva, no caso concreto, com repercussões 

negativas, efetivamente perante credores, fornecedores e clientes em geral". A decisão 

foi seguida pelos demais desembargadores da 7ª Câmara de Direito Público do TJ-SP. 

O advogado que assessorou a empresa, Périsson Andrade, sócio do Périsson Andrade 

Advogados, afirma que essa é a primeira decisão que condena a Fazenda por danos 

morais decorrentes da Operação Cartão Vermelho. "Foi um absurdo. O governo do 
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Estado já tinha sido notificado da decisão do tribunal que anulava o auto de infração e, 

a despeito disso, inscreveu a empresa no cadastro de inadimplentes e manteve a 

execução", diz. Como o valor da indenização foi pequeno, o advogado afirma que vai 

recorrer. 

A empresa teria comprovado, para anular o auto de infração, que a operadora de cartão 

de crédito teria atribuído a operação de três lojas da empresa em um único CNPJ. "Esses 

erros têm sido recorrentes", diz Andrade. 

A decisão, na opinião do advogado, pode servir de precedente para todas as empresas 

que foram alvo da Operação Cartão Vermelho e de outras semelhantes que ocorreram 

em outros Estados. Até porque o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou, em 2010, 

inconstitucional o artigo 5º da Lei Complementar nº 105, de 2001, que deu origem a 

essas operações estaduais. No julgamento, os ministros decidiram pela impossibilidade 

de o Fisco quebrar sigilo fiscal sem autorização judicial. 

"Apesar disso, a maioria dos comerciantes prefere não entrar com o pedido de danos 

morais porque não querem problemas com o Fisco", diz Andrade. O advogado afirma 

que tem cerca de 150 ações contra a Operação Cartão Vermelho em São Paulo, que 

tentam anular os autos de infração sofridos. "Temos êxito em 70% delas, nas demais 

ainda estamos recorrendo para os tribunais superiores." 

Para o advogado Horacio Villen Neto, do Magalhães, Villen & Ferreira Santos Sociedade 

de Advogados, a decisão vai na mesma linha do que tem decidido o STJ em outros casos 

que não envolvem especificamente a Operação Cartão Vermelho, mas que os ministros 

entenderam caber indenização por danos morais por ajuizamento indevido de execução 

fiscal e inscrição indevida no Cadin. "Não existem muitos precedentes porque o 

contribuinte não costuma ajuizar essas ações. Mas acredito que essa nova decisão 

poderá dar mais força à tese. Até porque essa indenização tem efeito educativo para o 

Fisco", afirma. 

Por nota, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) de São Paulo informou que "analisará os 

termos da decisão e, se for o caso, interporá os devidos recursos aos tribunais 

superiores, no prazo legal". 

CONFAZ - ICM e ICMS - Parcelamento e isenção - Débitos e combustível de 

aviação - Ratificação  

Fonte: Fiscosoft 

Por meio do Ato Declaratório nº 11/2015, foram ratificados diversos Convênios ICMS, 

que tratam sobre: a) a autorização do Estado do Espírito Santo a instituir programa de 
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parcelamento de débitos fiscais relacionados com o ICM e ICMS; b) a autorização dos 

Estados de Pernambuco e Rondônia a reduzirem parcialmente as multas e os juros dos 

créditos tributários relacionados com o ICM e o ICMS, mediante pagamento à vista ou 

parcelado; c) a autorização do Estado de Pernambuco a conceder isenção do ICMS em 

operação com combustível de aviação que especifica no dia internacional do Meio 

Ambiente. 

Adesão ao Refis 2015 tem início nesta segunda-feira (15) 

Fonte: SEFAZ ES 

A partir desta segunda-feira (15), os contribuintes em débito com a Receita Estadual e 

outros órgãos do Poder Executivo poderão regularizar sua situação com o fisco. Terá 

início o período de adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais, 

o Refis, que vai até o dia 30 de setembro de 2015. Quanto mais cedo a adesão, mais 

descontos na multa e juros.  

