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FEDERAL 

 

Por reforma do ICMS, Levy autoriza pagar Lei Kandir em quatro parcelas 

Fonte: Valor 

Por Raphael Di Cunto 

O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, repassará aos Estados quatro parcelas de R$ 487,5 

milhões relativas à desoneração das exportações feitas em 2014 - a Lei Kandir -, cujo 

pagamento estava suspenso até a edição de projeto de lei com o assunto. Ao todo, o 

governo pagará R$ 1,9 bilhão entre setembro e dezembro deste ano. 

A autorização, conforme revelou o Valor PRO na sexta-feira passada, foi um agrado do 

ministro aos secretários estaduais que compõem o Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz), e uma forma de tentar salvar a reforma do ICMS, bombardeada no 

Congresso Nacional por parlamentares aliados e criticada por governadores pela 

possibilidade de não pagamento das compensações caso os fundos não obtenham os 

recursos esperados.  

O projeto de lei encaminhado por Levy ao Congresso prevê que o pagamento ocorrerá 

até o último dia útil de setembro, outubro, novembro e dezembro, descontadas as 

dívidas vencidas e não pagas por Estados e municípios à União, inclusive as de 

empréstimos no exterior em que o governo federal era o avalista. 

Receita esclarece cálculo de IR e CSLL 

Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio 

As multinacionais que importam ou exportam commodities para coligadas no exterior - 

especialmente as do agronegócio - terão que justificar à Receita Federal a não aplicação 

dos métodos dos Preços Independentes Comparados (PIC) e do Preço sob Cotação na 

Exportação (Pecex) no cálculo do Imposto de Renda (IR) e da CSLL. A exigência está na 

Solução de Consulta da Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) nº 176. 

Como será difícil cumprir a determinação, tributaristas afirmam que um volume maior 

de commodities poderá ter que submeter-se ao PIC e ao Pecex, que fazem parte das 

regras de preço de transferência. Em geral, essas regras foram criadas pela Lei nº 9.430, 

de 1996, para evitar que companhias no Brasil transfiram lucros para coligadas no 

exterior disfarçados de importações ou exportações e, assim, reduzam os impostos a 

pagar no Brasil. Na prática, a medida pode elevar a carga tributária dos produtos. 
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Os métodos PCI e Pecex foram instituídos pela Lei nº 12.715, de setembro de 2012, e 

são obrigatórios para commodities. A norma não definiu, porém, um conceito para 

commodity. 

A Instrução Normativa (IN) nº 1.312, então, foi editada para regulamentar o PCI e o 

Pecex com três anexos. O primeiro é uma lista de commodities. O segundo elenca as 

bolsas internacionais cujas cotações devem ser consideradas (Nova York, Tóquio, 

Londres etc) e o terceiro descreve uma série de publicações, cujas informações podem 

ser levadas em conta (Poten & Partner, CMAI e CIS, entre outras). De acordo com a 

norma, os métodos PCI e Pecex devem ser aplicados quando o produto constar no 

primeiro anexo e, cumulativamente, no segundo ou no terceiro. 

A norma regulamentadora também abrange os "similares". De acordo com a IN, dois ou 

mais bens serão assim considerados quando, simultaneamente, "tiverem a mesma 

natureza e a mesma função; puderem substituir-se mutuamente, na função a que se 

destinem; e tiverem especificações equivalentes". 

As novas regras geraram dúvidas a um contribuinte, que foram respondidas agora por 

meio da solução de consulta. De acordo com a Cosit, se a commodity comercializada 

não é idêntica à da lista da Receita, o contribuinte terá que comprovar que não está 

cotada nas bolsas ou publicações internacionais elencadas na IN, e que não existe 

similar, para deixar de aplicar os métodos de preço de transferência. 

Para a Receita, "a comprovação da inexistência de preço público do produto, de produto 

similar e/ou da impossibilidade de determinação do prêmio, é ônus que incumbe ao 

sujeito passivo". 

De acordo com o advogado Alexandre Siciliano, do Lobo & De Rizzo Advogados, será 

praticamente impossível fazer essa comprovação. "O contribuinte teria que apresentar 

a cotação de todos os produtos, em todas as 22 bolsas, para provar que a commodity 

que ele negocia, ou mesmo similar, não está lá", diz. 

O advogado Fábio Calcini, do Brasil Salomão & Matthes Advocacia, também critica a 

exigência e lembra que, pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional, o ônus de provar 

o fato gerador e a base de cálculo é do Fisco. Além disso, a IN, segundo ele, extrapolou 

a Lei 9.430 por abranger os "similares". "Portanto, é ilegal e uma eventual autuação 

pode ser questionada." 

STJ julgará prazo para devolução de tarifas de água 

Fonte: Valor 

Por Beatriz Olivon 
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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai definir, em recurso repetitivo, o prazo para o 

consumidor pedir no Judiciário a devolução de tarifas de água e esgoto pagas a mais 

(repetição de indébito). A questão será analisada pelos ministros da 1ª Seção. Ainda não 

há previsão de quando o julgamento será realizado. 

O processo foi ajuizado pelo Condomínio Edifício Seguradoras, na capital paulista, contra 

a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O condomínio 

comercial quer receber de volta valores pagos a mais entre setembro de 1988 e 

dezembro de 1996, com juros e correção monetária. O relator do caso é o ministro Og 

Fernandes. 

