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FEDERAL 

JCP: Pauta bomba para o setor produtivo 

Fonte: Valor 

Nas últimas segundas-feiras, a análise política da semana tem apontado votações no 

Congresso Nacional consideradas como “pauta bomba” para o governo federal. No meio 

do ajuste fiscal, e com um viés ideológico míope, o Senado Federal apreciará uma pauta 

bomba para o setor produtivo do país, exatamente no momento de crise econômica. 

Trata-se da apreciação do dispositivo que extingue a dedução dos juros sobre o capital 

próprio (J CP) na apuração do Imposto sobre a Renda (IR) das empresas. 

Matéria publicada na edição de 13 de agosto do jornal Valor Econômico, assinada por 

Thiago Resende, dá conta de que a senadora Gleisi Hoffmann inclui no parecer da 

Medida Provisória nº 675 a extinção da dedução dos JCP. Como pretexto de aumentar a 

arrecadação dos tributos sobre o lucro das empresas (IRPJ e CSLL) nesse período de 

ajuste fiscal, a brilhante ideia foi elevar a sua base de cálculo, eliminando esse “benefício 

fiscal”. O certo é que essa medida já vem sendo tentada há algum tempo pelo governo 

federal. 

De início, deve-se pontuar que a inspiração ideológica é inquestionável, no sentido de 

que a justiça tributária passa pelo aumento dos tributos devidos pelas pessoas jurídicas. 

Ledo engano, por dois motivos. A um, os encargos assumidos pelas empresas, 

invariavelmente, são repassados aos consumidores. A dois, em momentos de crise, é 

preciso incentivar o setor produtivo, e não o contrário. Portanto, do ponto de vista 

econômico, trata-se de uma medida prejudicial ao país. 

Além disso, a extinção da dedução dos JCP é gradativa, somente sendo total a partir de 

2018. O interesse, então, não é contribuir com o ajuste fiscal, porque, se fosse, deveria 

ser prevista sua redução imediata, de maneira transitória, ou seja, com o seu 

restabelecimento previsto para depois de certo tempo. A senadora petista aproveita um 

momento de fragilidade para prejudicar o setor produtivo nacional. 

Por outro lado, do ponto de vista jurídico, é preciso que fique claro que a dedução dos 

JCP não tem natureza de “benefício fiscal”. Trata-se de um mecanismo que procura 

equilibrar os efeitos inflacionários nas demonstrações contábeis das empresas. Com 

isso, a inflação, que ora é galopante, tende a provocar efeitos menos danosos para as 

empresas brasileiras e, por consequência, para a economia do Brasil. 

Com medidas como essas, o ajuste fiscal, ao invés de ajudar o Brasil a sair da crise 

econômica, sufocará ainda mais o setor produtivo nacional. 
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Fiscalização e multas altas são ineficientes no combate à sonegação, conclui 

estudo 

Fonte: Valor 

Por Tainara Machado 

O aumento da fiscalização e a imposição de multas altas podem não ser o melhor 

caminho para combater a sonegação de impostos, que no Brasil atinge a marca de cerca 

de R$ 183 bilhões. A conclusão faz parte da tese de mestrado do advogado Fabio Pereira 

da Silva, sócio do escritório Weigand & Silva, que estudou o comportamento dos 

contribuintes na decisão de pagar impostos. 

Segundo ele, na maior parte do tempo, o governo não avalia os desdobramentos que as 

decisões de política fiscal terão no médio prazo. "A preocupação é sempre a arrecadação 

no curto prazo", diz. Uma das evidências dessa postura, afirma, são os inúmeros 

programas de parcelamento de débitos, como o Refis, que no longo prazo induzem à 

sonegação. "O contribuinte cria a expectativa de abertura do programa e, quando está 

em situação delicada, deixa de pagar impostos, esperando ser beneficiado lá na frente." 

Em sua tese, defendida na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de 

São Paulo (FEA-USP), Silva mostrou que há dois princípios básicos que costumam guiar 

a atuação do Estado em relação ao contribuinte. O primeiro, mais presente em países 

em desenvolvimento, é o "paradigma do crime", que tende a tratar o contribuinte como 

um potencial criminoso. "Nessa avaliação é como se o contribuinte estivesse sempre 

esperando uma brecha para sonegar, porque aumenta seu benefício econômico", 

afirma o advogado. 

Para fazer frente a essa situação, o Estado tenta aumentar a fiscalização. "É o princípio 

mais usado em países em desenvolvimento, porque punir é a alternativa mais fácil". O 

problema é que a fiscalização exige recursos elevados, como contratação de fiscais e 

investimentos em tecnologia. "Isso acaba sendo proibitivo, o que leva ao aumento das 

multas, muitas vezes excessivas." Esse comportamento, diz, eleva a sensação de 

injustiça fiscal, porque poucos contribuintes arcam com penalidades muito elevadas. 

"Quando a confiança no Estado cai, o pagamento 'voluntário' de impostos, em função 

das leis, acompanha, e aí o governo tem que aumentar, de novo, o risco de não recolher 

tributos para o contribuinte", afirma Silva. "O resultado é um contencioso tributário 

gigantesco, como parece ser o caso do Brasil". 

Um outro incentivo para a sonegação, em sua avaliação, são mecanismos como o Refis. 

"Em momentos de crise econômica, ou de dificuldade, é comum os empresários se 
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questionarem sobre um novo programa de parcelamento e decidirem parar de pagar 

impostos para aguardar um Refis", comenta. 

Um caso recente, lembra o advogado, é o do São Paulo Futebol Clube, que deixou de 

pagar impostos e acumulou dívidas de R$ 30 milhões. Agora, a expectativa é que a Lei 

do Profut resolva o débito. 

"O governo parte do pressuposto de que está adiantando recursos que teria no futuro 

com litígios, mas na verdade está recuperando o que deixou de receber. Isso também 

corrói a confiança, porque quem paga em dia se sente injustiçado". Para Silva, esse tipo 

de parcelamento é associado a governos instáveis, que não se preocupam com o 

equilíbrio fiscal no médio e longo prazo. Embora o governo afirme que não deve repetir 

esse mecanismo, quebrar essa dinâmica leva tempo, lembra o advogado. 

O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, tem afirmado que é contra esse tipo de programa 

e, em entrevista ao Valor, afirmou que há outros fatores, além do contexto de baixo 

dinamismo da atividade, que afetam a arrecadação, "inclusive a frequência com que se 

aprovaram refinanciamentos de débitos fiscais nos últimos anos". 

Ainda assim, o governo instituiu o Programa de Redução de Litígios Tributários (Prorelit), 

que permite o uso de créditos próprios de prejuízos fiscais, no caso de débitos vencidos 

até 30 de junho deste ano e em discussão na Justiça, para quem desistir da disputa. "O 

objetivo parece ser arrecadatório. Estamos sempre procurando corrigir distorções do 

passado, fica nesse círculo vicioso. A minha crítica é em relação à inexistência da 

avaliação, por parte das autoridades, das consequências de suas ações sobre o 

comportamento do contribuinte", diz o advogado. 

Para Silva, o governo brasileiro precisa caminhar para se aproximar do segundo 

paradigma, o da confiança, em que o contribuinte é visto como uma espécie de cliente, 

que paga tributos e recebe em troca serviços de qualidade. Uma postura que reúna os 

dois paradigmas, avalia, poderia ser mais eficaz do que se concentrar apenas na 

fiscalização para combater a sonegação, além abrir espaço para uma carga tributária 

dividida de forma mais racional, com menos destinação de receitas para fiscalização. 

Segundo o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional (Sinfprofaz), 

estima-se que o total sonegado em 2015 atinja o montante de R$ 183 bilhões, 

equivalente a 27% do valor da arrecadação total. "Quem paga imposto não quer se 

sentir ameaçado pela fiscalização, algo que os empresários reclamam muito. Há certa 

agressividade na pretensão arrecadatória do Estado, o que mina a confiança", diz Silva. 
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No Brasil, por exemplo, não há um órgão de consulta fiscal, que poderia orientar 

empresários em como proceder em determinadas situações de difícil interpretação da 

norma. "É um tipo de procedimento que poderia ser útil", avalia o advogado. "A gente 

já tem legislação confusa, com custo de conformidade elevado, equipes especializadas 

em tributação que são caras." 

Outro passo, diz, seria individualizar ao máximo as penas, com progressividade das 

multas. "Seria melhor punir menos quem interpretou mal a lei e mais quem deixa de 

pagar todos os anos", comenta. O governo também deveria interromper 

definitivamente programas como o Refis, avalia o advogado. 

Serviços serão prejudicados com unificação de impostos 

Fonte: Sescap/Ldr 

É com receio que o meio empresarial encara a notícia de unificação do Programa de 

Integração Social (PIS) e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 

(Cofins) . A experiência de outras simplificações e unificações ocorridas foi desgastante 

e, nesse caso, as expectativas não são as melhores. Hoje, a arrecadação do PIS e Cofins 

é de mais de R$ 220 bilhões ao ano e representa mais de 5% do Produto Interno Bruto 

(PIB), considerada a segunda maior fonte de arrecadação federal, perdendo apenas para 

o Imposto de Renda.  

Desde a sua criação em 1970, o PIS já englobou algumas modificações, bem como a 

Cofins, instituída em 1991. Atualmente, o PIS e a Cofins compreendem dois regimes de 

apuração, cumulativo e não cumulativo. No primeiro caso, o cumulativo envolve as 

empresas de lucro presumido (faturamento de até R$ 78 milhões ao ano); já o não 

cumulativo inclui as empresas de lucro real (faturam mais de R$ 78 milhões ao ano). 

Porém, o não cumulativo gera direito a créditos fiscais, que são os insumos. 

"No caso do comércio e indústria, a possibilidade de creditar insumos é muito maior, 

por isso é benéfico. Enquanto o grande insumo do prestador de serviço é a mão de obra, 

e sobre isso não se credita, porém a legislação atual possibilita o recolhimento por um 

regime que não penaliza, no caso o cumulativo", explica o vice-presidente do Sindicato 

das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações, Pesquisas e de Serviços 

Contábeis de Londrina e Região (Sescap-Ldr), Euclides Correia. 

Tudo indica que a intenção do governo é fazer a unificação em três etapas e impor o 

regime da não cumulatividade. Mas, ao certo, as verdadeiras intenções ninguém sabe. 

Ainda não está definido se a proposta encaminhada ao Congresso será por Medida 

Provisória ou Projeto de Lei. Segundo o vice-presidente do Sescap-Ldr, "antes do 
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governo apresentar a medida provisória, o projeto precisava ser amplamente 

discutido". Correia acrescenta que toda vez que muda a legislação vem também um 

aumento de carga tributária e que a classe contábil não quer isso. 

Atualmente as empresas pagam por meio do sistema cumulativo alíquota de 3,65% 

(0,65% para o PIS e 3% para Cofins) e no não cumulativo 9,25% (1,65% para o PIS e 7,6% 

para a Cofins) . Segundo especialistas, é provável que as alíquotas subirão para 

compensar a ampliação dos créditos. 

A Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de 

Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon) realizou uma pesquisa a 

fim de detectar o impacto tributário da unificação do Pis e da Cofins no setor de serviços. 

O resultado constatado é preocupante e pode aumentar em R$ 35,2 bilhões a carga 

tributária dos prestadores de serviços. 

Responsável por 45,19% de todos os Cadastros Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJs), o 

setor de serviços totaliza mais de 7,2 milhões de estabelecimentos ativos, sendo assim, 

responsável pelo maior número de empresas do Brasil e o maior gerador de emprego 

formal, empregando 19,4 milhões de pessoas. Vale ressaltar que a indústria, comércio 

e agronegócio juntos geram menos empregos que o setor de serviços. 

O diretor administrativo adjunto do Sescap- Ldr, Júnior Mafra, explica que o principal 

impacto será sentido pela sociedade. "Da maneira como está previsto, haverá aumento 

de preços no setor de serviços. Não tem como o setor absorver todo o custo. Ele com 

certeza será repassado ao consumidor final". 

O estudo realizado pela Fenacon diz que, "entre os empresários, seus contadores e 

analistas tributários, o consenso é de que o atual modelo não cumulativo traz benefícios 

apenas ao comércio e indústria, ou melhor, penaliza menos estes setores. Caso haja a 

manutenção do método subtrativo indireto na unificação, conforme reiteradamente 

noticiado, serão penalizadas as atividades que possuem maior concentração do custo 

em mão de obra na condição empregados". 

Receita terá maior controle nos estoques de indústrias e atacadistas 

Fonte: DCI 

Por Fernanda Bompan 

A partir de 1º de janeiro de 2016, a Receita Federal terá maior controle dos estoques 

apresentados pelos estabelecimentos industriais, equiparados a eles, e atacadistas, de 

médio a grande parte. 



 

9 

 

Nesta data está previsto o início da obrigatoriedade do envio digital do livro Registro de 

Controle da Produção e do Estoque por meio do Bloco K do Sped Fiscal, conforme o 

Ajuste Sinief 17/14. E de acordo com o diretor tributário da Confirp Contabilidade, 

Welinton Mota, há pouco conhecimento sobre esse assunto, até mesmo entre as 

grandes empresas. 

"Antes da nova obrigação a empresas já precisavam realizar esse envio, todavia isso não 

era uma prática dos empresários, já que o livro de Controle da Produção e de Estoque 

quase nunca era exigido pelos fiscos estaduais. Agora esse quadro se altera, pois ao 

entrar no Sped Fiscal a fiscalização para essa obrigação será muito mais ativa", entende 

Mota. "Assim, é muito importante que as empresas se antecipem a essa necessidade, 

pois, a obrigação é bastante complexa e trabalhosa, devido à necessidade de 

detalhamento de informações", acrescentou o especialista. 

Conforme Mota, essas empresas obrigadas deverão cadastrar no Bloco K do Sped Fiscal 

quais os produtos que terão que ser utilizados para a fabricação de um produto, isto é, 

o consumo específico padronizado, além de perdas normais do processo produtivo e 

substituição de insumos para todos os itens fabricados pelo próprio estabelecimento ou 

por terceiros. 

Segundo o diretor da Confirp, as empresas terão menos de seis meses para se 

adaptarem a essa nova demanda, sendo que o tempo mais tranquilo para se adequar 

ao Bloco K seria de um ano. "Por isso, é imprescindível que já iniciem o processo de 

adequação imediatamente, alerta Mota, pois será necessária a implantação ou 

parametrização do sistema da empresa a obtenção desses dados, pois é praticamente 

inviável o preenchimento manual", comenta. 

Outro problema é que, mesmo com conhecimento, ainda há muitas dúvidas sobre esta 

questão, principalmente sobre as ferramentas para os envios. "A confusão ainda é 

grande sobre o tema, todavia, temos um entendimento que as indústrias terão que 

realizar os registros de todas as peças envolvidas nos processos de fabricação dos 

produtos, mais, além disso, também há o entendimento de que os atacadistas terão que 

apresentar informações referentes a cada item de seus estoques", alerta o especialista. 

As legislações do ICMS (estadual) e a do IPI (federal) obrigam essas empresas a registrar, 

nos livros próprios, as ações que realizam. No livro Registro de Controle da Produção e 

do Estoque devem ser registradas as entradas e saídas, a produção e as quantidades 

relativas aos estoques de mercadorias. 