O objetivo do Refis é promover a regularização de débitos fiscais relativos à exigência 

de tributos ou penalidades relacionados ao ICM, ICMS, IPVA, ITCMD, juros e multas 

efetuadas por órgãos da administração direta ou indireta do Estado, cujos fatos 

geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2014. As multas decorrentes de 

infração ao Código de Trânsito Brasileiro não estão incluídas.  

Esses débitos podem estar inscritos ou não em dívida ativa ou até mesmo ajuizados. 

Conforme o caso, o parcelamento pode ser feito em até 120 parcelas mensais, com 

redução de até 95% das multas. Para o pagamento à vista de débitos de até R$ 50 mil, 

essa redução chega a 100%. Para o subsecretário da Receita, Bruno Negris, esta medida 

reforça a preocupação do Governo do Estado, neste momento de economia difícil que 

todo o país vive. “É uma oportunidade, principalmente para as pequenas empresas, de 

regularizarem seus débitos e retomarem seus negócios. ”  

A parcela mínima é de 50 VRTEs (R$ 134,35), em débito fiscal, onde o montante seja 

igual ou inferior a R$ 5.374,00. O parcelamento pode ser deferido independentemente 

da existência de outros parcelamentos realizados anteriormente ou em curso.  

De acordo com Negris, o ingresso no Refis será por opção do contribuinte, pessoa física 

ou jurídica. “Sobre os débitos relacionados ao ICM e o ICMS, a medida atenderá ao 

disposto no Convênio ICMS 30, celebrado no âmbito do Confaz, em abril deste ano.”  

Os contribuintes com pendências relativas às obrigações acessórias com ICM e ICMS, 

como no envio de arquivos no sistema da Sefaz, caso corrijam essas inconsistências, 

terão duplo benefício nas multas, de acordo com a tabela abaixo: 
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Débito Multa 

Redução para 

(Art.77, III, “b” e IV, 

“c”, da Lei n° 

7.000, de 2001) 

Redução cumulativa 

Pagamento à vista 

De 15/06 a 

31/07 

95% 

De 01/08 a 

31/08 

90% 

De 01/09 a 

30/09 

85% 

Denúncias 

espontâneas 
100% 10% 0,5% 1% 1,5% 

Auto de 

infração em 

1ª instância 

100% 15% 0,75% 1,5% 2,25% 

Auto de 

infração em 

2ª instância 

100% 20% 1% 2% 3% 

 

Débitos relacionados ao ICM e ICMS (percentuais de redução de multa e juros para 

débitos compostos e imposto e multa):  

Período de 

Adesão 

Valor do 

Débito 

Prazo para pagamento 

À Vista 
De 2 a 30 

parcelas 

De 31 a 60 

parcelas 

De 61 a 120 

parcelas 

De 15/06 a 

31/07 

Até R$ 50 

mil 
100% 95% 80% - 

Acima de 

R$ 50 mil 
95% 90% 70% 50% 

De 01/08 a 

31/08 

Até R$ 50 

mil 
95% 90% 75% - 

Acima de 

R$ 50 mil 
90% 85% 65% 45% 

De 01/09 a 

30/09 

Até R$ 50 

mil 
90% 85% 70% - 
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Percentuais de redução da multa para débitos compostos apenas de multa: 

Período de adesão 

Prazo de pagamento 

À Vista 
De 02 a 30 

parcelas 
31 a 60 parcelas 

De 15/06 a 31/07 95% 70% 50% 

De 01/08 a 31/08 90% 65% 45% 

De 01/09 a 30/09 85% 60% 40% 

IPVA 

Quanto aos débitos de IPVA, o parcelamento pode ser efetuado em qualquer agência 

da Receita Estadual em até 36 parcelas mensais. 

As multas serão reduzidas nos seguintes percentuais: 

100% -Pagamento em cota única 

95% - Pagamento em até 12 parcelas 

90% - Pagamento em até 24 parcelas 

80% - Pagamento em até 36 parcelas 

ITCMD 

Já nos débitos de ITCMD, o parcelamento pode ser efetuado em qualquer agência da 

Receita Estadual em até 60 parcelas mensais. 