Em segunda instância, o entendimento da 3ª Câmara Extraordinária de Direito Privado 

do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) foi favorável ao condomínio, que ajuizou a 

ação em 2008. Os desembargadores seguiram voto do relator, desembargador Ruy 

Coppola. Consideraram que o pedido não estaria prescrito. E, no mérito, determinaram 

a devolução dos valores solicitados, que foram pagos a mais devido a uma suposta 

classificação equivocada do edifício pela Sabesp. 

Quanto ao prazo de prescrição, Coppola dividiu o pedido feito no processo em dois 

intervalos de tempo. Para o primeiro período, de 1988 a 1992, entendeu que deveria 

ser aplicado o prazo de 20 anos do Código Civil de 1916, seguindo as regras de transição 

previstas na nova versão da norma, de 2002. 

Já para o período entre janeiro de 1993 e 1996, o desembargador considerou que 

deveria ser aplicado o prazo de dez anos previsto no artigo 205 do novo Código Civil. 

Porém, de acordo com o magistrado, a data inicial do prazo decenal seria 11 de janeiro 

de 2003, quando entrou em vigor a norma. Portanto, o prazo terminaria em 2013, não 

havendo prescrição. 

Procurada pelo Valor, a Sabesp informou que há processos em curso discutindo o tema 

e que, na avaliação da companhia, o prazo de prescrição é de três anos, por tratar-se de 

pedido de ressarcimento. 

A ação foi ajuizada em nome do condomínio, de acordo com o advogado que o 

representa, José Amado de Faria, do escritório Braga Nascimento, porque o sistema de 

cobrança da Sabesp impede os consumidores de entrarem com ações individuais. "A 

ação precisa ser proposta pelo condomínio, o que depende de uma assembleia. A 

Sabesp não tem interesse em individualizar a cobrança", diz. 

A matéria discutida no processo é recorrente no Judiciário. Por isso, é oportuno o 

recurso repetitivo, segundo Hugo Filardi Pereira, sócio da área de Contencioso Cível e 
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Consumerista do Siqueira Castro Advogados. De acordo com o advogado, o STJ vem 

aplicando o prazo de dez anos, seguindo o artigo 205 do Código Civil de 2002. 

Alguns tribunais de segunda instância aplicam, porém, o prazo de cinco anos, previsto 

no artigo 206 do Código Civil, para cobrança de dívidas líquidas constantes de 

instrumento público ou particular. "Existe uma dúvida em qual artigo enquadrar esse 

tipo de situação", afirma Pereira. 

Empresa que revende máquinas agrícolas não faz jus ao crédito dos valores 
pagos a título de PIS/PASEP e COFINS 

Fonte: AASP 

Por unanimidade, a 7ª Turma do TRF da 1ª Região confirmou sentença de primeiro grau 

que denegou a segurança requerida por uma empresa de máquinas agrícolas, ora parte 

impetrante, objetivando o crédito dos valores pagos a título de PIS/PASEP e COFINS nas 

operações de compra dos produtos que revende (tratores, máquinas agrícolas e peças), 

sujeitos ao regime monofásico, em face do artigo 17 da Lei 11.033/2004. A empresa 

também requereu a compensação do indébito desde dezembro de 2004, atualização 

pela taxa SELIC, com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal.  

Na apelação, a empresa sustenta que os incisos IV dos § 3º dos artigos 1º das Leis 

10.637/2002 e 10.833/2003, lhes assegurariam a escrituração de créditos decorrentes 

da tributação monofásica das exações, ante o regime da não-cumulatividade, não lhes 

sendo aplicáveis quaisquer vedações legais.  

Para a relatora, desembargadora federal Ângela Catão, a empresa apelante está 

equivocada em seus argumentos. Isso porque, segundo a magistrada, ela não está 

inserida no rol indicado no artigo 1º da Lei 10.485/2002, uma vez que está adiante na 

cadeia econômica contributiva. “Diversamente do que se aplicam aos demais tributos, 

que possuem também como base de sua incidência o faturamento, a não-

cumulatividade quanto ao PIS/PASEP e à CONFINS não alcança todas as atividades 

econômicas, e como bem alertou o Juízo de primeiro grau, foi outorgado ao legislador 

ordinário o estabelecimento da sistemática a ser seguida”, explicou a relatora.  

Dessa forma, esclareceu a magistrada em seu voto, “a impetrante exerce atividade cujo 

regime a que está submetida é o monofásico para o setor de atividade econômica da 

aquisição/revenda de tratores, máquinas agrícolas e peças. Já o regime legal de 

tributação (PIS/COFINS) é do tipo monofásico, que incide na fase de industrialização, a 

cargo do fabricante, havendo vedação ao pretendido aproveitamento pela revendedora 

dos bens”.  
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Processo nº 0001063-06.2007.4.01.3701/MA 

Por reforma do ICMS, Levy autoriza pagar Lei Kandir em quatro parcelas 

Fonte: Valor 

Por Raphael Di Cunto 

O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, repassará aos Estados quatro parcelas de R$ 487,5 

milhões relativas à desoneração das exportações feitas em 2014 - a Lei Kandir -, cujo 

pagamento estava suspenso até a edição de projeto de lei com o assunto. Ao todo, o 

governo pagará R$ 1,9 bilhão entre setembro e dezembro deste ano. 