Complexidade 
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Outro grande problema da obrigação é a complexidade desse registro sendo que nele 

deve se registrar todas as operações, com uma folha para cada espécie, marca, tipo e 

modelo de mercadoria. 

Assim, a Receita Federal terá registrada no Bloco K do Sped Fiscal, as quantidades 

produzidas e os insumos consumidos em cada material intermediário ou produto 

acabado, podendo através desta informação, projetar o estoque de matéria-prima e de 

produto acabado do contribuinte. Além disso, contará também com as informações de 

industrialização efetuada por terceiros e dados dos comércios no País. 

O diretor da Confirp comenta, por outro lado, que era uma prática comum, as empresas 

informarem redução do seu estoque para abatimento do imposto de renda. "Com maior 

estoque, isso vira um ativo, portanto, o lucro é maior e a tributação aumenta. Com 

estoque menor, isso significa, em termos técnicos, que a empresa teve um custo maior, 

e isso tem abatimento de imposto. Mas a partir da nova obrigação [Bloco K do Sped], o 

fisco poderá conferir isso mensalmente e evitar manipulações", complementou. Ou seja, 

haverá mais arrecadação tributária. 

STJ vai aguardar decisão do STF para julgar correção de precatórios 

Fonte: Conjur 

A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu na última quarta-feira (13/8), por 

maioria de votos, sobrestar o julgamento dos recursos especiais que tratam da 

incidência de correção monetária e juros de mora em condenações impostas à Fazenda 

Pública. Os recursos estão submetidos ao regime do artigo 543-C do Código de Processo 

Civil (recursos repetitivos). 

Os processos discutem a legitimidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (redação dada pela 

Lei 11.960/09) para fins de atualização monetária e compensação da mora, com 

previsão de aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança. 

O tema foi levado a julgamento, mas o relator, ministro Mauro Campbell Marques, 

entendeu pelo sobrestamento dos recursos em virtude de a mesma matéria estar 

pendente de apreciação no Supremo Tribunal Federal. 

Repercussão geral 

Em 2013, o STF declarou inconstitucional o regime especial de precatórios instituído pela 

Emenda 62, que possibilitou aos estados e municípios o parcelamento de suas dívidas 
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em até 15 anos. A decisão também declarou que parte do artigo 1º-F da Lei 9.494 é 

inconstitucional. 

Apesar dessa declaração de inconstitucionalidade, a decisão que reconheceu a 

existência de repercussão geral do tema, no âmbito do STF, consignou que a questão 

relativa à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, em 

momento anterior à expedição do requisitório, não foi objeto de pronunciamento 

expresso daquele tribunal. 

Agora, em repercussão geral, o STF vai se posicionar sobre a constitucionalidade do 

artigo 1º-F para atualização do valor das condenações impostas à Fazenda Pública, e por 

isso o ministro Campbell considerou prudente aguardar essa definição. Segundo ele, 

ainda que o STJ julgasse o recurso repetitivo, o recurso extraordinário constante do 

mesmo processo ficaria à espera da posição do STF. A submissão dos recursos ao regime 

do artigo 543-C do CPC foi mantida. Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ. 

REsp 1.495.146, REsp 1.496.144 e REsp 1.492.221 

Não podemos nos descuidar das questões tributárias 

Fonte: Conjur 

Por Raul Haidar 

Quase diariamente são divulgadas notícias sobre grandes autuações sofridas pelos 

contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, em relação a todo e qualquer tributo. Se basta 

estar vivo para morrer, também é suficiente ser inscrito no CPF ou CNPJ para nos 

depararmos ante um lançamento que pode de repente colocar em risco todo o nosso 

patrimônio e até mesmo a nossa liberdade. 

De fato, estamos sujeitos a sofrer lançamentos por supostas infrações, mesmo que nos 

pautemos pelos mais rigorosos padrões de comportamento diante da legislação em 

vigor. 

Se as nossas garantias constitucionais são bastante razoáveis, na vida real isso não 

representa muita coisa. A administração pública, em todos os seus níveis , erra com 

frequência e obriga-nos a enfrentar um contencioso difícil, cujo julgamento na esfera 

administrativa raramente é justo ou imparcial. Assim, resta-nos muitas vezes apenas o 

socorro ao Judiciário, sem dúvida o mais confiável de todos os poderes. 

Mas acionar o Judiciário tem um custo elevado, um cronograma indefinido e uma 

segurança muito relativa. A jurisprudência muitas vezes se altera com grande 

velocidade, de forma que o direito que imaginamos ter hoje, com base em decisões tidas 
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como mansas e pacíficas, de repente muda em sentido contrário. Ou seja: de certa 

forma até o passado torna-se imprevisível! 

Pelo que o caro leitor já deve ter percebido até aqui e ao longo desses muitos anos em 

que nos prestigia com sua atenção, qualquer cuidado é pouco em relação às questões 

tributárias. 

Mesmo a pessoa física que mantenha relação de emprego está sujeita a embaraços e 

problemas dessa natureza. Por isso, deve manter controle do que faz e evitar correr 

riscos desnecessários. Um risco comum é a pessoa física fazer ou receber empréstimos 

informais com amigos ou parentes. Isso pode gerar movimentação financeira 

incompatível com a renda e resultar em autuação. Qualquer empréstimo deve estar 

documentado e lastreado em recursos disponíveis comprováveis. O hábito de emprestar 

cartão de crédito é um perigo! 

Se o contribuinte é trabalhador autônomo deve manter um controle mais rigoroso 

ainda, com livro caixa e documentos comprobatórios. Hoje existe a obrigação de 

informar o número do CPF dos clientes à Receita. Em determinadas profissões e 

situações o contribuinte pode a isso recusar-se, desde que tal recusa se ampare em 

adequado embasamento jurídico. 

As pessoas jurídicas certamente são as que mais devem se preocupar com a questão 

tributária. Mesmo as de menor porte, aqui incluídas as optantes pelo lucro presumido 

ou enquadradas no “simples” devem contar com adequado assessoramento contábil. 

Em qualquer ramo devem ser revistos conceitos já superados. Por exemplo: ninguém 

pode abrir ou manter um negócio, seja qual for, sem um prévio planejamento 

econômico-financeiro, por menor que seja o negócio. 

Muitos negócios tornaram-se inviáveis pela simples razão de que  seus proprietários não 

incluíram corretamente os tributos em suas contas. Imaginam alguns desinformados 

que em alguns ramos de comércio varejista (bares, restaurantes etc) o lucro seja a 

diferença entre o faturamento menos as despesas fixas e custo de mercadorias e mão 

de obra. Ora, qualquer pessoa sabe que onde há cartão de crédito ou fornecimento de 

nota há controle de tributos. E hoje quem não aceita cartão está fora do mercado. 

Imaginar que alguma atividade possa hoje prosperar ou se manter num clima de 

sonegação ou corrupção é caminho para o suicídio econômico, a desgraça moral  e até 

mesmo a perda da liberdade. 
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Já analisamos em coluna de 13 de maio de 2013 — clique aqui para ler —  as razões 

pelas quais sonegação é um crime que não compensa, principalmente para quem  o 

comete. 

Ao sonegar pode o contribuinte acreditar nas deslavadas mentiras de pessoas sem 

caráter que se dizem capazes de fazer milagres ou obter favores ilícitos. Estamos no 

século XXI, num tempo em que a tecnologia predomina e onde o sigilo praticamente não 

existe mais, para o bem ou para o mal. 

Também labora em flagrante equivoco ou cultiva completa ignorância a pessoa que 

imaginar ser incompetente ou corrupta a maioria dos servidores públicos. Os auditores 

ou fiscais tributários em todos os níveis (federal, estadual e federal) são portadores de 

nível superior e admitidos através de rigorosos concursos públicos. São, em síntese, 

pessoas de altíssimo nível técnico, adequadamente treinadas para as funções que 

exercem. 

Por outro lado, o serviço público já conta com eficazes sistemas de Corregedorias, 

capazes de detectar eventuais desvios de conduta, submetendo os suspeitos aos 

mecanismos de punição previstos em lei. 

Enganam-se aqueles que, ao tomar conhecimento de notícias de corrupção, como as 

que se divulgam nos meios de comunicação atualmente, imaginam que estamos diante 

de um quadro de crime generalizado no serviço público. Isso não é verdade! 

Por exemplo: nos últimos meses tivemos notícia de que dez fiscais estaduais de São 

Paulo foram envolvidos com eventos delituosos. Enquanto não condenados por 

sentença judicial transitada em julgado, são inocentes. 

Mesmo que sejam considerados culpados, é importante lembrar que esse número de 

malfeitores não representa sequer 0,2% dos integrantes do quadro, o que nos permite 

concluir que mais de 99% desses servidores são sérios. 

Corrupção e sonegação são crimes. Se não podemos admitir o primeiro, também não 

podemos praticar o segundo. 

Caso nos seja muito difícil suportar a carga tributária a que estamos sujeitos, resta-nos 

a procura por mecanismos menos onerosos dentro da legalidade. Em muitos casos isso 

nos obriga a simplificar nossas atividades, reduzir seus custos e, sobretudo, colocar 

limites em sonhos de grandeza. 

Realmente, não faz sentido no mundo atual, a ostentação ridícula que nos possa obrigar 

a abrir mão dos nossos valores éticos e até mesmo da honra. 
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Quanto à necessidade de que o Brasil encontre uma forma de tributação justa, parece-

nos útil lembrar: 

“Nenhuma nação jamais se tornou próspera por tributar seus cidadãos além de sua 

capacidade de pagar”. (Margareth Tatcher, na Convenção do Partidor Conservador, 

1983) 

Para os que pensam que o melhor seja ganhar dinheiro a qualquer preço, uma lição mais 

antiga e mais sábia: 

“Que a boa fama, para o homem, senhor, como para a mulher, é a jóia de maior valor 

que possui. Quem furta a minha bolsa me desfalca de um pouco de dinheiro. É alguma 

coisa e é nada. Assim como era meu passa a ser de outro, após ter sido de mil outros. 

Mas o que me subtrai o meu bom nome defrauda-me de um bem que a ele não 

enriquece e a mim me torna totalmente pobre.” (Willian Shakespeare, em “Otelo, o 

Mouro de Veneza, ato III, cena 3). 

Senado tenta votar desoneração para começar a deliberar sobre Agenda Brasil 

Fonte: Agência Senado 

Tramitando em regime de urgência, o PLC 57/2015, que revê a política de desoneração 

da folha de pagamento e aumenta as alíquotas sobre a receita bruta das empresas de 

56 setores da economia, é o primeiro item da pauta do Plenário desta terça-feira (18). 

Esse é o último projeto do ajuste fiscal proposto pelo Executivo e sua votação abrirá 

caminho para matérias que já tramitam no Senado e têm ligação com os eixos principais 

da Agenda Brasil. 

Quem vai relatar o projeto da desoneração é o líder do PMDB, senador Eunício Oliveira 

(CE). Ele prometeu entregar seu relatório sobre a matéria até a terça-feira (18), data na 

qual o presidente do Senado, Renan Calheiros pretende votar o projeto no Plenário. 

Eunício disse nesta quinta-feira (13) que ainda não tinha o relatório pronto e que 

buscava o diálogo com os parlamentares para encontrar uma solução. Pontos aprovados 

pela Câmara beneficiaram cinco setores, como transportes e comunicação, que 

garantiram aumento menor da tributação. Como a tramitação do texto começou pela 

Câmara, qualquer mudança feita pelo Senado fica sujeita a ser derrubada pelos 

deputados. 

— Se não for uma condição negociada com a Câmara, com certeza absoluta a Câmara 

vai repetir o texto que já aprovou — alertou Eunício. 
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O senador disse que é hora de "virar essa página" do ajuste fiscal e "pensar no Brasil do 

crescimento econômico e não do arrocho". Para ele, a prioridade máxima do Senado 

neste momento é a votação da Agenda Brasil, pauta de medidas contra a crise 

econômica, proposta por Renan e outros senadores. 

Defendida pelo governo como uma das principais medidas do ajuste fiscal, o projeto que 

eleva a tributação sobre a folha é questionado pela oposição, que considera negativos 

seus efeitos sobre o emprego. 

— Como você quer consenso em um projeto que aumenta a carga tributária sobre as 

empresas exatamente em um momento em que as vendas despencam e que as 

empresas já estão pagando juros astronômicos?  

Elas não vão aguentar, vão demitir gente, vão quebrar — argumenta Aloysio Nunes 

Ferreira (PSDB-SP). 

Com a mudança proposta pelo Executivo, setores que hoje pagam 1% de contribuição 

previdenciária sobre a folha salarial passarão a pagar 2,5% - caso de varejistas, 

fabricantes de brinquedos e outros setores. Já os que atualmente pagam 2%, como 

empresas de tecnologia de informação, passarão a pagar 4,5%. 

Agenda Brasil  

O presidente do Senado, Renan Calheiros, informou que no início da semana vai 

apresentar um cronograma com as propostas da Agenda Brasil que já poderão ser 

colocadas em pauta. 

— Tudo dessa agenda que for convergente, a partir dos eixos orientadores, será 

pautado. O principal desafio dessa agenda é reverter a expectativa da redução do grau 

de investimento — acrescentou, referindo-se aos temores em relação ao possível 

rebaixamento da nota do Brasil pelas agências internacionais de classificação de risco. 

Apresentada pelo Senado à equipe econômica do governo na última segunda-feira (10), 

a Agenda Brasil é um conjunto de propostas voltadas à retomada do crescimento do 

país. A ideia é que o Congresso Nacional contribua com o Executivo na busca de soluções 

para o Brasil superar a crise econômica o mais rápido possível. 

Irrigação e cota para mulheres  

O Plenário do Senado encerrou na última terça-feira (11) a discussão de duas propostas 

de emenda à Constituição, a PEC 78/2013, que trata de irrigação nas Regiões Nordeste 

e Centro-Oeste, e a PEC 98/2015, que reserva cotas de gêneros no Legislativo. Com isso, 

as duas propostas já podem ser votadas na próxima semana. 
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A PEC 78 aguarda apreciação em segundo e último turno. Ela prorroga até 2028 o prazo 

para que recursos públicos em irrigação sejam prioritariamente investidos em projetos 

nas Regiões Nordeste e Centro-Oeste. A proposta integra a lista de matérias escolhidas 

pela Comissão Especial de Aperfeiçoamento do Pacto Federativo. Caso seja aprovada, 

irá à promulgação. 

Já a PEC 98 será votada em primeiro turno e, posteriormente, em segundo turno. Ela 

estabelece percentuais mínimos de vagas em todos os níveis do Legislativo, a serem 

ocupadas por representantes de cada gênero. Apresentada pela Comissão da Reforma 

Política, a proposta constitui esforço para ampliar a participação feminina na política. 

A PEC 74/2013, que inclui o transporte entre os direitos sociais constitucionais, também 

já venceu todas as sessões de discussão e pode ser imediatamente votada em primeiro 

turno. 

Comissão da Reforma Tributária discutirá fusão de impostos 

Fonte: Câmara dos Deputados 

A Comissão Especial que analisa a Reforma Tributária se reúne na próxima terça-feira 

(18) para discutir as alterações constitucionais para a fusão de impostos sobre o 

consumo e sobre a renda. 

Foram convidados para participar da audiência o ex-deputado federal e empresário da 

construção civil Luiz Roberto Andrade Ponte; e o presidente da Associação Brasileira de 

Direito Tributário, Eduardo Maneira. 