As multas serão reduzidas nos seguintes percentuais: 

100% - Pagamento em cota única 

95% - Pagamento em até 12 parcelas 

90% - Pagamento em até 24 parcelas 

80% - Pagamento em até 36 parcelas 

60% - Pagamento em até 60 parcelas 

Acima de 

R$ 50 mil 
85% 80% 60% 40% 
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As pessoas físicas e jurídicas que fizeram doações em dinheiro nos últimos cinco anos e 

declararam seus respectivos impostos de renda terão a oportunidade, por meio do Refis, 

de pagar o imposto devido com dispensa de até 100% da multa e juros. Trata-se de um 

importante alerta às pessoas que têm efetuado doações em dinheiro sem observar o 

devido pagamento do imposto.  

Esta medida foi possível, graças a um convênio firmado entre a Receita Estadual e a 

Receita Federal que estabeleceu a oportunidade daquela ter acesso a todas as 

declarações de imposto de renda das pessoas físicas, onde está sendo identificado alto 

índice de inadimplência.  

“Atribuímos esta inadimplência à falta de conhecimento. Fato este que justifica dar uma 

oportunidade para que o contribuinte regularize sua situação com os benefícios do Refis 

2015”, explicou Negris.  

Outros órgãos da Administração Direta e Indireta 

O parcelamento será efetuado no próprio órgão ou na Procuradoria Geral do Estado 

(PGE), se estiver em dívida ativa, em até 36 parcelas mensais.  

Percentuais de redução da multa para débitos compostos apenas de multas:  

Período de adesão 

Prazo de pagamento 

À Vista De 02 a 30 parcelas 31 a 60 parcelas 

De 15/06 a 31/07 95% 70% 50% 

De 01/08 a 31/08 90% 65% 45% 

De 01/09 a 30/09 85% 60% 40% 

Aprovado manual que uniformiza procedimentos do Decreto que desjudicializa 

cobrança da dívida ativa 

Fonte: Advocacia Geraldo Estado de Minas Gerais 

Aprovado hoje pelo Advogado-Geral, Onofre Alves Batista Júnior, através da Resolução 

nº 16, o Manual de instruções e orientações para a desjudicialização da cobrança da 

dívida ativa.  

O documento, elaborado sob a orientação do Advogado-Geral Adjunto, Marcelo Pádua 

Cavalcanti e coordenado pelos Procuradores Gustavo Luiz Freitas de Oliveira Enoque 

(ARE/Divinópolis) e Paulo Fernando Cardoso Dias (1ª PDA), com a colaboração dos 
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Advogados Regionais, visa uniformizar os procedimentos necessários a efetivar o 

Decreto nº 46.757, assinado pelo governador do Estado, Fernando Pimentel, em maio, 

que regulamentou no âmbito do Estado a utilização de meios alternativos de cobrança 

de seu créditos, e de suas autarquias e fundações. 

A nova legislação, que passou a vigorar em 14/05/2015, com a publicação no Diário 

Oficial, atende aos propósitos do projeto Execução Fiscal Eficiente, do Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais (TJMG), com o objetivo de diminuir o número de execuções 

fiscais, cujo custo exceda os benefícios do valor a ser recebido, propondo como 

alternativa de cobrança o protesto extrajudicial e a inscrição do nome do devedor em 

cadastro de inadimplentes, formas mais eficazes de recuperação das receitas. 

“A demanda por solução de controvérsias por meio do Poder Judiciário vem se 

ampliando ao longo do período pós-redemocratização, assumindo proporções colossais 

nos últimos anos. Contudo, paralelamente a esse excesso de judicialização, muitos ainda 

não têm efetivo acesso aos serviços da Justiça, que está literalmente sufocada por um 

sem número de processos envolvendo o seu principal cliente, ou seja, o Poder Público. 