A autorização, conforme revelou o Valor PRO na sexta-feira passada, foi um agrado do 

ministro aos secretários estaduais que compõem o Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz), e uma forma de tentar salvar a reforma do ICMS, bombardeada no 

Congresso Nacional por parlamentares aliados e criticada por governadores pela 

possibilidade de não pagamento das compensações caso os fundos não obtenham os 

recursos esperados.  

O projeto de lei encaminhado por Levy ao Congresso prevê que o pagamento ocorrerá 

até o último dia útil de setembro, outubro, novembro e dezembro, descontadas as 

dívidas vencidas e não pagas por Estados e municípios à União, inclusive as de 

empréstimos no exterior em que o governo federal era o avalista. 

Receita esclarece cálculo de IR e CSLL 

Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio 

As multinacionais que importam ou exportam commodities para coligadas no exterior - 

especialmente as do agronegócio - terão que justificar à Receita Federal a não aplicação 

dos métodos dos Preços Independentes Comparados (PIC) e do Preço sob Cotação na 

Exportação (Pecex) no cálculo do Imposto de Renda (IR) e da CSLL. A exigência está na 

Solução de Consulta da Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) nº 176. 

Como será difícil cumprir a determinação, tributaristas afirmam que um volume maior 

de commodities poderá ter que submeter-se ao PIC e ao Pecex, que fazem parte das 

regras de preço de transferência. Em geral, essas regras foram criadas pela Lei nº 9.430, 

de 1996, para evitar que companhias no Brasil transfiram lucros para coligadas no 

exterior disfarçados de importações ou exportações e, assim, reduzam os impostos a 

pagar no Brasil. Na prática, a medida pode elevar a carga tributária dos produtos. 



 

9 

 

Os métodos PCI e Pecex foram instituídos pela Lei nº 12.715, de setembro de 2012, e 

são obrigatórios para commodities. A norma não definiu, porém, um conceito para 

commodity. 

A Instrução Normativa (IN) nº 1.312, então, foi editada para regulamentar o PCI e o 

Pecex com três anexos. O primeiro é uma lista de commodities. O segundo elenca as 

bolsas internacionais cujas cotações devem ser consideradas (Nova York, Tóquio, 

Londres etc) e o terceiro descreve uma série de publicações, cujas informações podem 

ser levadas em conta (Poten & Partner, CMAI e CIS, entre outras). De acordo com a 

norma, os métodos PCI e Pecex devem ser aplicados quando o produto constar no 

primeiro anexo e, cumulativamente, no segundo ou no terceiro. 

A norma regulamentadora também abrange os "similares". De acordo com a IN, dois ou 

mais bens serão assim considerados quando, simultaneamente, "tiverem a mesma 

natureza e a mesma função; puderem substituir-se mutuamente, na função a que se 

destinem; e tiverem especificações equivalentes". 

As novas regras geraram dúvidas a um contribuinte, que foram respondidas agora por 

meio da solução de consulta. De acordo com a Cosit, se a commodity comercializada 

não é idêntica à da lista da Receita, o contribuinte terá que comprovar que não está 

cotada nas bolsas ou publicações internacionais elencadas na IN, e que não existe 

similar, para deixar de aplicar os métodos de preço de transferência. 

Para a Receita, "a comprovação da inexistência de preço público do produto, de produto 

similar e/ou da impossibilidade de determinação do prêmio, é ônus que incumbe ao 

sujeito passivo". 

De acordo com o advogado Alexandre Siciliano, do Lobo & De Rizzo Advogados, será 

praticamente impossível fazer essa comprovação. "O contribuinte teria que apresentar 

a cotação de todos os produtos, em todas as 22 bolsas, para provar que a commodity 

que ele negocia, ou mesmo similar, não está lá", diz. 

O advogado Fábio Calcini, do Brasil Salomão & Matthes Advocacia, também critica a 

exigência e lembra que, pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional, o ônus de provar 

o fato gerador e a base de cálculo é do Fisco. Além disso, a IN, segundo ele, extrapolou 

a Lei 9.430 por abranger os "similares". "Portanto, é ilegal e uma eventual autuação 

pode ser questionada." 

STJ julgará prazo para devolução de tarifas de água 

Fonte: Valor 

Por Beatriz Olivon 
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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai definir, em recurso repetitivo, o prazo para o 

consumidor pedir no Judiciário a devolução de tarifas de água e esgoto pagas a mais 

(repetição de indébito). A questão será analisada pelos ministros da 1ª Seção. Ainda não 

há previsão de quando o julgamento será realizado. 

O processo foi ajuizado pelo Condomínio Edifício Seguradoras, na capital paulista, contra 

a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O condomínio 

comercial quer receber de volta valores pagos a mais entre setembro de 1988 e 

dezembro de 1996, com juros e correção monetária. O relator do caso é o ministro Og 

Fernandes. 

Em segunda instância, o entendimento da 3ª Câmara Extraordinária de Direito Privado 

do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) foi favorável ao condomínio, que ajuizou a 

ação em 2008. Os desembargadores seguiram voto do relator, desembargador Ruy 

Coppola. Consideraram que o pedido não estaria prescrito. E, no mérito, determinaram 

a devolução dos valores solicitados, que foram pagos a mais devido a uma suposta 

classificação equivocada do edifício pela Sabesp. 

Quanto ao prazo de prescrição, Coppola dividiu o pedido feito no processo em dois 

intervalos de tempo. Para o primeiro período, de 1988 a 1992, entendeu que deveria 

ser aplicado o prazo de 20 anos do Código Civil de 1916, seguindo as regras de transição 

previstas na nova versão da norma, de 2002. 