O autor do requerimento para a realização da audiência pública, deputado Luiz Carlos 

Hauly (PSDB-PR), afirmou que o primeiro passo da comissão é fazer o diagnóstico da 

situação tributária do País. Ele destacou que o sistema tributário brasileiro é complicado 

e oneroso e que uma reforma é esperada desde a Constituição. 

Hauly defende uma reforma simples, mas que alcance seus objetivos. "Nós podemos 

estabelecer uma reforma no texto constitucional mais simples, não fazer uma 

complexidade como foi feito das outras vezes que não levou a lugar nenhum. Devemos 

dar comandos constitucionais com um prazo de um, dois ou três anos para regulamentar 

essa nova ordem constitucional. Se nós dermos esses comandos constitucionais e 

tivermos um convencimento da comissão especial e da Casa, com certeza faremos uma 

revolução tributária no Brasil." 
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O deputado ressaltou que os convidados têm grande experiência sobre o tema e, 

“certamente, contribuirão para um debate que nos permita propor um novo sistema 

tributário justo com inclusão social”. 

A comissão especial para discutir a reforma tributária foi instalada no início de agosto. 

Uma das propostas sobre o tema prevê a unificação de impostos como ICMS, IPI, ISS e 

Cofins, criando um imposto único para estados e municípios. 

A reunião será realizada às 14 horas, no plenário 16. 

Especialistas criticam MP que obriga empresas a declarar planejamento tributário 

Fonte: Agência Brasil 

Por Wellton Máximo 

Advogados tributaristas ouvidos pela Agência Brasil questionam o texto da medida 

provisória (MP) que obriga empresas a declarar à Receita Federal o planejamento 

tributário, estratégia fiscal que aproveita brechas na lei para pagar menos taxas e 

impostos. 

Segundo especialistas, a falta de clareza na redação da medida provisória abre espaço 

para arbitrariedades e dá poderes ao Fisco para fixar multas sem base legal. Eles não são 

contra a obrigatoriedade de as empresas informarem ao governo com antecedência, 

como ocorre na maioria dos países desenvolvidos,  mas criticam a falta de critérios para 

a Receita concordar ou discordar da estratégia adotada. 

“A medida provisória precisaria listar quais atos seriam passíveis de punição, como 

operações com ágio, transações com paraísos fiscais. Do jeito que a redação está, as 

empresas terão de adivinhar o que a Receita considera legal”, diz o advogado Igor 

Santiago, membro da Comissão de Direito Tributário do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil. 

O tributarista Eduardo Diamantino, sócio do escritório Diamantino Advogados, também 

considera vaga a redação da medida provisória. “O texto da MP diz que a Receita vai 

punir práticas não usuais. Como definir o que é usual ou inusual? Existe uma imensa 

zona cinzenta, algo totalmente subjetivo que vai contra as práticas do Código Tributário 

Brasileiro. O ato precisa estar descrito na norma”, disse Diamantino. 

Pela MP 685, que ainda precisa ser votada pelo Congresso, a empresa precisa informar 

à Receita quaisquer estratégias fiscais para pagar menos tributos. Se a empresa anunciar 

o planejamento tributário, mas o Fisco discordar, o contribuinte terá 30 dias para pagar 

a diferença, sem multa de mora, apenas com correção pela Selic (taxa básica de juros). 
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Caso a empresa não declare e a Receita descubra o planejamento tributário, a multa 

sobe para 150% do tributo devido, e o Fisco pode abrir processo penal na Justiça. 

Segundo o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, a declaração de planejamento tributário 

segue o modelo recomendado pela Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), grupo que reúne os países mais industrializados, 

e moderniza a administração tributária brasileira, reduzindo conflitos entre as empresas 

e o governo. Pelo menos seis países já seguem o modelo da OCDE: Canadá, Estados 

Unidos, Holanda, Irlanda, Portugal e Reino Unido. 

A equipe econômica afirma que a lista de atos considerados ilegais pode ser fixada 

posteriormente à aprovação da MP, em instrução normativa da Receita Federal. Os 

tributaristas, no entanto, discordam. “A lista dos atos passíveis de punição deveria 

constar da própria medida provisória, senão confere atribuições judiciárias à Receita e 

aumenta o poder de tributar sem lei. Espero que o próprio Congresso melhore a redação 

durante a tramitação do texto, já que essas questões serão debatidas”, diz Santiago. 

A medida provisória abre a possibilidade de as empresas consultarem a Receita Federal 

antes de elaborar a estratégia fiscal. Os tributaristas, no entanto, criticam a demora do 

Fisco em responder aos questionamentos. “Em alguns casos, a consulta demora 180 

dias. Enquanto a Receita não dá a resposta, a empresa poderia estar investindo mais e 

gerando mais empregos. A demora do Fisco compromete a iniciativa privada”, ressalta 

Diamantino. 

Arrecadação de impostos tem pior julho em cinco anos 

Fonte: Valor 

Por Edna Simão e Fábio Pupo 

A arrecadação federal de impostos totalizou R$ 104,868 bilhões em julho, o que em 

termos reais significa queda de 3,13% na comparação com igual mês de 2014. O 

resultado foi o pior para o mês desde 2010, considerando valores corrigidos pela 

inflação. Os números foram divulgados pela Receita Federal do Brasil.  

O resultado do mês foi influenciado pela arrecadação extraordinária de R$ 2,337 bilhões 

em razão de recolhimento de débitos em atraso, como explicou a Receita. 

Sem correção inflacionária, a receita com impostos e contribuições teve alta de 6,12% 

em julho, ante mesmo mês do ano passado, quando a arrecadação somou R$ 98,816 

bilhões. 
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De janeiro a julho, a arrecadação somou R$ 712,076 bilhões, uma redução real de 2,91% 

sobre igual período do ano passado. O resultado também é o pior para o período desde 

2010. 

O valor do acumulado do ano contempla uma arrecadação extraordinária total de R$ 10 

bilhões. Segundo a Receita, esse montante inclui transferência de ativos entre empresas 

(R$ 4,6 bilhões), remessas para residentes no exterior em razão de alienação de ativos 

(R$ 1 bilhão) e recuperação de débitos em atraso em decorrência de ações fiscais (R$ 

4,4 bilhões). 

As receitas administradas pela Receita mostraram baixa real de 1,23%, para R$ 100,378 

bilhões, na comparação com o mesmo mês de 2014. A alta nominal ficou em 8,21%. No 

ano, essas receitas atingem R$ 693,010 bilhões. Esse valor representa uma queda real 

de 1,6% em relação a igual período do ano passado. Nominalmente, representa uma 

alta de 6,53%. 

Já a receita própria de outros órgãos federais foi de R$ 4,49 bilhões no mês passado, 

queda real de 32,35% na comparação com o mesmo mês de 2014. Em termos nominais, 

as receitas próprias de outros órgãos caíram 25,88% em julho, em relação ao mesmo 

mês de 2014. 

No acumulado do ano, a arrecadação administrada por outros órgãos é de R$ 19,065 

bilhões, baixa real de 34,52% no comparativo anual e queda nominal de 29,09% na 

mesma comparação. 

IRPJ e CSLL 

O resultado da Receita Federal mostra que a queda da arrecadação de Imposto de Renda 

de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no 

acumulado do ano, tributos considerados termômetros da atividade econômica, 

continua exercendo influência nos números.  

Esses impostos registraram redução real de 9,51% no período de janeiro a julho de 2015 

(na comparação com um ano antes), para R$ 119,74 bilhões. Também houve queda real 

de 11,69% no mês de julho (contra mesmo mês de um ano antes), para R$ 17,954 

bilhões. 

Segundo a Receita, também houve influência de compensações tributárias e de 

desonerações. Além do IRPJ e do CSLL, também mostram queda de arrecadação no 

acumulado do ano a receita previdenciária (queda de 3,65% contra o mesmo período de 

um ano antes), Cofins e PIS-Pasep (retração de 3,15%), e IPI dos não vinculados (baixa 

de 12,17%). 
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Por outro lado, ajudaram nos números uma arrecadação extraordinária de R$ 10 bilhões 

no acumulado do ano. O valor contempla receitas com transferência de ativos entre 

empresas (R$ 4,6 bilhões), remessas para residentes no exterior em razão de alienação 

de ativos (R$ 1 bilhão) e recuperação de débitos em atraso em decorrência de ações 

fiscais (R$ 4,4 bilhões). 

Também contribuíram positivamente para o resultado o imposto da Cide sobre 

combustíveis (arrecadação de R$ 994 milhões no acumulado de 2015, contra apenas R$ 

6 milhões um ano antes) e aumentos nas receitas de IOF (aumento de 10,22% contra 

um ano antes), Imposto de Renda Retido na Fonte de Residentes no Exterior (22,81%), 

Imposto de Renda Retido na Fonte de Rendimentos de Capital (19,07%) e outras receitas 

administradas (4,62%). 

Reforma do PIS/Cofins não visa aumentar arrecadação, diz Levy 

Fonte: Valor 

Por Juliano Basile e Edna Simão 

O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, defendeu, na manhã dessa terça-feira, que um 

dos objetivos da reforma das contribuições sociais PIS-Cofins é o de estimular o 

crescimento da indústria. “O PIS-Cofins do jeito que nós estamos desenhando será mais 

um fator para estimular o renascimento da indústria brasileira”, disse Levy durante 

seminário sobre reforma tributária na sede do Instituto Brasiliense de Direito Público 

(IDP), em Brasília. 

Segundo ele, um dos principais objetivos da reforma é o de simplificar o sistema 

tributário para as empresas. Para tanto, o governo pretende acabar com a 

cumulatividade desses tributos na cadeia produtiva. “A nossa reforma é para a 

simplificação. Nós estamos criando mecanismos de transparência e de segurança 

jurídica”, enfatizou.  

Ele afirmou que o objetivo do governo é a simplificação de tributos sem o aumento da 

carga tributária. “É importante entender a intenção do governo de fazer uma reforma 

que simplifique e que seja neutra. Temos a importância da arrecadação, mas não 

faremos algo que não seja claramente acordado”, frisou Levy. “É para garantir a 

neutralidade arrecadatória. O objetivo não é aumentar a arrecadação 

necessariamente”, enfatizou Levy. 

“Nós temos que ter adequada arrecadação e fontes fiscais”, continuou o ministro, 

advertindo que o governo deve ter solvência, caso contrário os impactos serão sofridos 

por toda a população. 
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O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que falou um pouco 

antes do ministro, havia destacado que não será aceita uma reforma que implique 

aumento da carga tributária.  

Além da simplificação e da segurança jurídica, o ministro da Fazenda alegou que a 

reforma tributária pode trazer também eficiência ao setor privado. Segundo ele, quando 

os tributos passam a obter valor agregado nas etapas de produção das empresas, elas 

conseguem obter créditos. “Agora, nós vamos reconhecer todos os insumos que entram 

na (cadeia de) produção. A empresa pode até pensar que estará pagando mais, mas vai 

pagar apenas pelo que agregou de valor ao produto”, exemplificou.  

Calibragem 

O governo terá que definir novas alíquotas para o PIS e para a Cofins, assim que a 

reforma tributária for aprovada pelo Congresso, disse Levy. Ele defendeu que as tarifas 

sejam calibradas para os setores da economia, para tratá-los de forma igualitária. 

“Evidentemente, você tem que gerar uma cuidadosa calibragem da tarifa e permitir que 

seja mais horizontal. Todos os setores devem ser tratados de forma igual”, afirmou Levy.  

Ele esclareceu que a ideia do governo é começar a calibragem pelas alíquotas do PIS e 

depois fazê-la na Cofins. O PIS, desse modo, funcionará como um modelo inicial da 

reforma proposta pelo governo e que ainda será enviada para votação no Congresso. 

Com as informações sobre o PIS, o governo fará ajustes na Cofins.   

Auditores da Receita Federal iniciam paralisação nesta quarta-feira 

Fonte: Agência Brasil 

O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional) 

informou nesta segunda-feira que a categoria inicia paralisação por tempo 

indeterminado a partir de quarta-feira. Segundo o sindicato, os serviços prestados à 

população serão mantidos, entre eles a restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 

(IRPF) e a fiscalização de bagagem acompanhada e desacompanhada, de perecíveis, 

medicamentos, fornecimento de bordo, tripulações, animais vivos e urnas mortuárias. 

A assessoria de comunicação do Sindifisco informou que serão interrompidas atividades 

relacionadas à arrecadação, como fiscalização de empresas e lançamento de créditos 

tributários. Segundo a assessoria, a orientação do sindicato nacional é para que a 

população não seja afetada por contratempos como filas nos aeroportos, como ocorreu 

semana passada, quando os auditores fizeram operação padrão no Aeroporto 
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Internacional Antônio Carlos Jobim, no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria, o ato foi 

uma decisão local. 

Os auditores reivindicam reajuste de 35% para o teto salarial e de 55% para o piso, além 

de aprovação da Proposta de Emenda à Consituição (PEC) 186, que garante autonomia 

financeira e orçamentária da Receita Federal e autonomia funcional aos auditores, e 

regulamentação da Lei Orgânica do Fisco e alteração do Regimento Interno da Receita, 

com reforço da autoridade dos auditores. 

De acordo com o Sindifisco Nacional, a categoria tem reunião agendada para sexta-feira 

(21) com o secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, Sérgio Mendonça, de modo a continuar discutindo a pauta de 

reivindicações. Segundo comunicado do sindicato, os auditores estão dispostos a 

negociar. 

A Agência Brasil entrou em contato com o Ministério do Planejamento para confirmar a 

reunião com o sindicato. O ministério informou que o encontro ainda não consta da 

agenda do secretário, "o que não significa que não possa ser incluído". A assessoria de 

comunicação da Receita Federal não se manifestour sobre o anúncio de paralisação dos 

auditores.  

Senado adia votação da desoneração de empresas com benefícios fiscais 

Fonte: Agência Brasil 

Por Mariana Jungmann 

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), adiou para amanhã (19) a votação 

do projeto de lei que trata da desoneração das empresas que receberam benefícios 

fiscais sobre a folha de pagamento em 2014. A mudança reduz a renúncia fiscal 

concedida pelo governo a alguns setores produtivos. 

Havia expectativa de que a matéria fosse votada hoje, mas, mesmo após uma longa 

reunião de líderes partidários, não houve acordo sobre o mérito do projeto. 

O relator, senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), também pediu mais prazo para 

apresentar o parecer. “Sei da necessidade que temos de virar essa página. Tenho dito 

isso, e tenho repetido, mas recebi duas ligações e preciso fazer uma reanálise sobre 

elas”, disse. Segundo ele, o prazo também servirá para buscar “uma última 

oportunidade de entendimento”, até a sessão de amanhã. 
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Embora o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo 

Skaf, tenha passado a tarde em reuniões, tentando costurar um acordo entre Senado e 

Câmara para garantir a aprovação de mudanças no texto, ele não conseguiu consenso. 

O mais provável é que o projeto seja aprovado sem mudanças de mérito em relação ao 

que foi votado pelos deputados, de modo que não precise retornar à Câmara. A 

oposição já anunciou que votará contra a matéria dessa forma. 

Outra hipótese é que sejam feitas emendas de redação, que poderiam facilitar ao 

governo eventuais vetos a trechos inseridos pelos deputados. A manobra é controversa 

e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), já declarou que considera que 

esse tipo de modificação altera o mérito da matéria e poderá discutir o assunto no 

Supremo Tribunal Federal. 