Daí a necessidade de a Justiça se reinventar mediante a contribuição de cada um dos 

protagonistas desse processo e uma das soluções é, sem dúvida alguma, adotar o 

caminho inverso, o da desjudicialização”, explica Gustavo Enoque, Advogado Regional 

da ARE/Divinópólis. 

O novo decreto amplia os limites de valores para cobrança de forma extrajudicial para 

todos os tipos de impostos e taxas. Por exemplo, os créditos tributários relativos ao 

Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 

de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), inferiores a 

12.900 unidades fiscais do Estado (UFEMG) – hoje equivalentes a R$ 35.125,41 -, podem 

ser cobrados de forma extrajudicial. Na legislação anterior, de 2012, o valor era limitado 

à R$ 15 mil. 

O procedimento aliviará o volume de processos das varas nos fóruns de todo o Estado 

em consonância com os princípios da celeridade e eficiência. De acordo com Marcelo 

Pádua Cavalcanti, Advogado-Geral Adjunto, “a obtenção, junto à Secretaria de Estado 

da Fazenda – SEF, de planilha contendo os executivos fiscais aptos a serem 

desjudicializados, será a primeira medida concreta necessária para que o trabalho se 

desenvolva de forma organizada e planejada. A obtenção prévia dos números permitirá 

a definição de estratégias e dos fluxos de trabalho”. Ele estima que o trabalho seja 

realizado em até 12 meses, já que envolve cerca de 59 mil processos do Estado. 
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Segundo afirmou recentemente o presidente do TJMG, desembargador Pedro 

Bitencourt Marcondes, em evento promovido pelo Tribunal de Contas do Estado, a taxa 

de congestionamento das execuções fiscais é de 87,5%, enquanto a duração das ações 

propostas pelo Estado de Minas Gerais é de quase 12 anos, o que comprova a 

ineficiência dessa forma de cobrança. Ainda segundo o presidente, a recuperação das 

receitas através de ações judiciais é de apenas 1%. 

Fisco paulista flexibiliza regras de cessação de ECFs para o setor de combustíveis 

Fonte: SEFAZ SP 

Os postos de combustíveis, que tinham até 1º/7 para cessar todos os seus ECFs deverão, 

a partir dessa data, encerrar os equipamentos que tiverem mais de 5 anos desde a 

primeira lacração e substitui-los pelo SAT. A data final para descontinuar todos os ECFs 

passou para 31/12/2016. 

A flexibilização do prazo foi promovida por meio da Portaria CAT 59/2015, publicada na 

edição desta sexta-feira (12/6) do Diário Oficial do Estado. A norma também estabelece 

um cronograma de início de substituição dos ECFs que tenham 5 anos (ou mais) no 

restante do varejo paulista. O cronograma vai de julho a outubro deste ano e foi 

elaborado de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) dos 

contribuintes.Os comerciantes que utilizam Nota Fiscal de Venda a Consumidor – 
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modelo 2 (em papel) também terão que se adequar gradativamente ao SAT. O 

equipamento será de uso obrigatório a partir de 1º/1/2016 para os contribuintes com 

receita bruta maior ou igual a R$ 100 mil no ano anterior e para os postos de 

combustíveis que não são obrigados ao uso do ECF, a partir de 1º/1/2017 para os 

contribuintes com receita bruta maior ou igual a R$ 80 mil em 2016 e a partir de 

1º/1/2018 para os contribuintes que auferirem receita bruta superior a R$ 60 mil em 

2017. 

O SAT também será obrigatório para todos os contribuintes do ICMS que iniciarem suas 

atividades a partir de 1º/7/2015. 

Fazenda do Rio abre negociação com contribuintes  

Fonte: Valor 

Por Adriana Aguiar 

Os cerca de 600 grandes contribuintes com pendências de ICMS no Estado do Rio de 

Janeiro estão sendo chamados à negociação. Uma lei estadual, publicada na sexta-feira, 

prevê a celebração do chamado termo de ajuste de conduta (TAC) tributária entre o 

Poder Executivo e contribuintes que discutem judicialmente ou administrativamente 

divergências de entendimento sobre a incidência do ICMS. 