Já para o período entre janeiro de 1993 e 1996, o desembargador considerou que 

deveria ser aplicado o prazo de dez anos previsto no artigo 205 do novo Código Civil. 

Porém, de acordo com o magistrado, a data inicial do prazo decenal seria 11 de janeiro 

de 2003, quando entrou em vigor a norma. Portanto, o prazo terminaria em 2013, não 

havendo prescrição. 

Procurada pelo Valor, a Sabesp informou que há processos em curso discutindo o tema 

e que, na avaliação da companhia, o prazo de prescrição é de três anos, por tratar-se de 

pedido de ressarcimento. 

A ação foi ajuizada em nome do condomínio, de acordo com o advogado que o 

representa, José Amado de Faria, do escritório Braga Nascimento, porque o sistema de 

cobrança da Sabesp impede os consumidores de entrarem com ações individuais. "A 

ação precisa ser proposta pelo condomínio, o que depende de uma assembleia. A 

Sabesp não tem interesse em individualizar a cobrança", diz. 

A matéria discutida no processo é recorrente no Judiciário. Por isso, é oportuno o 

recurso repetitivo, segundo Hugo Filardi Pereira, sócio da área de Contencioso Cível e 



 

11 

 

Consumerista do Siqueira Castro Advogados. De acordo com o advogado, o STJ vem 

aplicando o prazo de dez anos, seguindo o artigo 205 do Código Civil de 2002. 

Alguns tribunais de segunda instância aplicam, porém, o prazo de cinco anos, previsto 

no artigo 206 do Código Civil, para cobrança de dívidas líquidas constantes de 

instrumento público ou particular. "Existe uma dúvida em qual artigo enquadrar esse 

tipo de situação", afirma Pereira. 

Empresa que revende máquinas agrícolas não faz jus ao crédito dos valores 
pagos a título de PIS/PASEP e COFINS 

Fonte: AASP 

Por unanimidade, a 7ª Turma do TRF da 1ª Região confirmou sentença de primeiro grau 

que denegou a segurança requerida por uma empresa de máquinas agrícolas, ora parte 

impetrante, objetivando o crédito dos valores pagos a título de PIS/PASEP e COFINS nas 

operações de compra dos produtos que revende (tratores, máquinas agrícolas e peças), 

sujeitos ao regime monofásico, em face do artigo 17 da Lei 11.033/2004. A empresa 

também requereu a compensação do indébito desde dezembro de 2004, atualização 

pela taxa SELIC, com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal.  

Na apelação, a empresa sustenta que os incisos IV dos § 3º dos artigos 1º das Leis 

10.637/2002 e 10.833/2003, lhes assegurariam a escrituração de créditos decorrentes 

da tributação monofásica das exações, ante o regime da não-cumulatividade, não lhes 

sendo aplicáveis quaisquer vedações legais.  

Para a relatora, desembargadora federal Ângela Catão, a empresa apelante está 

equivocada em seus argumentos. Isso porque, segundo a magistrada, ela não está 

inserida no rol indicado no artigo 1º da Lei 10.485/2002, uma vez que está adiante na 

cadeia econômica contributiva. “Diversamente do que se aplicam aos demais tributos, 

que possuem também como base de sua incidência o faturamento, a não-

cumulatividade quanto ao PIS/PASEP e à CONFINS não alcança todas as atividades 

econômicas, e como bem alertou o Juízo de primeiro grau, foi outorgado ao legislador 

ordinário o estabelecimento da sistemática a ser seguida”, explicou a relatora.  

Dessa forma, esclareceu a magistrada em seu voto, “a impetrante exerce atividade cujo 

regime a que está submetida é o monofásico para o setor de atividade econômica da 

aquisição/revenda de tratores, máquinas agrícolas e peças. Já o regime legal de 

tributação (PIS/COFINS) é do tipo monofásico, que incide na fase de industrialização, a 

cargo do fabricante, havendo vedação ao pretendido aproveitamento pela revendedora 

dos bens”.  
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Processo nº 0001063-06.2007.4.01.3701/MA 

Receita lança novo aplicativo para rascunho da declaração do IR 

Fonte: Valor 

Por Fábio Pupo 

A Receita Federal lançou nesta terça-feira a segunda versão do aplicativo Rascunho IRPF, 

que permite ao contribuinte fazer um rascunho da declaração de Imposto de Renda de 

Pessoa Física (IRPF). 

Segundo a Receita, o aplicativo é facultativo e permite ao contribuinte iniciar o rascunho 

da declaração a ser entregue em 2016 ao longo do ano de 2015, à medida que os fatos 

acontecem. Podem ser registradas informações sobre fatos que aconteceram desde o 

início do ano-calendário, bem como os que ocorrerem até o final de dezembro. As 

informações salvas no rascunho não constituem uma declaração IRPF. 

Segundo Carlos Roberto Occaso, subsecretário de Arrecadação e Atendimento da 

Receita Federal do Brasil, uma primeira versão do aplicativo foi lançada ainda no ano 

passado. A ideia foi facilitar a declaração do contribuinte, que antes era obrigado a 

guardar documentos durante um ano inteiro para usá-los somente em março e abril, na 

época da declaração. 

A primeira versão foi lançada em novembro de 2014 e foi usada por 69 mil contribuintes. 