Isso faria com que o governo ficasse mais tempo sem arrecadar com a reinserção dos 

impostos previstos no projeto. 

De acordo com Renan Calheiros, não há previsão de o texto ser retirado de pauta. “Há 

um desejo do Senado Federal de tirá-lo da pauta. Precisamos encerrar esse ajuste. Nada 

melhor do que o encerramento do ajuste para qualificá-lo”, concluiu. 

Câmara começa a discutir e pode votar hoje projeto que altera reajuste do FGTS 

Fonte: Agência Brasil 

Por Iolando Lourenço 

O plenário da Câmara dos Deputados começou a discutir, há pouco, o projeto de lei que 

altera as regras de reajuste do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O projeto 

prevê que os recursos do fundo depositados a partir de janeiro de 2016 serão corrigidos 

pelo índice da caderneta de poupança.  

Mesmo com o início da discussão da matéria, ainda não há acordo sobre o texto a ser 

votado pelos deputados. Lideranças governistas buscam com o relator, deputado 

Rodrigo Maia (DEM-RJ), um texto de consenso para ser votado ainda hoje (18). 

O relator informou que a proposta a ser apresentada em plenário prevê um 

escalonamento de quatro anos para correção dos novos depósitos do FGTS. De acordo 

com Rodrigo Maia, em 2016, o reajuste será de 4% mais TR. Em 2017, passará para 4,5% 

mais Taxa Referencial (TR). Em 2018 e 2019, o reajuste será, respectivamente, de 5,5% 

mais TR e 6% mais a TR, percentual igual ao rendimento da caderneta de poupança. 

Mais cedo, o líder do DEM, deputado Mendonça Filho (PE), adiantou que a oposição 

concordava com um escalonamento em três anos. 
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Segundo ele, em 2016, a correção seria de 3%, mais 1% e mais a TR. Em 2017, seria 

acrescido 1% à correção de 2016 e, em 2018, seriam os atuais 3% mais os índices 

aplicados em 2016 e em 2017. A partir daí, a correção dos recursos do FGTS seria a 

mesma da poupança.  “O escalonamento dá tempo para o governo se adaptar e dar uma 

resposta aos trabalhadores, que perdem dinheiro dos seus depósitos”, disse Mendonça 

Filho. 

O líder do governo, José Guimarães (PT-CE), acredita que será possível fechar um acordo 

para a votação da proposta ainda hoje. Segundo ele, o governo pretende chegar a um 

acordo para votação. “Estamos buscando o dialogo e o entendimento. Esse é o esforço 

que estamos fazendo para preservar o fundo”, afirmou o líder. 

Enquanto as lideranças tentam o acordo, os deputados debatem o projeto em plenário. 

As galerias estão ocupadas por representantes da Força Sindical, central que defende a 

aprovação a correção do FGTS pelo mesmo índice da poupança. 

O projeto em apreciação foi apresentado pelos deputados Paulo Pereira da Silva (SD-

SP), o Paulinho da Força Sindical, Leonardo Picciani (PMDB-RJ) e Mendonça Filho (DEM-

PE).  

Recolhimento do Simples Nacional vence dia 20-8 

Fonte: COAD 

No dia 20-8-2015, vence o prazo para recolhimento, sem acréscimo, do Simples 

Nacional.  

Estão obrigadas ao recolhimento as ME - Microempresas e EPP - Empresas de Pequeno 

Porte que optaram pelo pagamento unificado de impostos e contribuições. 

O fato gerador do recolhimento é a receita bruta do mês de julho/2015. 

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 

desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. 

O DAS para recolhimento do valor devido será gerado por meio de aplicativo específico 

disponível na internet. 

As informações da totalidade das receitas correspondentes às operações realizadas no 

período pela ME ou EPP têm caráter declaratório, constituindo confissão de dívida. 

A ME ou EPP que deixar de prestar estas informações até o prazo para recolhimento do 

Simples Nacional, ou prestá-las com incorreções ou omissões, ficará sujeita às seguintes 

multas: 
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a) 2% ao mês-calendário ou fração, a partir do primeiro dia do quarto mês do ano 

subsequente à ocorrência dos fatos geradores até a data da efetiva informação, 

incidentes sobre o montante dos impostos e contribuições decorrentes das receitas 

informadas no PGDAS-D, ainda que integralmente pago, no caso de ausência de 

prestação de informações ou sua efetuação após o prazo, limitada a 20%; 

b) R$ 20,00 para cada grupo de dez informações incorretas ou omitidas. 

Cunha diz ser favorável à reforma do PIS/Cofins se não houver aumento da carga 

tributária 

Fonte: Agência de notícias da Câmara Federal 

O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, defendeu há pouco a reforma 

do PIS/Cofins, desde que não haja aumento de carga tributária. "Esse é o objetivo da 

Câmara. Se for uma boa proposta, com conteúdo, vai tramitar com facilidade." 

A reforma do PIS/Cofins faz parte da Agenda Brasil, um conjunto de propostas 

negociadas entre o Senado e o governo para superar a crise econômica. O objetivo é 

reduzir a cumulatividade do tributo e a complexidade na forma de recolhimento. 

Cunha participa de evento no Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) que debate o 

assunto. Também participam o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o ministro da 

Fazenda, Joaquim Levy. 

FGTS 

O presidente da Câmara voltou a afirmar o interesse em votar hoje no Plenário a 

proposta que reajusta os saldos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pelos 

índices da poupança (Projeto de Lei ). "É uma matéria complexa, mas acredito que o 

relator possa construir um texto alternativo para buscar um entendimento", afirmou 

Cunha. 

Comissão discute parecer sobre MP que aumenta CSLL de instituições 

financeiras 

Fonte: Agência de notícias da Câmara Federal 

A MP eleva de 15% para 20% a alíquota da Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

devida por instituições financeiras. Em seu parecer, Gleisi Hoffmann aumenta ainda 

mais a alíquota do tributo, para 23%, no caso de bancos, distribuidores de valores 

imobiliários, corretoras de câmbio, sociedades de crédito e de arrendamento mercantil, 

além de administradoras de cartão de crédito. 
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O texto seria apresentado à comissão na última quarta-feira (12), o que acabou não 

ocorrendo por falta de quórum. 

A medida faz parte do ajuste fiscal proposto pelo governo e entra em vigor no dia 1º de 

setembro, por causa da noventena, período de 90 dias para vigência a partir da 

publicação. Com a elevação do tributo, o governo espera arrecadar R$ 900 milhões já 

em 2015; R$ 3 bilhões em 2016; e atingir o teto de R$ 4 bilhões em 2017. 

A reunião ocorrerá no plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado. 

Câmara rejeita redução de tributos para indústrias em cidades de até 15 mil 

habitantes 

Fonte: Jornal do Brasil 

A Comissão de Finanças e Tributação rejeitou na quarta-feira (12) proposta que reduz 

pela metade o Imposto de Renda (IR), o Imposto de Importação (II) e o Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI) para indústrias instaladas em municípios com até 15 mil 

habitantes. 

A medida está prevista no Projeto de Lei 1726/11, do deputado Rodrigo de Castro (PSDB-

MG). Segundo o autor, o objetivo seria “incentivar o crescimento desses municípios e a 

oferta de empregos e renda, evitando o inchaço das grandes cidades brasileiras”. 

Pelo texto rejeitado, o desconto no II e no IPI valeria para veículos, móveis e utensílios, 

máquinas e equipamentos adquiridos para o funcionamento da indústria nessas 

cidades. As empresas teriam dez anos, contados a partir da promulgação da lei, para 

requerer os benefícios. 

Inadequação 

Relatora na comissão, a deputada Soraya Santos (PMDB-RJ) concordou com a intenção 

do autor, mas apresentou parecer pela rejeição por considerar a proposta inadequada 

sob os pontos de vista financeiro e orçamentário. 

Ela explicou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015 (Lei 13.080/15) e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF – Lei Complementar 101/00) determinam que as 

proposições legislativas que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem 

diminuição de receita ou aumento de despesa da União deverão estar acompanhadas 

de estimativas desses efeitos no exercício que entrar em vigor e nos dois subsequentes. 

“A LDO 2015 condiciona a aprovação de projeto de lei ou a edição de medida provisória 

que institua ou altere receita pública ao acompanhamento da correspondente 
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demonstração da estimativa do impacto na arrecadação, devidamente justificada”, 

acrescentou a relatora. 

Arquivamento 

Como a rejeição na Comissão de Finanças é terminativa, o projeto será arquivado caso 

não seja aprovado recurso aprovado para que sua análise seja levada diretamente ao 

Plenário. 

RFB - Cadastro de Imóveis Rurais (Cafir) – Alterações 

Fonte: Fiscosoft 

Por meio da Instrução Normativa RFB nº 1.582/2015 foi alterada a Instrução Normativa 

RFB nº 1.467/2014, que dispõe sobre o Cadastro de Imóveis Rurais (Cafir).  

Dentre as alterações destacam-se:  

a) a definição de que a parcela de terras localizadas na zona rural do município, menor 

unidade territorial passível de ser cadastrada, é uma parte da superfície terrestre cujos 

limites e confrontações estejam devidamente descritos no documento que formaliza 

sua existência, que não apresente interrupções físicas ou de direito em sua extensão;  

b) a denominação de titular, que para esse fim será considerado o proprietário, titular 

do domínio útil ou possuidor a qualquer título das parcelas que compõem o imóvel rural, 

em nome de quem é efetuado o cadastramento no Cafir;  

c) a determinação de que será considerado pendente o cadastro do imóvel rural em que 

for verificada pelo menos uma das seguintes situações: c.1) inconsistência de dados 

cadastrais; c.2) omissão na apresentação da Declaração do Imposto sobre a Propriedade 

Territorial Rural (DITR) e dos documentos que a compõem; c.3) inobservância dos 

procedimentos previstos em ato normativo conjunto do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e da Receita Federal do Brasil (RFB) no âmbito 

do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR). 

Os Anxs. I, II e X da Instrução Normativa RFB nº 1.467/2014, ficam substituídos, 

respectivamente, pelos Anxs. I, II e III do presente ato.  

Por fim, foi revogado o inciso II do caput do art. 29 da Instrução Normativa RFB nº 

1.467/2014, que tratava sobre a emissão do Comprovante de Inscrição e de Situação 

Cadastral pelo site da RFB. 

 



 

28 

 

CSLL maior pode elevar demanda por proteção cambial  

Fonte: Valor 

Por Fabiana Lopes, Lucinda Pinto e Felipe Marques 

O possível aumento na alíquota da Contribuição Social Sobre Líquido (CSLL) das 

instituições financeiras, de 15% para 23%, pode provocar um movimento de maior 

demanda por proteção ("hedge") cambial por parte dos bancos. A previsão do mercado 

é que esse cenário gere um fluxo de venda de dólares que pode variar de US$ 4 bilhões 

até US$ 6,4 bilhões para analistas. 

O movimento se daria porque, quanto maior as alíquotas de alguns impostos, maior a 

necessidade de "hedge" para os bancos protegerem seus investimentos no exterior. 

"Todo banco que tem investimentos no exterior precisa fazer o hedge da variação 

cambial desses investimentos e, por uma questão de tratamento tributário, não é uma 

relação um para um. Você tem que fazer um 'hedge' num valor superior ao valor do 

investimento", explica um executivo de um grande banco de varejo. 

Essa proporção maior de proteção se dá porque, apesar de não haver incidência de 

impostos sobre a variação cambial dos investimentos dos bancos fora do país, as 

instituições precisam pagar tributos sobre os ganhos com a proteção contratada. "Toda 

vez que o ativo em dólar do banco no exterior se desvaloriza, porque o dólar caiu, o 

banco tem um ganho com o hedge, que é tributado. A perda no ativo no exterior e o 

ganho com hedge precisam se equilibrar, então o hedge tem que contemplar a variação 

do imposto", diz Marcus Vinicius Gonçalves, sócio da área de impostos da KPMG no 

Brasil. 

Considerando as alíquotas de CSLL atuais, um grande banco explica que para cada US$ 

1 no exterior, costumava fazer um hedge de US$ 1,75. Se a alíquota da CSLL subir, essa 

proporção também sobe e o banco fará um hedge de US$ 1,90 para cada dólar no 

exterior. 

Com essa estratégia por parte dos bancos, é possível que haja um movimento de pressão 

de queda do dólar. "Os bancos terão que ajustar seus balanços em setembro, então isso 

é algo para se ter em mente como um possível fluxo", diz um analista de mercado, em 

relatório. É possível que alguns bancos já tenham iniciado essa estratégia, mas há ainda 

instituições que poderão usar essa dinâmica lentamente. 

Na visão de Gonçalves, da KPMG, uma vez elevada a alíquota, tende a ser rápido o 

movimento de ajuste na proteção feita pelos bancos, uma vez que é baixa a disposição 

em correr risco cambial. 
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Governo desenha pacote com ampla ''reestruturação fiscal'' 

Fonte: Valor 

Por Ribamar Oliveira 

O governo pretende apresentar uma ampla "reestruturação fiscal" quando divulgar a 

proposta orçamentária para 2016 e o Plano Plurianual de Investimento (PPA), que 

definirá as prioridades para os próximos quatro anos. Os dois documentos terão que ser 

encaminhados ao Congresso até o dia 31 de agosto. 

Essa grande "reestruturação" prevê mudanças nas regras de vários programas sociais, a 

revisão das metas de programas de governo (como o Ciência Sem Fronteiras), o 

aumento de tributos (como uma maior taxação das heranças e doações), outra rodada 

de redução de desonerações tributárias e a venda de ativos, segundo fontes 

credenciadas da área econômica. "Todas as despesas estão sendo reavaliadas", disse 

uma fonte. 

Dentro dessa estratégia, o governo pretende discutir no Fórum Nacional da Previdência 

a criação de uma idade mínima para a aposentadoria do Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS). Esse ponto também está na "Agenda Brasil", divulgada pelo presidente 

do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). A presidente Dilma Rousseff, no entanto, quer 

discutir o assunto com as centrais sindicais e os movimentos sociais antes de formular 

uma proposta. 

As medidas são consideradas essenciais para evitar um novo déficit primário nas contas 

do governo nos próximos anos, explicaram as fontes. Algumas delas, no entanto, não 

terão impacto financeiro imediato, como, por exemplo, a definição de uma idade 

mínima para a aposentadoria, mas permitirão equacionar as despesas no médio e longo 

prazos. 

As medidas estão sendo detalhadas em "reuniões sequenciais" da Junta Orçamentária, 

que conta com a participação da presidente. Uma reunião foi realizada na segunda-feira, 

outra ontem e uma nova está prevista para hoje. "Estamos chegando a um número para 

o corte de gasto e aumento de receita que garanta a meta fiscal do próximo ano", 

informou uma fonte. A meta do governo central (que compreende o Tesouro, a 

Previdência e o BC) é de superávit primário de R$ 34,441 bilhões, o equivalente a 0,55% 

do Produto Interno Bruto (PIB). A meta para todo o setor público (incluindo Estados e 

municípios) é de 0,7% do PIB. 