Os contribuintes que desistirem de processos e quiserem pagar suas dívidas à vista 

estarão isentos de multas e terão redução de 60% nos juros de mora. A Lei nº 7.020, no 

entanto, exige que o valor total de créditos tributários envolvidos seja superior a R$ 10 

milhões. Os interessados terão até dia 31 do próximo mês para fazer o requerimento de 

celebração do termo. 

Um volume de R$ 14 bilhões de débitos poderão ser negociados por meio da nova 

legislação, de acordo com nota da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. A 

expectativa de arrecadação é de pelo menos 10% desse total. 

O Rio de Janeiro resolveu abrir essa possibilidade de arrecadação porque vem 

enfrentado uma grave crise financeira. Segundo a nota da secretaria, o Estado iniciou o 

ano de 2015 com um déficit de R$ 13,5 bilhões "em consequência da desaceleração da 

economia do país, a queda nos preços do barril de petróleo e a crise no setor de óleo e 

gás". 

De acordo com a Fazenda fluminense, "a rodada de negociações com as empresas já 

começou e está sendo conduzida, pessoalmente, pelo secretário de Estado de Fazenda, 

Julio Bueno". 
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De acordo com a nova lei, o requerimento para aderir ao termo deverá ser encaminhado 

ao governador do Estado do Rio, Luiz Fernando Pezão, nos moldes a serem definidos por 

meio de decreto ainda pendente de edição. Nele deverá conter a divergência 

interpretativa da legislação do ICMS, a enumeração dos créditos tributários envolvidos 

e a indicação dos processos. 

O termo de ajuste de conduta tributária ainda deverá prever o compromisso do devedor 

de que não mais divergirá sobre a conduta de recolhimento do ICMS. O contribuinte que 

insistir na prática em até cinco anos da data da publicação do TAC estará sujeito à multa 

administrativa de 150% do valor objeto do perdão concedido, acrescido da Taxa Selic a 

partir da data de celebração do termo, segundo o parágrafo 5º da Lei nº 7.020. 

Para o advogado Maurício Faro, do escritório Barbosa Müssnich Aragão, a possibilidade 

pode ser interessante para contribuintes em casos em que a análise jurídica aponta para 

chances concretas de risco da ação. "Pode haver uma redução de custos sensível, já que 

os descontos são relevantes", diz. 

Por outro lado, o advogado Rafael Capaz Goulart, do escritório Abreu, Faria, Goulart e 

Santos Advogados, ressalta que, embora haja a concessão de benefícios, algumas 

previsões trazem risco aos contribuintes. Entre elas, o pedido de confissão de dívida no 

momento do requerimento do TAC, que pode ser indeferido. "Isso gera uma 

insegurança absurda e deveria ocorrer apenas após o deferimento", diz. O advogado 

também entende que a multa de 150% em caso de descumprimento do acordo é 

desproporcional.  

Recolhimento de ICMS por estimativa só pode ser instituído por meio de lei 

Fonte: Valor 

Por Adriana Aguiar 

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que somente por meio de lei estadual pode 

ser instituído o regime de recolhimento de ICMS por estimativa. A questão foi definida 

em processo da Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro (Cerj) - hoje Ampla - contra 

decreto do governo fluminense. 

Apenas durante o julgamento os ministros afetaram o caso como de repercussão geral, 

diante das diversas ações que tratam do tema. Assim, deve servir de orientação para as 

demais instâncias. 

Os ministros foram unânimes ao julgar inconstitucional o Decreto nº 31.623, de 2002, 

que estabeleceu o recolhimento de ICMS sobre energia elétrica por estimativa. Para 
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eles, a obrigação só poderia ter sido imposta por meio de lei, segundo exigência da 

Constituição Federal. 