Entre as novidades desta segunda versão, informou a Receita, está a possibilidade de o 

contribuinte importar a declaração do ano anterior. Podem ser registradas informações 

sobre, por exemplo, dados de dependentes, pagamentos e doações, além de 

rendimentos recebidos. 

Segundo informou a Receita, o aplicativo pode ser usado em computadores ou 

dispositivos móveis (tablets e smartphones) de 21 de julho de 2015 a 28 de fevereiro de 

2016 e está disponível no site da Receita. A partir de março do ano que vem, o 

contribuinte deve fazer a declaração pelos softwares tradicionais de declaração. 

Confederação questiona uso da TR para atualizar dívidas da Fazenda Pública 

Fonte: STF 

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), é relatora da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI 5348) ajuizada contra dispositivo da Lei 9.494/1997 que 

estabelece que a atualização monetária das condenações da Fazenda Pública deve se 

basear nos índices de remuneração básica da caderneta de poupança. A Confederação 

dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB), autora da ação, revela que milhares dessas 
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condenações dizem respeito a direitos de crédito dos servidores públicos brasileiros, 

que estão sendo prejudicados pela norma, uma vez que a Taxa Referencial Diária (TR) – 

índice atualmente adotado para remunerar a poupança – é insuficiente para repor a 

inflação. 

De acordo com a confederação, a TR flutua conforme o mercado, e não de acordo com 

a inflação, o que, por si só, comprova sua inadequação para atualizar os débitos da 

Fazenda Pública. Conforme a ADI, a adoção da taxa como índice de correção monetária 

acaba por praticamente congelar os débitos da Fazenda Pública, violando com isso os 

princípios constitucionais da proporcionalidade (artigo 5º, XXII e LIV) e da moralidade 

(artigo 37, caput), bem como o direito de propriedade dos credores, visto que seus 

percentuais são irrisórios, se comparados, por exemplo, ao IPCA-E. 

Nesse sentido, a entidade relata que, entre setembro de 2009 e março de 2015, 

enquanto a TR acumulou 3,63% de aumento, o IPCA-E registrou 34,73%. “Resta 

comprovada, a não mais poder, a absoluta inadequação da TR para recompor a inflação 

que ainda assola nosso país”, salienta a confederação. 

Como a correção monetária é uma decorrência da necessidade de preservar o valor real 

da moeda frente à inflação, a CSPB entende que a norma questionada não encontra 

abrigo no ordenamento jurídico do país. 

A confederação pede a concessão de liminar para suspender a expressão “atualização 

monetária” contida no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 

11.960/2009 (artigo 5º) e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade da 

expressão. 

Receita Federal simplifica abertura e baixa de CNPJ 

Fonte: Receita Federal 

Foi assinado convênio entre a Receita Federal e o Instituto de Registro de Títulos e 

Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil (IRTDP) com foco na integração cadastral e 

desburocratização. 

A partir de agora as solicitações de inscrição, alteração e baixa, no âmbito do CNPJ, 

poderão ser analisadas e deferidas diretamente pelos Cartórios de Registro de Pessoas 

Jurídicas, sem que o contribuinte necessite deslocar-se para o atendimento da Receita 

Federal. Desta forma, o CNPJ poderá ser emitido, alterado e baixado 

concomitantemente com o registro do respectivo ato no cartório, assim como já ocorre 

com os atos sujeitos a registro nas Juntas Comerciais. 
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Para isso, foram implantadas diversas melhorias no CNPJ, sendo a principal delas a 

possibilidade de que os Cartórios de Registro de Pessoas Jurídicas sejam integrados ao 

processo de análise e deferimento de atos cadastrais do CNPJ, por meio Rede Nacional 

para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresários e Pessoas Jurídicas – 

REDESIM. 

Para viabilizar essa integração, cada Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas do Brasil 

poderá aderir ao convênio já firmado entre a Receita Federal e o Instituto de Registro 

de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil (IRTDPJ), mediante assinatura 

de Termo de Adesão. 

Importante destacar que a Receita Federal, por meio da REDESIM, já está preparada 

para direcionar o deferimento da solicitação CNPJ para Cartórios de Registro de Pessoas 

Jurídicas de qualquer parte do Brasil, sempre que um novo cartório aderir ao processo 

integrado de registro, alteração e baixa do CNPJ. 

A expectativa é que a partir do próximo mês diversos cartórios em vários Estados já 

estarão prontos para se conectarem por meio da REDESIM e prestarem esse serviço às 

diversas pessoas jurídicas no país. 

Governo envia MP do programa de redução de litígios tributários 

Fonte: Valor 

Por Carolina Oms 

A presidente Dilma Rousseff e o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, enviaram ao 

Congresso Nacional a Medida Provisória 685 (MP 685), que institui o Programa de 

Redução de Litígios Tributários (Prorelit) e cria a obrigação de informar à administração 

tributária federal as operações e atos ou negócios jurídicos que acarretem supressão, 

redução ou diferimento de tributo. A MP autoriza ainda o Poder Executivo federal a 

atualizar monetariamente o valor de 11 taxas. 

O Prorelit estabelece que aqueles que tiverem débitos tributários vencidos até 30 de 

junho de 2015 e em discussão administrativa ou judicial na Receita Federal ou na 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderão desistir do respectivo contencioso e 

utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), apurados até 31 de dezembro de 2013 

e declarados até 30 de junho de 2015, para a quitação dos débitos em contencioso.  

Para aderir, será necessário apresentar um requerimento até 30 de setembro deste ano. 