A constatação feita pelo governo durante as reuniões da Junta é que não é possível 

fechar as contas em 2016, com a obtenção da meta fiscal de 0,55% do PIB para o governo 
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central, apenas com cortes das despesas discricionárias (aquelas que o governo tem 

liberdade para reduzir), pois elas "já estão no osso" e cortes adicionais muito acentuados 

deixariam a máquina pública paralisada. Em 2015, lembraram as fontes, as despesas 

discricionárias estão sendo reduzidas ao nível de 2013. Portanto, segundo esse 

informante, não haveria muito espaço para corte de grande magnitude. 

Assim, o governo considera que é necessário cortar também as despesas obrigatórias. 

"Senão a conta não fecha", disse outra fonte. A avaliação oficial é que há um 

desequilíbrio estrutural dos gastos públicos, que crescem em velocidade maior do que 

o ritmo das receitas. O objetivo seria, portanto, o de reduzir a velocidade de expansão 

das despesas. Para fazer isso, alguns programas do governo como o Ciência Sem 

Fronteira e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), 

terão suas metas reduzidas. 

Ao mesmo tempo, programas sociais, que as fontes não quiseram especificar, terão suas 

regras de concessão mudadas, de forma a restringir os benefícios, da mesma forma 

como aconteceu com as regras do seguro-desemprego e do abono salarial neste ano. O 

governo deverá encaminhar projetos de lei nesse sentido ao Congresso. 

Não há, no entanto, possibilidade de fechar as contas e obter um superávit primário de 

0,55% do PIB para o governo central apenas com corte de gastos, garantem as fontes. 

Segundo elas, é indispensável aumentar os impostos. Uma das alternativas em estudo, 

observaram, é uma maior taxação de heranças e doações, com a União passando a 

dividir a receita desse tributo com Estados e municípios. 

Outra alternativa seria uma revisão de alíquotas do Imposto sobre Operações 

Financeiras (IOF) e a eliminação da distribuição de lucro pelas empresas aos seus 

acionistas por meio do mecanismo dos Juros sobre Capital Próprio (JCP). 

O governo quer também fazer uma nova rodada de redução das desonerações 

tributárias, pois entende que é necessário, neste momento, preservar o máximo 

possível a receita da União. Outra medida em estudo é a venda de ativos e ampliação 

de concessões de serviços públicos. 

Esse conjunto de medidas em estudo está levando as autoridades envolvidas a não falar 

mais em "ajuste fiscal", mas em "reestruturação fiscal". Lembram que é um trabalho 

que envolve medidas com repercussões no curto, médio e longo prazo e reavaliação de 

todas as despesas da União. "Estamos reestruturando o gasto público", resumiu uma 

fonte. 
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Empresas obtêm liminares contra PIS e Cofins sobre receitas financeiras 

Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio 

Com a aproximação do primeiro pagamento do PIS e Cofins sobre receitas financeiras, 

marcado para o próximo dia 25, inúmeras empresas buscaram o Judiciário e obtiveram 

liminares favoráveis para não recolher o percentual de 4,65%. Segundo a Receita 

Federal, a estimativa de arrecadação para este ano com a nova cobrança sobre 

aplicações, empréstimos e aluguéis, que atinge 80 mil empresas, é de R$ 2,7 bilhões. 

No Estado de São Paulo, a primeira liminar sobre o tema foi concedida à Focus 

Tecnologia de Plásticos. No Rio de Janeiro, uma foi proferida a favor da Light e outra 

para a MRS Logística. Já a Magnesita Mineração obteve medida similar na Bahia. O 

entendimento, porém, não está sedimentado na Justiça e há companhias que tiveram 

pedidos negados. Caso da BRF, cuja liminar foi indeferida no Rio Grande do Sul. 

Uma das primeiras liminares foi obtida em maio por uma indústria do segmento 

eletrônico em São Paulo. A Justiça Federal autorizou o depósito em juízo das 

contribuições. Com a liminar, a empresa não corre o risco de ser autuada, pagar juros 

de mora se perder a discussão judicial e garante a expedição da Certidão Negativa de 

Débitos (CND) para obter empréstimos e participar de licitações, até o fim do processo 

no Judiciário. 

A previsão de cobrança das alíquotas de 4% de Cofins e 0,65% de PIS foi estabelecida 

em abril pelo Decreto nº 8.426 - uma das medidas do pacote de ajuste fiscal do governo 

federal. Só as instituições financeiras conseguiram manter a alíquota zero sobre as 

receitas decorrentes de variações monetárias, em razão da taxa de câmbio, como as 

referentes ao hedge (operação para proteger um ativo da variação cambial). Desde 

2005, as alíquotas dessas contribuições eram zero para todas as receitas financeiras. 

O principal argumento das empresas para evitar a cobrança é que um decreto não 

poderia instituir ou aumentar tributos, o que poderia ser feito somente por lei. 

A maior parte das grandes companhias será tributada. Algumas, porém, possuem muito 

mais despesas financeiras que outras. É o caso daquelas que pagam juros altos em 

financiamentos. Por isso, em algumas ações, há companhias que pedem para usar os 

créditos do PIS e Cofins para quitar tributos federais. "Nesse caso, o argumento é que 

não permitir o aproveitamento dos créditos violaria o princípio constitucional da não 

cumulatividade", afirma o advogado Maurício Faro, do BMA Advogados. Segundo ele, a 

depender do nível de endividamento, o direito ao crédito será o mais importante. 
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Ainda não há decisão referente aos créditos, mas a juíza Soraia Tulio, da 4ª Vara Federal 

de Curitiba, acenou com a possibilidade de conceder esse direito quando julgar o mérito 

de processo que trata do tema. "Ainda que até pudesse se ter como relevante o segundo 

argumento trazido na exordial para a defesa da pretensão veiculada nos presentes autos 

[direito aos créditos], tenho que não se vislumbra como existente o perigo da demora 

necessário à concessão da medida initio litis", diz na decisão. 

O advogado Eduardo Manera, do Sacha Calmon - Misabel Derzi Consultores e 

Advogados, conseguiu liminar para algumas empresas do grupo Light. Mas para outras, 

do mesmo grupo, o pedido foi negado. "Contudo, tivemos a oportunidade de despachar 

com a juíza que reconsiderou sua própria decisão", diz. Em relação à primeira liminar, a 

Fazenda recorreu. 

O Fisco também já propôs agravo contra a liminar da Focus. Segundo a advogada que 

representa a companhia, Juliana Burkhart Rivero, em agosto a empresa já não vai 

recolher os tributos. "O valor é considerável. Fazendo uma projeção, concluiu-se que 

valeria muito entrar com a ação", diz. 

Alguns agravos das empresas já chegaram ao Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª 

Região (SP e MS). Segundo Giuseppe Pecorari Melotti, do Bichara Advogados, que 

obteve a liminar para a MRS, há desembargadores do tribunal que negam o pedido ao 

tomar como parâmetro decisão favorável ao aumento da antiga alíquota do Seguro 

Acidente de Trabalho (SAT). "Porém, essa questão é completamente distinta da matéria 

do PIS/Cofins porque em relação ao SAT a lei revia expressamente as alíquotas", afirma 

Giuseppe Pecorari Melotti, do Bichara Advogados, que obteve a liminar para a MRS. 

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) informou que há decisões favoráveis 

à União. "A Lei nº 10.865, de 2004, autorizou o Poder Executivo a reduzir e restabelecer 

as alíquotas incidentes sobre as receitas financeiras auferidas para pessoas jurídicas 

sujeitas ao regime da não cumulatividade", diz em nota. "Os argumentos utilizados pelos 

contribuintes justificam a inconstitucionalidade do primeiro Decreto (5.442, de 2005), 

que reduziu as alíquotas. E se ambos forem considerados inconstitucionais pelo 

Judiciário, prevalecerão as alíquotas previstas em lei, que são mais elevadas [9,25%]." 

As empresas citadas preferiram não comentar as decisões. Já a BRF não deu retorno até 

o fechamento da edição. 
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STJ mantém 25% de IR sobre remessa a paraíso fiscal 

Fonte: Valor 

Por Beatriz Olivon 

A 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a incidência de 25% de Imposto 

de Renda (IR) sobre rendimentos remetidos a paraíso fiscal pelo Republic National Bank 

of New York (Brasil). A instituição financeira buscava a aplicação da alíquota de 15% que 

vigorava um ano antes, na época do contrato para a captação de recursos que firmou 

com as Ilhas Cayman. 

A captação no exterior para empréstimos no Brasil foi realizada em 1998 e no ano 

seguinte foi feita a remessa, quando já vigorava a Lei nº 9.779, que elevou a alíquota de 

Imposto de Renda para 25%. A alteração foi prejudicial à instituição financeira porque 

os cálculos das taxas para empréstimo foram feitos com base na alíquota de 15%, 

segundo o advogado Leonardo Augusto Andrade, do Velloza e Girotto Advogados, que 

a representa. 

A Lei nº 9.779, de 1999, alterou a legislação do IR relativa à incidência sobre rendimentos 

de beneficiários no exterior. O artigo 8º, especificamente, determina que os 

rendimentos decorrentes de qualquer operação, em que o beneficiário seja residente 

ou domiciliado em país que não tribute a renda ou que a tribute em alíquota máxima 

inferior a 20% (caso das Ilhas Cayman) estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda 

na fonte no percentual de 25%. 

O relator ministro Mauro Campbell Marques entendeu que, ainda que o contrato de 

empréstimo financeiro internacional tenha sido realizado antes da vigência da lei, não 

há como afastar a alíquota posterior, tendo em vista que a legislação tributária aplica-

se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, conforme o artigo 105 

do Código Tributário Nacional (CTN). 

"Os rendimentos percebidos depois da vigência da lei, mesmo que referente a contratos 

celebrados anteriormente, à ela serão submetidos", afirmou o relator no voto. A decisão 

foi unânime. 

A última palavra, porém, será do Supremo Tribunal Federal (STF), que já aceitou recurso 

extraordinário apresentado pela instituição financeira. 
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Empresários cobram acordo de bitributação entre os 2 países 

Fonte: Valor 

Por Daniel Rittner e Lucas Marchesini 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Federação das Indústrias Alemãs (BDI) 

entregaram ontem à presidente Dilma Rousseff e à chanceler Angela Merkel uma carta 

conjunta em que pedem o relançamento de negociações para um acordo de 

bitributação entre os dois países. 

O ofício foi assinado pelos presidentes da CNI, Robson Andrade, e da BDI, Ulrich Grillo. 

Brasil e Alemanha tinham um acordo bilateral para evitar a dupla tributação de 

empresas que vigorou por 30 anos, mas foi suspenso em 2005 (denunciado, no jargão 

diplomático) pelo governo social-democrata do ex-chanceler (primeiro-ministro) 

Gerhard Shroeder. Os socialistas de Berlim argumentavam na época que queriam aplicar 

um acordo mais moderno, propondo o modelo da Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

As duas entidades ressaltam que um novo acordo é prioritário para "suprir a lacuna 

regulatória" decorrente da suspensão do antigo tratado. Há cerca de 1.500 empresas 

alemães de pequeno, médio e grande portes instaladas no Brasil. Elas representam 10% 

de todo o PIB industrial do país. 

Tradicionalmente, a Alemanha defende um modelo de acordo pelo qual a tributação se 

baseia no domicílio do investidor, enquanto a prática brasileira é que a taxação seja feita 

no local do investimento. As confederações industriais pedem o "rápido relançamento" 

das negociações. 

Um levantamento da CNI com empresários brasileiros demonstra que a Alemanha está 

na lista de países com maior prioridade para o fechamento de novos acordos de 

bitributação. A relação inclui Estados Unidos, Reino Unido, Paraguai, Colômbia e 

Austrália. 

Um acordo do gênero normalmente prevê como será feita a distribuição do Imposto de 

Renda recolhido pelos países signatários. O gerente de comércio exterior da CNI, Diego 

Bonomo, explica que o governo brasileiro fez uma espécie de "mix" dos três modelos 

tomados como referência: o da OCDE, o das Nações Unidas e o dos Estados Unidos. 

Bonomo reconhece que pode ser difícil retomar as discussões sobre um acordo amplo, 

como gostariam de ver as duas entidades empresariais, mas faz uma ponderação: "Há 

passos possíveis que podem ser dados enquanto não se discute a dupla tributação 

propriamente dita". 
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Um desses passos é uma troca de informações tributárias - tendo como base o Tax 

Information Exchange Agreement (TIEA). Outro é um acordo para evitar a cobrança de 

Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) especificamente no setor aéreo, em que 

as companhias pagam alíquota de 9%, impacto sobre a Lufthansa. 

Na carta conjunta, a CNI e a BDI vão pedir ainda empenho dos dois governos na 

conclusão de um tratado de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Por 

fim, reivindicam o reconhecimento mútuo entre os programas de "operador econômico 

autorizado" brasileiro e europeu, que diminuem os entraves burocráticos no 

processamento de exportações e importações. A facilitação de comércio foi objeto de 

um acordo global no fim de 2013, no âmbito da Organização Mundial do Comércio 

(OMC), mas cada país ainda precisa ratificar internamente esse tratado. 

Declaração de planejamento será julgada pelo Supremo 

Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio 

O Supremo Tribunal Federal (STF) poderá julgar uma ação direta de 

inconstitucionalidade (Adin) proposta contra a declaração de planejamentos tributários. 

A obrigação foi instituída pelos artigos 7º a 12º da Medida Provisória nº 685, deste ano, 

que obrigam as companhias a declarar à Receita Federal, até 30 de setembro de cada 

ano, os negócios jurídicos realizados que acarretarem supressão, redução ou adiamento 

de tributo. 

Segundo a MP, devem ser informadas operações sem razões extrafiscais "relevantes", 

as realizadas de forma "não usual", além das previstas em ato da Receita Federal a ser 

editado. Se a operação não for aceita, a empresa deverá pagar, em até 30 dias, os 

tributos que teria economizado, mais juros pelo atraso. Não haverá multa. 

Porém, caso a Receita não receba a declaração, e considere que o contribuinte omitiu 

dados "essenciais" do negócio ou que foram repassadas informações falsas, será 

aplicada multa qualificada de 150%, de acordo com a medida provisória. 

A Adin, com pedido de liminar, foi proposta pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). 

Basicamente, a ação aponta: ausência do pressuposto de urgência para edição de MP; 

afronta à restrição material para edição de MP sobre direito penal e violação dos direitos 

fundamentais à segurança jurídica. Há também os argumentos de ofensa à livre 

iniciativa, à presunção de inocência, à ampla defesa, ao contraditório e ao devido 

processo legal; bem como aos princípios da estrita legalidade em matéria tributária e da 

vedação ao confisco. 
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"A Adin aborda os pontos fundamentais para contestação jurídica da MP. Porém, o 

ajuizamento pode ter sido precipitado", afirma Francisco Giardina, do Bichara 

Advogados. A MP recebeu mais de 200 propostas de emenda e a Receita Federal acenou 

com a possibilidade de abrir consulta pública para participação da sociedade na 

elaboração da sua regulamentação. "Com essa Adin, o Congresso pode lavar as mãos e 

falar que agora será o Judiciário quem decidirá a respeito", diz o advogado. 

Para Igor Santiago, do Sacha Calmon - Misabel Derzi Consultores e Advogados, o efeito 

da adin é positivo por demonstrar que não é só uma "grita política", mas há 

inconstitucionalidades que já estão nas mãos do Supremo. "Se a declaração for mantida 

como está e a Adin for julgada, os efeitos deverão ser retroativos", afirma. "Como o 

julgamento do STF pode demorar, após a conversão da MP em lei, as empresas devem 

começar a propor liminares individuais." 