A decisão foi dada em recurso da Cerj contra acórdão da 15ªCâmara Cível do Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), favorável ao Estado. A empresa alegou que, ao 

reconhecer a possibilidade de o Estado do Rio de Janeiro alterar, sem edição de lei 

formal, a sistemática de apuração e recolhimento do ICMS, a Corte fluminense acabou 

por afrontar os princípios constitucionais da separação dos poderes, da legalidade 

tributária e da moralidade administrativa. 

A Cerj argumentou ainda que o decreto estadual violou o princípio constitucional da 

isonomia tributária ao instituir o ICMS por estimativa apenas ao setor de energia. 

Em sustentação oral, porém, o procurador Aldo dos Santos, do Estado do Rio, afirmou 

que o Decreto nº 31.623, de 2002, não mudou o regime de apuração, que já era por 

estimativa no decreto anterior. Na norma anterior, o ICMS era apurado no curso do mês 

e recolhido no mês subsequente, por estimativa. As companhias, então, recolhiam 95% 

do que foi pago no mês anterior e no dia 15 faziam os ajustes. 

Com o decreto de 2002, esse imposto então passou a ser recolhido nos dias 10, 20 e no 

último dia do mês também por estimativa. "O que fizemos foi aproximar o fato gerador 

da data de recolhimento do imposto", disse. Para ele, a reclamação do contribuinte é 

meramente financeira. "O dinheiro que ficava nos cofres da empresa passou a ser 

recolhido no próprio mês, com o objetivo de facilitar a arrecadação." 

O procurador, durante sua exposição, esclareceu ainda que, apesar da mudança, o 

imposto continuou sendo recolhido após a apuração do fato gerador. E por fim 

defendeu que uma eventual mudança na jurisprudência poderia impactar nas 

legislações que instituem o pagamento por estimativa - como a do IPI, do Imposto de 

Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Cofins. "Isso pode gerar a propositura de milhares 

de ações para discutir os últimos cinco anos." 

Em seu voto, o relator, ministro Marco Aurélio, entendeu que o decreto não viola o 

princípio da isonomia porque a distinção se baseou no porte ou na atividade da 

empresa. Porém, acrescentou, que a adoção desse regime pressupõe a edição de lei 

estadual. 

Marco Aurélio foi seguido por unanimidade pelos demais ministros. Segundo o ministro 

Luís Roberto Barroso, o regime é todo legítimo, salvo a exigência de instituição por lei. 

Como existem diversos decretos, até mesmo no Rio de Janeiro, que instituem o ICMS 

por estimativa, o ministro Teori Zavascki levantou a sugestão de suscitar o julgado como 



 

41 

 

de repercussão geral, o que, depois de longa discussão, foi admitido. Ficaram vencidos 

nesta questão os ministros Marco Aurélio, Cármen Lucia e Luiz Fux. 

Procurada pelo Valor, a Ampla preferiu não se manifestar sobre a decisão judicial. 

ICMS por estimativa deve ser previsto em lei, decide Plenário  

Fonte: STF 

Na sessão desta quinta-feira (18), o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão 

unanime, deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 632265, no qual a Companhia 

de Eletricidade do Rio de Janeiro (Cerj) questionava a validade de decretos editados pelo 

Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro relativos à forma de apuração e 

recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Os 

decretos, de 2002 e de 2004, previam o recolhimento do imposto por estimativa, o que, 

no entendimento da Corte, só poderia ter sido estabelecido por meio de lei estadual. 

No julgamento, o Plenário atribuiu também repercussão geral à matéria tratada no 

recurso. Com a decisão, foi fixada como tese que “Somente lei em sentido formal pode 

estabelecer o regime de recolhimento do ICMS por estimativa”. Nesse ponto – quanto 

à atribuição dos efeitos da repercussão geral –, ficaram vencidos os ministros Marco 

Aurélio, Luiz Fux e Cármen Lúcia. 

Segundo o voto do relator do recurso, ministro Marco Aurélio, a Lei Complementar 

87/96 exige a edição de lei estadual versando sobre nova forma de apuração do ICMS. 