A MP foi publicada na edição de hoje do “Diário Oficial da União”. 
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O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, afirmou que, do total de 35.439 mil 

contribuintes com dívidas em contencioso administrativo o u judicial, 28.399 possuem 

créditos de prejuízo fiscal ou IRPJ ou base de cálculo negativa da CSLL para quitação de 

57% do passivo tributário. Porém, como a adesão é uma opção da empresa, não há 

como fazer estimativas sobre quantas poderão aderir ou sobre quanto o governo vai 

receber até setembro.  

O total de passivos tributário é da ordem de R$ 860 bilhões. Rachid explicou, no entanto, 

que as empresas vão avaliar seus débitos e poderão aderir em situações em que não 

têm chances de obter vitória na Justiça. O secretário tentou explicar que o programa 

não é similar ao Refis, pois não há benefícios. 

Além disso, destacou que não é saudável esses programas de parcelamento de dívida 

pois desrespeitam o bom pagador. “Programa [Refis] não é saudável, gera desequilíbrio 

enorme nas contas públicas e gera comportamento danosos para o contribuinte. Gera 

desrespeito para quem honra seus compromissos”. 

Liminar libera uso de créditos de Cofins 

Fonte: Valor 

Por Beatriz Olivon 

Uma liminar da 10ª Vara Federal Cível de São Paulo autorizou uma importadora da área 

de comunicação e telecomunicação a aproveitar integralmente créditos da Cofins 

incidente sobre operações de importação - incluindo o adicional de 1% previsto na Lei 

nº 10.865, de 2004. A liminar foi concedida após a edição da Lei nº 13.137 de 2015, que 

veda o crédito do adicional da alíquota. Da decisão cabe recurso. 

Após a majoração de 1% da Cofins -Importação, a Receita Federal continuou a autorizar 

apenas os créditos sobre a alíquota anterior ao aumento, de 7,6%. Neste ano, a Lei nº 

13.137, fruto da conversão da Medida Provisória 668, de 2015, trouxe a determinação 

de que o valor da Cofins-Importação pago em decorrência do adicional de alíquota não 

gera direito ao crédito. 

Na ação, julgada pela juíza Leila Paiva Morrison, da 10ª Vara Federal Cível de São Paulo, 

a importadora alegou que a vedação fere o princípio da não cumulatividade, pois causa 

aumento indevido da carga tributária da empresa. "Não se está aqui questionando, 

simplesmente, a majoração da carga tributária, o que não compete ao Poder Judiciário, 

mas, isto sim, aquela feita em desacordo com o arcabouço constitucional", afirma na 

liminar. 
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O advogado que representa a empresa na ação, Fernando Mourão, do Braga e Moreno 

Consultores e Advogados, destaca que o argumento principal no pedido é o da não 

cumulatividade. Mas também aborda-se o tratamento desigual entre produto nacional 

e estrangeiro, o que também é vedado pela Constituição. "A Constituição autoriza 

cobrar e compensar. Mas se eu não posso compensar, foi criado um novo tributo", diz. 

De acordo com Mourão, o questionamento da constitucionalidade da Lei nº 13.137, de 

2015, ainda não chegou aos tribunais superiores. 

O mandado de segurança é a primeira decisão favorável a uma empresa sobre a 

discussão desde a conversão da lei, diz Maurício Faro, do Barbosa, Müssnich & Aragão. 

O advogado faz coro ao argumento de que ao vedar o crédito a norma viola o princípio 

da não cumulatividade, além de dar tratamento desigual a produto nacional e 

estrangeiro. "O executivo não pode manejar a alíquota de Cofins para regulação de 

mercado interno." 

O adicional se aplica aos importados listados no Anexo I da Lei nº 12.546 - que incluem, 

dentre outros, têxteis, alimentos, autopeças, produtos farmacêuticos e móveis. 

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) não deu retorno até o fechamento da 

edição. 

Pagamento do PIS começa nesta quarta-feira 

Fonte: Contábeis 

Atualmente, o dinheiro é pago a quem tenha exercido atividade remunerada por, no 

mínimo, 30 dias consecutivos ou não, no ano, mas o governo queria limitar o pagamento 

a quem tivesse trabalhado ao menos seis meses. A mudança, no entanto, foi derrubada 

no Congresso. 

Como receber 

Os trabalhadores inscritos no Programa de Integração Social (PIS) recebem o abono 

salarial nas agências da Caixa – no caso de correntistas, o crédito é feito na conta. Os 

inscritos no PIS que tiverem o Cartão do Cidadão com senha cadastrada também podem 

fazer o saque em lotéricas, caixas de autoatendimento e postos do Caixa Aqui. Os 

inscritos devem apresentar um documento de identificação e o número do PIS.  

No início deste mês, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

(Codefat) decidiu que metade dos benefícios do abono salarial que seriam pagos este 

ano só serão concedidos em 2016. A mudança segue orientação do Ministério da 

Fazenda, como parte do ajuste fiscal. 
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Segundo o Codefat, a primeira parte dos benefícios será paga mensalmente, de julho a 

dezembro deste ano. O restante será concedido de janeiro a março de 2016. Desta 

forma, o governo irá economizar R$ 10 bilhões neste ano. Antes, a previsão era que 

todos os benefícios fossem pagos até outubro de 2015. Os pagamentos feitos em 2016 

já levarão em conta o salário mínimo aprovado para o próximo ano. 