Revisão da meta fiscal pressiona mais rating do Brasil, diz Fitch 

Fonte: Valor 

Por André Ramalho 

A recente revisão das projeções de superávit primário coloca mais pressão sobre o rating 

brasileiro, disse o diretor-geral da agência de risco Fitch no Brasil, Rafael Guedes. Esse 

cenário, segundo ele, levou a agência a colocar a nota em perspectiva negativa. 

“Isso significa que o rating do país tem 50% de chances de sofrer um rebaixamento em 

até dois anos”, explicou. Atualmente, a classificação de crédito do país é "BBB", com 

perspectiva negativa. 

Guedes afirmou que a agência de risco trabalha com a perspectiva de estabilização da 

dívida brasileira em 66,5% do Produto Interno Bruto (PIB) ao fim de 2016. 

O executivo destacou que a performance fiscal do país é decepcionante. “Temos taxas 

muito altas de juros e crescimento baixíssimo. São aspectos conflitantes que mostram o 

desequilíbrio macroeconômico do Brasil”, acrescentou durante seminário na Câmara de 

Comércio Americana do Rio de Janeiro (Amcham Rio).  

Ele notou, contudo, que as reservas externas brasileiras são a “grande fortaleza” da 

economia do país e um dos pontos positivos que sustentam o rating brasileiro. “Uma 

das grandes forças que sustentam o rating são justamente as contas externas. 

Claramente, o Brasil não teria passado pela crise de 2008 sem as reservas que tinha”, 

disse. 
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Guedes destacou que a crise fiscal brasileira reflete décadas de descontrole da dívida 

pública e questionou o uso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) pelo governo para sustentar o crescimento da economia nos últimos anos. 

“Enfiamos 10% de PIB de dívida no BNDES para a economia não parar. Isso tem um custo 

gigantesco. É uma dívida altamente desnecessária que aumentou os gastos. No Brasil, 

há uma série de problemas que não são prontamente atacados. São fraquezas que há 

30 anos discutimos e não atacamos”, comentou. 

IBPT: serviços podem aumentar 104% em tributos com reforma do PIS/Cofins 

Fonte: Monitor Digital 

As empresas brasileiras de serviços podem sofrer consequências significativas caso 

ocorra a unificação do cálculo das contribuições federais PIS e Cofins, que incidem sobre 

o faturamento dos empreendimentos. A medida pode trazer impacto de R$ 32,5 bilhões 

na carga tributária do setor, um aumento médio de 104% em relação ao valor pago 

atualmente. 

Os dados são de um estudo encomendado pela Federação Nacional das Empresas de 

Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e 

Pesquisas (Fenacon) ao Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). 

Segundo o levantamento, a unificação também pressionaria a inflação, já que as 

empresas de serviços teriam que repassar o custo maior. Nas seis categorias de serviços 

analisadas o aumento seria de 4,3%, em média. A alta poderia ainda impactar em 0,6 

ponto percentual o índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampla (IPCA). 

Caso a unificação se concretize, o setor de serviços seria mais prejudicado que a 

indústria e o comércio, por exemplo, especialmente porque a mão-de-obra representa 

mais de 50% dos custos do segmento, enquanto na indústria o valor é de apenas 20%. 

- A simplificação e unificação de tributos é importante, e sempre foi defendida pela 

Fenacon, mas as regras do jogo devem ser mantidas, sem aumento de impostos, já que 

na prática é o consumidor que paga todo e qualquer tributo embutido no preço, gerando 

inflação num período em que as metas estão sendo ultrapassadas - alerta o presidente 

da Fenacon, Mario Berti. 

Atualmente, a maioria das prestadoras de serviços opta pelo regime mais antigo, o 

cumulativo, que traz vantagens por não considerar a dedução de créditos tributários, 

mas tem alíquotas de PIS e Cofins menores (de 3,65%, quando somadas). Se forem 

obrigadas a migrar para o regime não-cumulativo, as empresas de serviços estarão 
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expostas a um crescimento exagerado de tributos, de 9,25%, ou seja, cerca de três vezes 

maior. 

- O estudo deixa claro que as regras da não cumulatividade penalizam as empresas de 

serviços. Uma das soluções possíveis seria alterar a definição de insumos, que poderiam 

incluir mão-de-obra ou despesas com telefonia e transporte, relevantes na estrutura de 

custos do setor de serviços - argumenta o diretor político-parlamentar da Fenacon, 

Valdir Pietrobon. 

O estudo feito pelo IBPT a pedido da Fenacon analisou o impacto que a possível 

unificação do cálculo dos dois tributos a partir da análise das contas de 1.257 empresas 

considerando uma alíquota única de 9,25% que seria a taxa cobrada no sistema não-

cumulativo de apuração tributária, em vigor desde 2003 e obrigatório para grandes 

empresas. 

Com a unificação do PIS e da Cofins, esse sistema seria aplicado a todos os setores da 

economia, deixando de lado características específicas de cada tipo de organização. Por 

isso, apenas nas atividades pesquisadas no estudo o aumento médio seria de R$ 7,3 

bilhões ao ano. A migração do sistema cumulativo para o não-cumulativo no caso das 

empresas de serviços tende a elevar a carga tributária porque para essas empresas há 

poucos insumos geradores de créditos. 

Os dados do estudo mostram que, caso este sistema seja aplicado ao setor de serviços, 

poderá aumentar a tributação das empresas em até 136,35%, quando comparado aos 

valores pagos atualmente. Na média, o aumento será de 104%. 

No sistema cumulativo, as alíquotas de PIS e Cofins são menores, mas incidem sobre a 

receita líquida diretamente. No regime não-cumulativo, há uma lista de custos e 

despesas que podem gerar créditos tributários a serem deduzidos da carga dos tributos 

devida pelas empresas. No setor industrial, por exemplo, em que 42% da composição 

média dos preços dá direito a créditos, a medida é positiva. Mas, para o setor de 

serviços, apenas 12,5% dos insumos, como energia elétrica e frete, geram créditos 

tributários. 

Para chegar ao impacto da unificação do cálculo do PIS e da Cofins no setor de serviços, 

o IBPT analisou uma amostra de 1.257 balanços de empresas enquadradas na condição 

de prestadoras de serviços de acordo com o Código Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE). Para fins didáticos, elas foram divididas em seis categorias: a) serviços de 

profissionais liberais; b) serviços essenciais para empresas; c) serviços de bem-estar das 

pessoas; d) serviços financeiros; e) serviços de comunicação social; e f) serviços de 

telecomunicações. 
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O estudo não contempla as empresas optantes do Simples Nacional e nem os Micros e 

Pequenos Empreendedores Individuais (MEIs), que não serão afetados. 

 

ESTADUAL 

Fim de incentivos fiscais ameaça investimentos de R$ 5 bilhões 

Fonte: Correio do Estado 

MS disputa com outros estados a atração de, 12 empresas, que se instalariam ainda 

neste ano 

A possibilidade do fim da política de incentivos fiscais, usada como mecanismo para 

atração de empresas, ocorre no momento em que Mato Grosso do Sul disputa com 

outros estados a instalação de 12 empreendimentos, que estimam investir a soma 

aproximada de R$ 5 bilhões. A concessão de benefícios tributários, considerada 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), pode deixar de existir em razão 

de súmula vinculante a ser publicada por essa corte, e devido à unificação das alíquotas 

do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) em 4%. Por 

meio de incentivos, o Estado atraiu o total de 695 empresas, com investimentos 

próximos de R$ 56 bilhões.  

A unificação da alíquota do ICMS é prevista no Projeto de Resolução do Senado (PRS) 

001/2013, que ainda não foi votado por pressão de parlamentares dos estados que 

perderiam receita com a mudança. A aprovação do projeto requer maioria simples do 

Senado e não passa pela Câmara Federal e nem por sanção presidencial. Com a alíquota 

única em 4%, estados com desvantagens logísticas teriam menos condições de 

oferecerem atrativos às empresas. “Unificando as alíquotas, acabou o incentivo fiscal”, 

enfatiza o secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Jaime Verruck. 

Mesmo ainda não aprovado o PRS, o cenário já provoca contratempos na atração de 

novos empreendimentos. “Já estamos tendo dificuldade para captar empresas”, 

afirmou o secretário. “O empresário começa a fazer a seguinte conta: ‘vou para Mato 

Grosso do Sul se conseguir ser competitivo sem incentivo fiscal’”, acrescenta. Além 

disso, há a insegurança jurídica. “Os empresários temem receber incentivos, que 

deixarão de ser reconhecidos no futuro”, afirmou o secretário.  
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Mutirão Fiscal extingue processos e recupera dinheiro aos cofres públicos  

Fonte: TJDFT 

O resultado do Mutirão de Negociação Fiscal, realizado no Centro de Convenções 

Ulysses Guimarães, em março deste ano, permitiu ao Governo do Distrito Federal – GDF 

a recuperação de R$ 1,2 bilhão. A ação, desenvolvida pelo TJDFT, em parceria com o 

GDF e com a Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, permitiu que 70.713 processos de 

execução fiscal fossem extintos pelo pagamento do débito ou suspensos, pelo 

parcelamento da dívida. 

O resultado, enaltecido pelo TJDFT, foi homologado pela Vara de Execução Fiscal do DF 

– VEF-DF, após análise de todos os processos e pagamentos efetuados, sendo 

considerável  a redução do acervo processual da VEF-DF. As execuções fiscais têm sido 

um dos gargalos do Poder Judiciário, em face do elevado número de processos em curso 

e alta taxa de congestionamento, correspondendo a cerca de 50% dos processos no 

Brasil. 

Durante o mutirão, em uma ação de cidadania, que durou dez dias, 37 mil pessoas, com 

débitos inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não, foram atendidas no local e, no total, 

95, 67 mil contribuintes regularizaram a sua situação fiscal. Na ocasião, aqueles que 

realizaram o pagamento à vista, receberam a certidão negativa na hora. 

O Mutirão de Negociação Fiscal é uma das ações do Programa Nacional de Governança 

Diferenciada das Execuções Fiscais, desenvolvido pela Corregedoria Nacional de Justiça 

do CNJ, e tem a VEF-DF como modelo escolhido para a disseminação das suas práticas 

inovadoras em todo o país. A juíza titular da VEF-DF, Soníria Rocha Campos D’Assunção, 

é a coordenadora do Programa e já realizou o evento em Mato Grosso e Pernambuco. 

Outros estados como o Rio de Janeiro, Goiás, Maranhão, Ceará já se encontram com 

datas marcadas, objetivando, a exemplo do DF, a recuperação eficiente do crédito 

público e a redução significativa do número de processos de execução fiscal. 

Os débitos fiscais consistem no não pagamento de impostos e tributos que são aplicados 

pelo Estado em benefício da sociedade. No caso do não pagamento dessas dívidas, o 

devedor fica impedido de fazer transações com o governo e de tomar posse em cargo 

público. Com o Mutirão de Execução Fiscal, foi possível aos contribuintes negociar 

dívidas pendentes de IPTU, IPVA, ICMS e ISS. 
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Programa Regularize incentiva pagamento de débitos tributários 

Fonte: Agência Minas 

Os contribuintes mineiros em débito com o Estado têm uma oportunidade inédita para 

regularizar a situação para com a Fazenda Pública. Trata-se do Programa Regularize, que 

estabelece procedimentos para pagamento incentivado de débitos tributários e define 

um conjunto de medidas que visam à facilitação da liquidação desses débitos. O 

programa é o resultado de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Fazenda e a 

Advocacia Geral do Estado que, com ações integradas, pretendem aperfeiçoar ainda 

mais a recuperação dos débitos tributários. 

Um passo importante do programa foi a elaboração do Decreto 46.817. Publicado no 

Diário Oficial de Minas Gerais na terça-feira (11/8), o Decreto – um dos instrumentos do 

conjunto de ações a serem implementadas no Regularize – cria novas regras, ampliando 

as formas de pagamento e concedendo descontos que podem alcançar até 50% do 

débito em aberto para pagamento à vista. 

Uma das novidades é permitir que a maior parte do débito relativo ao ICMS – até 70% 

do total – seja quitada com crédito acumulado do imposto, desde que o pagamento 

ocorra até 30 de novembro deste ano. Para esta opção, será exigido o pagamento em 

moeda corrente de, no mínimo, 30% do valor total atualizado do débito tributário, com 

possibilidade ainda de parcelamento em até 24 vezes, respeitado o valor mínimo de R$ 

5 mil por parcela. 

Além da regularização com crédito acumulado de ICMS, o contribuinte poderá utilizar 

outras formas para quitar seus débitos, dentre elas, o parcelamento e a compensação 

com precatórios, próprios ou de terceiros. Com os benefícios previstos no Decreto, o 

Programa Regularize permite também quitar débitos tributários de ITCD, Taxas e IPVA, 

sendo este último após o dia 1º de janeiro de 2016, limitado a 12 parcelas. 

Atualmente, existem mais de 200 mil processos tributários em aberto, seja na fase 

administrativa ou inscritos em Dívida Ativa. O valor total dos débitos é de R$ 52 bilhões. 

Desses, 98,6% são de ICMS. 

O secretário de Fazenda, José Afonso Bicalho, afirma que a intenção do Governo de 

Minas Gerais é criar instrumentos e flexibilizar todo o arcabouço legal para facilitar o 

pagamento dos débitos pelo contribuinte e permitir ao Estado receber boa parte dos R$ 

52 bilhões. "Tivemos um olhar um pouco diferente. Normalmente, o que se faz é dar 

anistia ou criar um decreto dando desconto. O que queremos agora é fazer uma análise 

um pouco mais detalhada para saber porque temos tantos créditos inadimplentes. E a 
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partir disso apontar a forma mais eficiente para o recebimento e a regularização desses 

créditos", diz. 

Bicalho frisa que, além das medidas adotadas até o momento, outras iniciativas virão. 

"Esse decreto é mais um passo dentre vários que estamos dando”, observa. 

O advogado-geral do Estado, Onofre Alves Batista Júnior, reitera que “a ideia é encurtar 

a distância do contribuinte com o Estado, deixando na regularidade o maior volume 

possível de contribuintes". "Mesmo que isso não traga uma receita imediata, no caso de 

parcelamentos a longo prazo”, destaca. 

Para facilitar a adesão ao Regularize, a Secretaria de Estado de Fazenda, por meio da 

Subsecretaria da Receita Estadual, já instruiu todas as Delegacias Fiscais (DFs) e 

Administrações Fazendárias (AFs) em Minas Gerais a receber os contribuintes, sanar 

eventuais dúvidas e efetuar simulações dos débitos inscritos ou não em Dívida Ativa 

Sucesso da proposta do ICMS 

Fonte: Valor 

Por Antonio Delfim Netto 

Há 33 meses, no dia 30 de novembro de 2012, a Câmara Americana de Comércio 

organizou um encontro entre parlamentares e representantes da iniciativa privada. O 

seu objetivo era insistir na necessidade de reformas estruturais (no regime de 

concessões dos investimentos de infraestrutura, no nível tributário e no nível 

trabalhista). Havia uma esperança que, se elas fossem feitas, o crescimento do Brasil, 

que naquela ano terminava com 1,8% do PIB, pudesse retornar e sustentar a média de 

4,5% do PIB do quinquênio anterior (2007-11). 