“Os decretos impugnados modificaram o modo de apuração do ICMS e, assim, 

implicaram afronta ao princípio constitucional da legalidade estrita”, afirmou. Em seu 

entendimento, ficou caracterizada a inconstitucionalidade dos decretos, uma vez que 

estabelecem parâmetros de recolhimento estranhos ao determinado em lei. Seu voto 

foi acompanhado por unanimidade. 

Os decretos em questão previram um sistema segundo qual o ICMS incidente sobre a 

energia elétrica seria recolhido em três momentos ao longo do mês: nos dias 10, 20 e 

no último dia útil. Esse recolhimento seria feito com base em estimativa do mês anterior, 

sendo as diferenças apuradas e compensadas no dia 15 do mês subsequente. 

FT/AD 

Processos relacionados 

RE 632265 
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BA: Fiscais dão plantão em 48 empresas que deixaram de recolher R$ 209,3 mi 

Fonte: SEFAZ BA 

Equipes da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba) já estão atuando desde esta 

quarta-feira (17) nas sedes de 48 empresas da indústria e do comércio atacadista e 

varejista, localizadas na capital e no interior, que somam débitos de R$ 209,3 milhões 

com o Fisco Estadual. As empresas foram incluídas no Regime Especial de Fiscalização e 

Pagamento por terem deixado de recolher o ICMS, emitir documentos fiscais ou cumprir 

uma série de outras obrigações por três meses consecutivos ou alternados. 

A operação de combate à sonegação consiste em plantões permanentes nos 

estabelecimentos para cobrança direta do imposto a cada entrada e saída de 

mercadoria, além de verificação de cargas destinadas a esses contribuintes nos postos 

fiscais. Esses contribuintes estão sendo enquadrados ainda como devedores 

contumazes, de acordo com a lei estadual 13.199, de 28 de novembro de 2014, o que 

respalda a adoção de medidas mais severas de fiscalização. 

As empresas estão localizadas em Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, 

Jequié, Santo Antonio de Jesus, Cruz das Almas, Guanambi, Seabra e Serrinha. 

Normalmente, as empresas fazem o recolhimento dos impostos no dia 9 do mês 

posterior às vendas realizadas. Com o Regime Especial, os agentes fiscais permanecem 

de plantão nos estabelecimentos e há possibilidade de que o recolhimento do imposto 

devido seja feito diariamente, com as mercadorias sendo verificadas na entrada e na 

saída, explica o superintendente de Administração Tributária da Sefaz-Ba, José Luiz 

Souza. 

A operação não tem prazo para encerrar. “O Regime Especial é retirado a partir do 

momento em que a empresa faça a regularização do débito”, explica o superintendente. 

As medidas previstas nesse tipo de operação estão descritas na Lei 7.014/96. 

Plantões 

Durante os plantões, os fiscais irão conferir o recolhimento dos tributos devidos, a 

entrada e da saída de mercadorias do estabelecimento e a emissão de documentos 

fiscais em cada operação ou prestação. 

Ainda de acordo com o Regime, as mercadorias só podem sair do estabelecimento 

acompanhadas de Documento de Arrecadação Estadual – DAE, devidamente quitado. O 

rigor é o mesmo na entrada em território baiano de mercadorias destinadas às empresas 

envolvidas, detectada pelos postos fiscais: nesses casos, a lei estabelece a cobrança do 

ICMS devido por antecipação tributária. 
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Fazenda encaminha termo de exclusão do Regime Simples Nacional para 

empresas com débitos no ICMS 

Fonte: Governo do Maranhão 

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) inicia, nesta segunda-feira (22), o envio dos 

termos de exclusão do Regime Simples Nacional para as empresas com débitos do 

Imposto sobre operações de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que não se 

regularizaram até o prazo estabelecido de 29 de maio. 

O débito total das empresas do Simples apurado pela Sefaz somou mais de R$ 60 

milhões e a notificação da dívida do ICMS foi expedida por meio do Domicílio Tributário 

Eletrônico (DTE) no aplicativo de autoatendimento (Sefaz.Net). 