O Ministério do Trabalho e Emprego afirmou que a mudança pretende "garantir a saúde 

financeira do Fundo e proteger um patrimônio dos trabalhadores". "Mais pessoas, nos 

últimos 12 anos, ingressaram no mercado de trabalho, saltando de 23 milhões para 41 

milhões de [trabalhadores] formais. Isso passou a exigir um aumento progressivo e 

concentrado do desembolso do FAT [Fundo de Amparo ao Trabalhador] para atender ao 

benefício", informou a pasta. Como o FAT já está no vermelho, caso o calendário fosse 

mantido, seriam necessários quase R$ 18 bilhões adicionais. 

O abono salarial é uma espécie de 14º salário para uma faixa específica de 

trabalhadores. O benefício, que equivale a um salário mínimo, é pago anualmente aos 

trabalhadores que recebem remuneração mensal de até dois salários mínimos. 

Orçamento 

Mais cedo, o Codefat já havia aprovado a proposta de orçamento do fundo para 2016, 

de R$ 76,48 bilhões. Para isso, seria necessário um aporte do Tesouro Nacional de cerca 

de R$ 4,02 bilhões. 

Do Fundo de Amparo ao Trabalhador saem os recursos para o pagamento do seguro-

desemprego e do abono salarial dos brasileiros. A proposta ainda será avaliada pelo 

governo federal, podendo sofrer cortes. 

A previsão é que serão gastos R$ 17,12 bilhões com pagamento do abono salarial a 23,4 

milhões de trabalhadores e R$ 34,88 bilhões com o seguro-desemprego para um total 

de 7,9 milhões de trabalhadores em 2016. 

O FAT tem previsão de repassar R$ 22,3 bilhões ao Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico e Socil (BNDES), por força do artigo 239 da Constituição – que destina 40% 

da arrecadação do FAT ao banco. 

Governo publica novo reajuste da tabela do Imposto de Renda 

Fonte: G1 

O governo publicou no “Diário Oficial da União” a lei que prevê um reajuste escalonado 

da tabela do Imposto de Renda. Os novos valores estavam em vigor desde abril deste 

ano, por meio de uma medida provisória que precisava ser aprovada pelo Legislativo. 
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Com o novo modelo, que tem correções diferentes para cada faixa de renda, ficarão 

isentos os contribuintes que ganham até R$ 1.903,98 – o equivalente a 11,49 milhões 

de pessoas. 

O reajuste de 6,5% na tabela valerá apenas para as duas primeiras faixas de renda (limite 

de isenção e a segunda faixa). Na terceira faixa de renda, o reajuste será de 5,5%. Na 

quarta e na quinta faixas de renda – para quem recebe salários maiores – a tabela do IR 

será reajustada, respectivamente, em 5% e 4,5%, pelo novo modelo. 

Se a tabela fosse corrigida em 4,5% para todos os contribuintes, que era a proposta 

inicial do governo, quem ganhasse até R$ 1.868,22 neste ano não teria de prestar 

contas. Com o valor de R$ 1.903,98, a faixa de isentos é maior. 

A nova tabela vale para o ano-calendário de 2015, ou seja, irá afetar o Imposto de Renda 

declarado pelos contribuintes em 2016. 

A lei publicada nesta quarta-feira ainda traz um veto à isenção de PIS/Cofins para o óleo 

diesel. 

O veto, segundo despacho da presidente, deve-se ao fato de “as medidas resultarem 

em renúncia de arrecadação”, além de não terem sido apresentadas as estimativas de 

impacto e as devidas compensações financeiras. 

Renúncia fiscal 

VEJA A NOVA TABELA DO IMPOSTO DE RENDA 

Base de cálculo (em R$) – 

renda mensal 

Alíquota do imposto 

 

(em %) 

Parcela a deduzir do IR (R$) 

Até 1.903,98 isento – 

De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80 

De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80 

De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13 

Acima de 4.664,68 27,5 869,36 

Fonte: Diário Oficial da União 
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Um reajuste maior na tabela do IRPF implicaria em uma renúncia fiscal maior para o 

governo, ou seja, menos recursos nos cofres públicos. O Executivo busca neste ano 

atingir uma meta de superávit primário (economia para pagar juros da dívida pública) 

de 1,2% do PIB, ou R$ 66,3 bilhões, para todo o setor público. 

A correção da tabela do IR em 4,5% neste ano, proposta original do governo, resultaria 

em uma renúncia fiscal de R$ 5 bilhões, segundo informações da Fazenda. O reajuste 

para toda a tabela de 6,5% implicaria em perdas de R$ 7 bilhões em 2015. Segundo o 

ministro da Fazenda Joaquim Levy, o novo formato de reajuste da tabela do IR implica 

em uma renúncia fiscal pouco acima de R$ 6 bilhões. 

Nos últimos meses, para reequilibrar as contas públicas, que tiveram déficit primário 

inédito, o governo subiu tributos sobre combustíveis, automóveis, cosméticos, 

empréstimos e sobre a folha de pagamentos. 

Além disso, informou que não faria mais repasses à Conta de Desenvolvimento 

Energético (CDE) – o que impactará a conta de luz, que, segundo analistas, pode ter 

aumento acima de 40% neste ano –, limitou benefícios sociais, como seguro-

desemprego e abono salarial, e reduziu gastos de custeio e do Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC). 