Fui o moderador do encontro sobre os problemas tributários. Ele contou com a presença 

do ilustre professor Fernando Rezende, um dos mais finos pensadores de nossos 

problemas orçamentários, e dos operosos e competentes: Armando Monteiro (hoje 

ministro), Paulo Bauer, Aloysio Nunes Ferreira (senadores) e Sandro Mabel, Newton 

Lima e Arlindo Chinaglia (deputados). Houve uma integração entre panelistas e 

espectadores através de um sistema de votação eletrônica que apurava imediatamente 

a reação dos ouvintes às propostas discutidas. 

O resultado desse encontro evidenciou que a reforma tributária possível e necessária 

deveria passar, necessariamente, pela unificação do ICMS, tendo em vista que a guerra 

fiscal produzia desequilíbrios regionais e prejudicava o equilíbrio federativo. Para ter 
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efetividade ela deveria mirar a unificação da alíquota no menor nível possível e criar 

mecanismos de compensação viáveis para a transição. 

No encontro foi sugerida a alíquota de 4%. Um ICMS simplificado, cobrado no destino, 

ensejaria a pacificação fiscal e seria uma solução de compromisso para a retomada de 

crescimento do país, trazendo previsibilidade e segurança jurídica para que os 

empresários voltassem a investir. 

Atualmente, continuam a existir 27 legislações, uma para cada Estado, relativas à 

cobrança do ICMS. Além dos inúmeros procedimentos distintos, causados pelas variadas 

legislações, as alíquotas diferenciadas de ICMS - em 7% e 12% - tornam todo o processo 

pouco transparente e muito burocrático para os contribuintes. 

A criação de uma só legislação e de uma única alíquota para transações interestaduais, 

somada à alteração da cobrança para o Estado de destino, reduziria substancialmente a 

guerra fiscal e destravaria a pauta da reforma tributária. Essa alteração atribuiria maior 

racionalidade e transparência ao sistema tributário brasileiro, porque extinguiria a 

utilização do ICMS como instrumento de benefício fiscal estadual e melhoraria a 

alocação dos recursos no nível nacional ampliando o desenvolvimento econômico. Um 

regime de transição até a vigência plena da nova alíquota deveria proporcionar o tempo 

necessário de adaptação às mudanças. Nas discussões realizadas foi sugerido um prazo 

de oito anos. 

A proposta previa uma redução gradual das alíquotas, bem como assegurava a criação 

de fundos de compensação aos Estados com perda de arrecadação e para aqueles com 

produção industrial abaixo da média nacional. Na votação relacionada à unificação do 

ICMS, realizada no evento na Amcham, a aprovação dessa proposta foi unânime, como 

se vê abaixo. Os fundos de compensação garantiriam o equilíbrio federativo e 

funcionariam como uma espécie de "seguro de receita dos Estados". 

A transição gradual ao novo sistema com a garantia de um fundo de reserva 

compensaria eventuais perdas de arrecadação. Foi ressaltado que os fundos de 

compensação não poderiam estar sujeitos a contingenciamento e que a transferência 

de recursos deveria ser automática. A fonte de sustentação dos fundos não pode ser 

incerta. Os Estados precisam de segurança em relação à existência dos recursos e os 

repasses precisam estar assegurados por meio de legislação específica (emenda 

constitucional), não podendo ser considerados como despesas discricionárias. 

Em reunião realizada no dia 14, no mesmo auditório, a Câmara Americana de Comércio 

abrigou quase mil empresários que tiveram a honra de receber o ilustre ministro da 

Fazenda, Joaquim Levy. Ele informou que os atuais entendimentos entre o Executivo e 
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o Legislativo vão na mesma linha das sugestões produzidas pelos representantes do 

Legislativo e apoiadas pelo setor privado em novembro de 2012. O programa de Levy 

recebeu forte apoio dos empresários presentes, que estão sofrendo porque vendem 

bens e serviços e não ilusões financeiras. 

O setor produtivo privado demonstrou-se ansioso e inquieto. Espera apenas um sinal de 

maior previsibilidade dos mercados, produzido pelo exercício independente, mas 

harmônico, daqueles dois Poderes no campo político, e da segurança jurídica garantida 

pelo Poder Judiciário. Ele quer voltar a tomar riscos e investir para acelerar o 

desenvolvimento econômico, sem o qual nenhum de nossos problemas (muito menos o 

fiscal) se resolverá. Levy devolveu-lhe alguma esperança... 

ADI questiona normas sobre cobrança de ICMS em Minas Gerais 

Fonte: STF 

ADI questiona normas sobre cobrança de ICMS em Minas Gerais  

O partido Solidariedade (SD) ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI 5363) para questionar dispositivos do Decreto nº 

43.080/2002, com redação dada pelos artigos 1º e 2º do Decreto Estadual 45.515/2010 

e pelo artigo 1º do Decreto Estadual 46.354/2013, de Minas Gerais, que regulamenta a 

cobrança de ICMS no Estado. 

De acordo com a ADI, dispositivos do decreto estadual estabeleceram créditos 

presumidos e reduções de bases de cálculo de ICMS apenas aos residentes no Estado de 

Minas Gerais, e estabeleceram regimes de substituição tributária para as mercadorias 

advindas de outros estados sem tais benefícios.  

O Solidariedade alega afronta ao artigo 152 da Constituição Federal, que diz que “é 

vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária 

entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino”. 

Na ADI 5363, o partido pede a concessão de medida cautelar para a suspender a eficácia 

dos dispositivos do Decreto nº 43.080/2002, que discriminam a cobrança de ICMS pela 

procedência, visto que limitaram sua incidência aos residentes no Estado de Minas 

Gerais.  

O relator da ação é o ministro Luiz Fux. 
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CONFAZ - ICMS - Benefícios fiscais, parcelamento e remissão de débitos - Biogás, 

transporte, veículos, televisão por assinatura e outros - Ratificação  

Fonte: Fiscosoft 

Foram ratificados diversos Convênios ICMS, que tratam especialmente sobre: a) a 

autorização do Estado de Santa Catarina a conceder crédito presumido na aquisição 

interna de biogás e biometano; b) a adesão do Estado do Pará ao Convênio ICMS nº 

04/2004, que autoriza a concessão de isenção do ICMS à prestação de serviço de 

transporte intermunicipal de cargas; c) a isenção do ICMS nas operações internas e 

interestaduais com pescados criados em cativeiro; d) a isenção do ICMS nas saídas de 

veículos destinados a pessoas portadoras de deficiência; e) a autorização dos Estados 

do Rio Grande do Sul e Mato Grosso a concederem redução da base de cálculo do ICMS 

nas prestações de serviço de televisão por assinatura; f) a autorização do Estado de 

Santa Catarina a conceder crédito presumido para a execução do Programa Luz para 

Todos; g) o parcelamento de débitos fiscais para os Estados do Ceará, Amazonas, Piauí, 

Paraíba, Pernambuco e Amapá; h) a isenção do imposto nas operações internas, 

interestaduais e de importação, com matéria prima, material secundário, embalagens, 

partes, peças, máquinas e equipamentos a serem empregados na execução do PROSUB 

- Programa de Desenvolvimento de Submarinos; i) a autorização do Estado de Santa 

Catarina a remitir débitos tributários de responsabilidade do setor econômico de 

mercados e supermercados, de abatedores e distribuidores de carnes de gado bovino e 

da indústria de pré-moldados. 

ICMS-PE: Governo publica decreto que beneficia indústrias e usinas eólicas e 

solares  

Fonte: Secretaria da fazenda do Estado de Pernambuco 

As indústrias que fabricam produtos para usinas eólicas e solares vão poder contar com 

mais um benefício do Governo de Pernambuco: o diferimento no pagamento do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a aquisição de 

máquinas, equipamentos, aparelhos, cabos e estruturas metálicas (para a construção de 

torres, por exemplo). 

Até então, o Decreto nº 14.876, de 12 de março de 1991, beneficiava apenas uma parte 

da indústria eólica. Agora, a Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE) decidiu 

introduzir modificações nesse decreto passando a contemplar, também a indústria de 

equipamentos solares e, de forma indireta, as geradoras de energia elétrica desses dois 

segmentos. 
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O adiamento do recolhimento do ICMS para o momento da desincorporação desses 

ativos (quando a indústria se desfizer da máquina, equipamento, aparelho, cabo ou 

estrutura metálica) é válido tanto para as aquisições internas (dentro do Estado) e 

interestaduais, como para as importações. No caso da compra e venda entre estados, 

como o recolhimento do imposto é compartilhado, a dedução será apenas da parte que 

cabe a Pernambuco. 

As geradoras de energia eólica e solar se beneficiam da iniciativa, uma vez que o custo 

para a produção da energia será mais baixo, já que não precisarão repassar os valores 

dos impostos, pois os mesmos são diferidos. 

As modificações constam no Decreto nº 42.034, de 13 de agosto de 2015, que introduz 

alterações na Consolidação da Legislação Tributária do Estado, relativamente ao 

diferimento do recolhimento do ICMS incidente em operações com produtos destinados 

ao ativo fixo e de importação de produtos para utilização nos processos produtivos dos 

segmentos eólico e solar. 

ES - ICMS - Redução da base de cálculo, Processo Tributário Administrativo e 

outros - Alteração  

Fonte: Fiscosoft 

Foi alterado o RICMS/ES, com efeitos a partir de 1º.9.2015, para dispor, dentre outros 

assuntos, sobre: a) a redução da base da cálculo do ICMS nas operações de importação 

semelhante ao benefício concedido nas operações internas realizadas por empresa 

industrial ou comercial com destino a indústria exportadora; b) a possibilidade das 

intimações pertinentes ao Processo Tributário Administrativo ocorrerem por meio 

eletrônico, mediante envio de comunicação ao DT-e do sujeito passivo; c) o prazo e os 

locais onde o sujeito passivo poderá apresentar a impugnação, no referido processo, 

formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, 

apresentada, será efetuada a distribuição do processo para julgamento em primeira 

instância; d) a apresentação de recursos. 

Ademais, foi acrescentado: a) ao Título III do Regulamento o Capítulo VIII, dispondo 

sobre o Domicílio Tributário Eletrônico - DT-e; b) o art. 1.193, dispondo sobre o período 

em que determinados contribuintes, não usuários do DT-e, deverão apresentar à Sefaz, 

por meio da Agência Virtual da Receita Estadual, o Termo de Opção por Domicílio 

Tributário Eletrônico.  

Por fim, foram revogados os seguintes dispositivos do regulamento: a) art. 825, que 

tratava sobre o prazo para o autor contestar as razões de impugnação apresentadas 

pelo sujeito passivo; b) o § 2º do art. 834, que tratava sobre o prazo e o local para a 
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interposição do recurso da decisão de Câmara de Julgamento do órgão julgador de 

segunda instância que der provimento a recurso de ofício; c) o § 1º do art. 838, que 

tratava sobre o prazo para o autuante oferecer contrarrazões ao recurso voluntário. 

SP - ICMS - Substituição tributária - Autopeças - Base de cálculo - Alterações  

Fonte: Fiscosoft 

Foi alterada a Portaria CAT nº 62/2014, que estabeleceu sobre a base de cálculo da 

substituição tributária na saída de autopeças, para dispor sobre: a) a base de cálculo que 

deverá ser adotada até 31.10.2015; b) a composição da base de cálculo a partir de 

1º.11.2015; c) o prazo de até 30.9.2015, para que a entidade representativa do setor 

entregue o levantamento de preços, para fins de definição do IVA-ST que será utilizado 

a partir de 1º.11.2015. Dentre os produtos tratados no citado ato, destacamos os 

seguintes: a) catalizadores; b) capacetes; c) espelhos retrovisores; d) lentes de faróis; e) 

telefones móveis; f) rolamentos. 

CONFAZ - ICM e ICMS - RS - Quitação e parcelamento de débitos - Autorização  

Fonte: Fiscosoft 

O Convênio ICMS nº 88/2015 autorizou o Estado do Rio Grande do Sul a reduzir juros e 

multas mediante quitação ou parcelamento de débitos fiscais relacionados com o ICM 

e o ICMS, vencidos até 31.7.2015, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, 

inclusive ajuizados. 

Citado ato dispôs sobre: a) a redução dos juros e multas; b) a formalização da opção pelo 

programa que não poderá exceder a 21.12.2015; c) as hipóteses que implicam em 

revogação do parcelamento. Essas disposições entram em vigor na data da publicação 

de sua ratificação nacional.  

CONFAZ - ICM e ICMS - PA - Parcelamento de débitos – Autorização 

Fonte: Fiscosoft 

O Convênio ICMS nº 91/2015 autorizou o Estado do Pará a instituir programa destinado 

a reduzir multas e juros relacionados com o ICM e o ICMS, cujos fatos geradores tenham 

ocorrido até 31.12.2014, constituídos ou não, inclusive os espontaneamente 

denunciados pelo contribuinte, inscritos ou não em dívida ativa, ainda que ajuizados. 

Citado ato dispôs especialmente sobre: a) os percentuais de redução das multas e juros; 

b) o pagamento da parcela única ou da primeira parcela até 30.9.2015; c) as condições 

para a concessão do parcelamento; d) a adesão ao programa. 
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CONFAZ - ICMS - ES - Indústrias - Não exigência de estorno de crédito - Diferencial 

de alíquota – Autorização 

Fonte: Fiscosoft 

O Convênio ICMS nº 90/2015 autorizou o Estado do Espírito Santo a não exigir o estorno 

de créditos tributários referentes ao diferencial de alíquota em aquisição interestadual 

de bens destinados ao ativo imobilizado de indústrias localizadas no Estado, no período 

de 1º.7.2012 a 30.9.2015. 

O benefício concedido não confere qualquer direito a restituição ou compensação de 

importâncias já pagas ou compensadas anteriormente.  

Essas disposições entram em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional. 

RS pode abrir parcelamento especial de ICMS 

Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio 

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) autorizou o governo do Rio Grande 

do Sul a reduzir juros e multas mediante quitação ou parcelamento de débitos de ICMS. 

Firmada pelo Convênio ICMS nº 88, publicado no Diário Oficial do Estado de ontem, a 

medida é relevante frente ao cenário econômico gaúcho atual. 

O convênio permite que o governo reduza em até 40% os juros sobre o ICMS vencido 

até 31 de julho, inclusive valores em discussão na Justiça. O débito também poderá ser 

pago com redução de até 85% das multas punitivas ou moratórias e seus respectivos 

acréscimos legais, e poderá ser parcelado em até 120 meses. 

No caso de empresa optante do Simples Nacional ou com débito decorrente de período 

em que esteve no regime, a dívida poderá ser parcelada com redução de até 100% das 

multas punitivas ou moratórias e seus respectivos acréscimos legais. 

O ingresso no programa se dará com o pagamento da parcela única ou da primeira 

parcela. O prazo máximo para adesão será regulamentado por lei estadual, mas não 

poderá exceder 21 de dezembro. 

Se ocorrer atraso no pagamento por três meses, consecutivos ou não, ou acúmulo em 

Dívida Ativa exigível referente a três meses do ICMS declarado, ou outras condições a 

serem estabelecidas pela Fazenda gaúcha forem descumpridas, o benefício será 

revogado. 
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Para o advogado Marcelo Jabour, presidente da Lex Legis Consultoria Tributária, as 

condições do programa autorizado são atrativas. "O que mais chama a atenção é o 

tratamento diferenciado para quem é ou foi optante do Simples Nacional e a permissão 

para a inclusão de débitos vencidos até 31 de julho, uma data muito recente. A medida 

é certeira tanto para a Fazenda como para os contribuintes", afirma. 