De acordo com o secretário Marcellus Ribeiro Alves, das 20 mil empresas notificadas, 

aproximadamente 800 já pagaram ou parcelaram seus débitos de ICMS na Sefaz. O 

Secretário explicou que aquelas que não se regularizaram até 29 de maio, agora vão 

perder o benefício do regime Simples de impostos. 

As empresas enquadradas no regime Simples Nacional têm uma apuração simplificada 

e favorecida dos tributos, de acordo com a lei Complementar Federal 123/2006, mas 

podem perder o benefício se não se mantêm regulares perante as secretarias de fazenda 

dos municípios, dos estados ou da União. 

Para evitar a exclusão, a empresa pode providenciar o pagamento do débito por meio 

da emissão do documento de arrecadação no portal da Sefaz na Internet ou se dirigir a 

uma Agência para apresentar impugnação dirigida a Secretaria de Estado de Fazenda do 

Maranhão/Cegat/Cotet/Simples Nacional e protocolada nas Agências de Atendimento 

de seu domicilio tributário, no prazo de 30 dias, contado da data que tomar ciência da 

exclusão. 

Exclusão 

O secretário assegurou que a Sefaz vai emitir os termos de exclusão do regime simples 

nacional, em lotes de 1.000 empresas devedoras a partir de segunda-feira (22). 

Além da exclusão do Simples, as empresas continuam suspensas do cadastro e os 

débitos serão inscritos em dívida ativa para execução judicial e envio para o cadastro 

restritivo do Serasa. Estas empresas não podem emitir certidões, nem participar de 

licitações e transacionar com órgãos públicos. 

A notificação de débitos de ICMS tomou por base as informações do sistema de conta 

corrente da Sefaz, no qual estão relacionados débitos de diferença de ICMS na aquisição 
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de mercadorias em outros Estados, além de mercadorias sujeitas ao regime de 

Substituição Tributária, que podem ser consultados no Sefaz.Net. 

Contribuinte notificado de débito tributário por meio de edital será indenizado  

Fonte: TJFDT 

A 4ª Turma Cível do TJDFT deu provimento a recurso de contribuinte para condenar o 

Distrito Federal ao pagamento de danos morais, diante da intimação do autor, por meio 

de edital, para recolhimento de imposto, bem como incluí-lo em cadastro de débitos 

tributários. A decisão foi unânime. 

O autor pede a declaração de nulidade da cobrança de ITCD (Imposto sobre Transmissão 

Causa Mortis e Doação), no valor de R$ 38.012,71, sob a alegação de não ter ocorrido a 

prévia notificação da cobrança, a fim de possibilitar a impugnação do débito, eis que 

alega não ter praticado o fato gerador do imposto em questão. 

De acordo com os autos, o autor restou intimado para recolhimento do ITCD pelo "Edital 

de Lançamento Nº 01, de 04 de abril de 2013". Contudo, a notificação do contribuinte é 

exigência prevista nos artigos 145 e 160 do Código Tributário Nacional, sendo que a 

intimação por edital somente é permitida quando o contribuinte encontra-se em lugar 

incerto e não sabido. 

Assim, o magistrado relator anota que, "diante da ausência de legítima notificação, e 

consequente impossibilidade de apresentação de defesa do contribuinte em sede 

administrativa, restou verificado cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo 

legal (Art. 5º, inciso LV, da CF), com consequente nulidade da constituição do crédito 

tributário". 

Em relação aos danos morais, o julgador conclui que a indicação do nome do autor na 

"Certidão Positiva de Débitos", em face de dívida à qual não teve oportunidade de se 

defender, configura ato ilícito apto a ensejar a reparação pleiteada. 

Diante disso, o Colegiado deu provimento à apelação do autor para reformar a sentença 

de 1ª Instância, declarar a nulidade da cobrança de ITCD - eis que inexistente notificação 

pessoal do lançamento do tributo - e condenar o réu ao pagamento de danos morais 

fixados em R$10 mil.  
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