O parcelamento especial pode ajudar o governo gaúcho, que enfrenta a paralisação dos 

servidores públicos contra o parcelamento dos salários e propostas do governador José 

Ivo Sartori (PMDB) para enfrentar a crise financeira no Estado. Uma delas é o aumento 

do ICMS. 

Jucá condena intenção de governos estaduais de aumentar impostos 

Fonte: Agência Senado 

O senador Romero Jucá (PMDB-RR) condenou da tribuna do Senado, nesta sexta-feira 

(21), a intenção dos secretários estaduais de fazenda de aumentar os impostos para 

enfrentar a falta de recursos de custeio da máquina administrativa. 

Os secretários estiveram reunidos na quinta-feira (20), em Brasília, para discutir a 

regulamentação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

incidente no comércio eletrônico. Aproveitaram para examinar alternativas à crise 

econômica - uma delas o aumento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis 

(ITBI) incidente sobre bens de herança. 

Para Jucá, o caminho para enfrentar os problemas de caixa dos estados passa pela 

contenção de gastos e simplificação tributária, "nunca pela oneração das famílias". O 

senador referiu-se especificamente à tentativa de elevar de 4% para 20% o ITBI 

incidente sobre bens de herança. 

Após avisar que não estava falando em causa própria - por ter transferido os bens para 

seus filhos após ter-se separado -, ele advertiu que dificilmente uma família terá em 

poupança 20% do valor do imóvel para pagar o imposto. 

O senador disse que não estava falando de grandes fortunas, mas de bens de famílias 

pobres que levaram a vida toda para conseguir um imóvel. Com o aumento do imposto, 

acrescentou, essa família terá que vender o imóvel na eventual morte de um dos 

proprietários, para cumprir a obrigação com a fazenda estadual. 

O parlamentar avisou que "o caminho do aumento desvairado de impostos" não é aceito 

pela maioria do Senado, que, em sua avaliação, dificilmente acolherá a medida. Para 

Jucá, com a aprovação do ajuste fiscal, não se pode mais falar em aumento de tributos. 
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É preciso simplificar os impostos e melhorar a sinalização para os agentes econômicos, 

acrescentou. 

Estados propõem elevar impostos 

Fonte: Tribuna do Norte 

Em clima de grande insatisfação com o governo federal, os Estados decidiram propor 

aumento uniforme para 18% da alíquota do ICMS cobrada sobre o diesel e de 20% do 

tributo que incide sobre a herança e doação, o ITCD. No Rio Grande do Norte, a alíquota 

do diesel subiria de 12% para 18%. Em reunião do Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz), ontem, os secretários decidiram aprovar o encaminhamento de 

projeto de resolução ao Senado com o realinhamento da alíquota do diesel e fixação da 

uma alíquota máxima para o ITCD. 

O secretário de Tributação do RN e coordenador do Confaz, André Horta, afirmou  que 

o Ministério da Fazenda pediu mais tempo para responder às demandas dos Estados. 

Após reunião com o secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Fabrício 

Dantas, os secretários se mostraram insatisfeitos com a decisão do governo federal de 

represar os pedidos de autorização para empréstimos.  

Segundo Horta, os Estados estão fazendo o dever de casa e, no caso do RN, as despesas 

foram reduzidas em 40% e, ainda assim, não é possível pagar a folha de pagamento do 

Estado. "Tempo em que os secretários de Fazenda eram administradores de folha de 

pagamento era bom, porque hoje, nem isso conseguimos fazer", disse.  

O Rio Grande do Norte tem uma alíquota de 12% para o ICMS de diesel e, com as 

mudanças propostas na reunião de ontem, passaria para 18% o que, segundo ele, é 

positivo e já dá um alívio para as contas do Estado.  

Horta se mostrou favorável ao aumento da alíquota do ITCD, tributo que incide sobre a 

transferência de doações e herança. "Diversos países do mundo cobram mais que o 

Brasil neste assunto", ponderou. 

Em boa parte dos Estados, a alíquota do diesel é de 17%, mas muitos cobram menos do 

que esse valor. Com a proposta, a alíquota mínima que valeria para todos subiria para 

18%. A medida visa também evitar a guerra fiscal entre os Estados que cobram alíquotas 

diferenciadas. 

Já a proposta de elevação para 20% da alíquota do ITCD é uma reação à tentativa do 

governo federal de criar um tributo novo sobre herança, que na prática teria a mesma 
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base de tributação do imposto cobrado pelos Estados. A alíquota máxima permitida do 

ITCD é de 8%, mas a maioria dos Estados cobra 4%. 

Em crise e muitos com dificuldade até mesmo para honrar o pagamento da folha do 

funcionalismo, os Estados reclamam que estão fazendo o ajuste fiscal e "cortando na 

carne", ao contrário do governo federal. Sem alternativa, os Estados se mobilizam para 

aumentar a carga tributária e recuperar as receitas. O primeiro da fila foi o Rio Grande 

do Sul, que ontem anunciou um forte aumento das alíquotas do ICMS. 

Renato Villela, secretário de São Paulo, disse que o Estado quer avaliar melhor o impacto 

da alta do ICMS do diesel na economia. Ele votou contra a decisão de pedir ao Senado o 

aumento da alíquota.  

Governo protege empresas maranhenses cobrando ICMS complementar sobre 

produtos de outros estados com benefícios ilegais  

Fonte: Governo do Maranhão 

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) divulgou a Portaria 390/15 ampliando a 

relação das mercadorias oriundas de outros estados que irão sofrer cobrança 

complementar de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na 

entrada destes produtos no território maranhense. A Sefaz adotou a medida,porque 

foram identificadas empresas que receberam benefícios fiscais em seus estados – 

benefícios não autorizados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) – o 

que possibilita a estas empresas colocar produtos no mercado maranhense com preços 

inferiores aos praticados pelos concorrentes locais, situação que configura concorrência 

predatória. 

 De acordo com o secretário de Estado da Fazenda, Marcellus Ribeiro, trata-se de 

medida excepcional para proteger a indústria e o atacado maranhense da concorrência 

desleal deempresas de outros estados beneficiados com incentivos ilegais no ICMS. 

 A Sefaz determinou que, quando da entrada em território maranhense dos grupos de 

produtos listados na Portaria 390/15, oriundos dos estados do Pará, Tocantins, Goiás, 

Ceará, Pernambuco e Piauí, o contribuinte maranhense que receber tais mercadorias 

será afetado com a cobrança complementar do ICMS, para compensar os créditos 

concedidos indevidamente nos estados vizinhos. 

 O ICMS complementar pode variar desde 5%, nos casos de aquisição de bebidas 

alcoólicas (whisky, wodka, vinho, champagne, conhaque e etc.), até 12%, nas situações 

de aquisição de pescados e camarão em cativeiro, oriundos do estado do Piauí. Entre os 

setores que vão pagar ICMS, podem ser citados o comércio de arroz, medicamentos e 
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atacadista, do estado de Goiás; a atividade atacadista de importados, Central de 

Distribuição (CD) e indústria de celulose oriunda de Pernambuco; e segmento atacadista 

e produtos farmacêuticos, vindos do Ceará. 

 A lista completa dos produtos e os percentuais aplicáveis podem ser consultados na 

Portaria publicada no Portal da 

SEFAZ:http://portal.sefaz.ma.gov.br/portalsefaz/jsp/pagina/pagina.jsf?codigo=104 

Segundo o secretário Marcellus Ribeiro, a medida atende aos interesses da indústria e 

do atacado maranhense que estão perdendo mercado com a concorrência desleal 

provocada pelos benefícios ilegais de ICMS concedidos por outros estados, favorecendo 

o desenvolvimento do mercado interno e os dinamismos destes setores vitais para a 

economia, geração de emprego e renda. 

MUNICIPAL 

Projeto que dá desconto no IPTU de quem adota cães e gatos é aprovado 

Fonte: G1 

A Câmara Municipal de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná, aprovou 

nesta quarta-feira (19) o projeto de lei que dá descontos no Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU) para quem adotar cães e gatos do Canil Municipal. 

O Programa Municipal de Adoção Responsável de Pequenos Animais foi aprovado em 

primeira discussão na sessão de segunda (17) e, em segunda, nesta quarta. 

Segundo a Câmara, o projeto segue para a análise do prefeito Marcelo Rangel (PPS). 

Após ser sancionada, a proposta entra em vigor. 

O desconto no IPTU é anual e vai de R$ 63 a R$ 127, dependendo de cada caso. Para 

obter a redução, o contribuinte precisa assinar um termo de compromisso com a 

prefeitura. No documento, o morador se compromete a cuidar bem do animal. 

A prefeitura vai fiscalizar o contribuinte para saber se ele continua com o cão ou o gato 

adotado. Segundo a Gerência de Controle de Zoonoses, a ideia é mandar agentes de 

saúde pelo menos uma vez por ano às casas dos adotantes. 

Caso o morador abandone o animal, ele será autuado pela prefeitura e pode pagar uma 

multa de até R$ 1.277 e ainda devolver o dinheiro equivalente ao descontado no IPTU. 

A prefeitura estima que cerca de cinco mil animais possam ser adotados dentro do 

programa. No entanto, conforme a previsão da própria prefeitura, o número de cães na 

cidade gira em torno de 55 mil e o de gatos é de R$ 5 mil. 
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O projeto foi apoiado por ongs de apoio aos animais, como a SOS Bichos e o Grupo 

Fauna, entretanto, a Secretaria Municipal de Finanças vai deixar de arrecadar uma 

média de R$ 326 mil por ano com o programa. 

A Câmara Municipal esclarece que o desconto passa a valer a partir de 2017, pois o 

contribuinte precisa ficar um ano com o animal para receber o abatimento no próximo 

lançamento dos carnês. 

Municípios mais pobres querem tratamento diferenciado na reforma tributária 

Fonte: Jornal do Brasil 

Os municípios mais pobres do País querem tratamento diferenciado na reforma 

tributária. Prefeitos do chamado G100, grupo que reúne municípios populosos com 

baixa renda per capita e alta vulnerabilidade socioeconômica, apresentaram 

reivindicações, nesta quinta-feira (20), à Comissão Especial da Reforma Tributária. 

O vice-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos para as Políticas Sociais, Elias Gomes, 

reclamou da distribuição do ICMS, que, segundo ele, favorece municípios com maior 

dinamismo econômico. Ele é prefeito de Jaboatão dos Guararapes, primeiro na lista dos 

mais vulneráveis em Pernambuco, estado com maior número de municípios nessa 

situação, 18 no total. 

Constitucionalmente, 25% da arrecadação estadual do ICMS são repassados para os 

municípios. O índice de participação que estabelece o percentual que cada um terá 

direito é baseado no valor adicionado fiscal (VAF), que corresponde ao que é 

economicamente produzido no município. “De modo geral, as cidades do G100 possuem 

baixo dinamismo econômico, portanto, baixo VAF, o que resulta em pequena fatia do 

ICMS frente ao tamanho de suas populações”, explicou Elias Gomes. 

Fundo dos municípios 

Da mesma forma , o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), privilegia as cidades 

de menor porte populacional. Elias Gomes sugere mudanças nos critérios de distribuição 

para melhorar a renda per capita desses municípios. 

"As faixas dentro do FPM são completamente alheias a uma justiça na distribuição. Por 

exemplo, municípios entre 100 mil a um milhão de habitantes tem um tipo de 

percentual na participação, então, aquele meu vizinho de 110 mil habitantes recebe 

igualmente a nós, que temos 700 mil habitantes”, explicou Elias. 
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“Isso constrói desigualdades. Então, que o escalonamento seja menor, a cada 50 mil 

habitantes, e, com isso, se faz justiça, e o tributo não tem sentido se não for para 

financiar a vida, o desenvolvimento, a qualidade de vida das pessoas", acrescentou. 

Receitas per capita 

Dados do anuário da Frente Nacional dos Municípios mostram que a receita per capita 

média dos municípios do G100 é metade da média dos demais municípios (R$ 1,3 mil 

contra R$ 2,6 mil). 

Pequenos municípios com até 10 mil habitantes chegam a receber cinco vezes o valor 

que os municípios do G100 recebem do FPM, por habitante (R$ 1,2 mil contra R$ 250). 

Da mesma forma, as receitas do ICMS por habitante dos municípios do G100 é menos 

da metade da recebida pelos demais municípios (R$ 219 contra R$ 580). 

Crescimento desordenado 

"Não dá para tratar desiguais de forma igual. Nesse ritmo vamos chegar no mesmo nível 

dos demais municípios em 100 anos", argumentou Elias Gomes, lembrando que fazem 

parte do G100 municípios que cresceram de forma rápida e desordenada nas periferias 

das grandes cidades. 

“A receita per capita do município vizinho ao meu, que explora o Porto de Suape é 1300 

reais, enquanto a nossa é 180 reais”, lamentou o prefeito pernambucano. 

Arrecadação 

O deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) avalia que a arrecadação dos municípios é mal 

explorada e sugere mudanças: "Eu pessoalmente entendo que o ISS deveria se juntar ao 

ICMS e aos impostos de consumo federal – PIS, Cofins e IPI – e fazermos uma única base 

e uma única cobrança de um fisco único federativo nacional, de estados e municípios 

em sociedade”. 

A ideia, segundo ele, “não é cada um ter uma unidade, mas aumentar o potencial dessa 

arrecadação, porque se você está muito próximo da população, você não consegue 

aumentar o IPTU, o ISS, o IPVA, mas quando a receita federal aumenta, ela está distante, 

fica diluída, difusa". 

Os prefeitos também mostraram que, em relação aos demais tributos, os municípios do 

G100 também estão em desvantagem. A receita do ISS per capita é quatro vezes menor 

que a dos demais municípios. Já a do IPTU é cinco vezes menor. E o produto Interno 

Bruto (PIB) per capita dessas cidades é 1/3 das demais. 



 

55 

 

12% da população 

O autor do requerimento para audiência, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), destaca 

que os municípios do G100 concentram 12% da população brasileira e que, se forem 

tratados de forma diferenciada, podem melhorar os indicadores sociais do Brasil. 

“Precisamos estabelecer mecanismos de equalização para justiça social. O FPM pode ser 

esse instrumento”, avaliou. 

Atendimento diferenciado 

Lucimar Nascimento, prefeita de Valparaíso de Goiás e vice-presidente da FNP para a 

Vigilância Sanitária, defendeu atendimento diferenciado aos municípios do G100 com a 

diminuição da burocracia para obter financiamentos junto ao BNDES. Ela também fez 

um apelo para que a comissão reveja a distribuição do ICMS na Reforma Tributária. 

O objetivo, ressaltou, é proporcionar “uma nova equalização que diminua o tempo para 

o G100 se igualar aos demais municípios”. Ela lembrou que, dos sete municípios de Goiás 

que fazem parte do G100, cinco estão no entorno do Distrito Federal, a poucos 

quilômetros da capital federal. 

Carlos Farias, Secretário de Desenvolvimento Econômico de Araçatuba, ponderou que 

as mudanças poderiam ser de forma gradativa para minimizar o impacto nos demais 

municípios. 

 