Segundo o ministro Joaquim Levy, o governo vai “encontrar recursos ao longo do ano, 

sem deixar de cumprir a meta fiscal”. “Certamente vamos encontrar meios na nossa 

programação financeira. Sem deixar de cumprir nossa meta, vamos fazer o esforço 

necessário para permitir esse movimento”, declarou ele na ocasião.   

Débitos tributários - Programa de Redução de Litígios Tributários (PRORELIT) - 
Instituição  

Fonte: Fiscosoft 

Por meio da Medida Provisória nº 685/2015 foi instituído o Programa de Redução de 

Litígios Tributários (PRORELIT) para criar a obrigação de informar à administração 

tributária federal as operações e atos ou negócios jurídicos que acarretem supressão, 

redução ou diferimento de tributo e autoriza o Poder Executivo federal a atualizar 

monetariamente o valor das taxas que indica. 

Dentre as regras a serem observadas, destacam-se:  

a) o sujeito passivo com débitos de natureza tributária, vencidos até 30.6.2015 e em 

discussão administrativa ou judicial perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) poderá, mediante 

requerimento, desistir do respectivo processo contencioso e utilizar créditos próprios 
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de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL, apurados até 31.12.2013 e 

declarados até 30.6.2015, para a quitação dos débitos em contencioso administrativo 

ou judicial;  

b) os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL poderão ser 

utilizados entre pessoas jurídicas controladora e controlada, de forma direta ou indireta, 

ou entre pessoas jurídicas que sejam controladas direta ou indiretamente por uma 

mesma empresa, em 31.12.2014, domiciliadas no Brasil, desde que se mantenham nesta 

condição até a data da opção pela quitação;  

c) o requerimento que se refere a letra "a" deverá ser apresentado até 30.9.2015, 

observadas as seguintes condições: c.1) pagamento em espécie equivalente a, no 

mínimo, 43% do valor consolidado dos débitos indicados para a quitação; c.2) quitação 

do saldo remanescente mediante a utilização de créditos de prejuízos fiscais e de base 

de cálculo negativa da CSLL; 

d) o valor do crédito a ser utilizado para a quitação de que trata a letra "c.2", será 

determinado mediante a aplicação das seguintes alíquotas: d.1) 25% sobre o montante 

do prejuízo fiscal; d.2) 15% sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso das pessoas 

jurídicas de seguros privados, das de capitalização, dos bancos de qualquer espécie, das 

sociedades de arrendamento mercantil, das cooperativas de crédito e associações de 

poupança e empréstimo ; d.3) 9% sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso das 

demais pessoas jurídicas;  

e) na hipótese de indeferimento dos créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo 

negativa da CSLL, no todo ou em parte, será concedido o prazo de 30 dias para a pessoa 

jurídica promover o pagamento em espécie do saldo remanescente dos débitos 

incluídos no pedido de quitação. 

A RFB e a PGFN editarão os atos necessários à execução dos procedimentos de que trata 

esta Medida Provisória. 

Por fim, fica o Poder Executivo autorizado a atualizar monetariamente, dentre outras, o 

valor das seguintes taxas: a) de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos, instituída 

no art. 16 da Lei nº 10.357/2001; b) de Fiscalização do mercado valores mobiliários, 

instituída no art. 1º da Lei nº 7.940/1989; c) de Fiscalização dos Mercados de Seguro e 

Resseguro, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta, instituída no art. 

48 da Lei nº 12.249/2010. 
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Receita Federal lança o Rascunho da Declaração do IRPF 2016 

Fonte: Receita Federal do Brasil 

A Receita Federal lançou hoje (21/7), o aplicativo para preenchimento do Rascunho da 

Declaração do Imposto de Renda das Pessoas Físicas de 2016. 

Com o aplicativo, é possível iniciar o registro das informações para a declaração IRPF 

2016 ao longo do ano de 2015. 

O Rascunho da DIRPF deste ano traz várias novidades, tais como: 

· Importação da DIRPF 2015 para iniciar ou complementar o Rascunho; 

· Informação sobre doações; 

· Inclusão do CPF do Responsável pelo Pagamento; 

· Inclusão de Rendimentos Isentos de Lucro na Alienação de Bens; 

· Inclusão de Função para Alteração da Palavra-chave. 

O objetivo do Rascunho é facilitar o preenchimento da declaração IRPF e sua utilização 

é facultativa. 

É importante ressaltar que as informações salvas no Rascunho não constituem uma 

declaração IRPF.  

O aplicativo anunciado hoje fica disponível até o dia 28 de fevereiro de 2016 e pode ser 

importado pelos programas de preenchimento da Declaração do IRPF de 2016. 

O contribuinte pode acessar o aplicativo do Rascunho da Declaração do IRPF 2016 

diretamente na página da RFB na internet ou por dispositivos móveis (tablets ou 

celulares). 

Petrobras paga R$ 1,4 bilhão de imposto por operação de crédito 

Fonte: Conjur 

O domicílio determina se uma operação é de crédito externo ou não para a incidência 

do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em transações de mútuo entre uma 

empresa e suas subsidiárias no exterior. O entendimento é do Conselho Administrativo 

de Recursos Fiscais (Carf) ao condenar a Petrobras a pagar R$ 1,6 bilhão de imposto 

devido por operações feitas ao longo de 2008 e multa. 

O julgamento foi em setembro de 2014, mas o pagamento foi efetuado na última quinta-

feira (16/7). A Petrobras havia questionado junto à  2ª Turma da 3ª Câmara da 3ª Seção 
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do que a transação era operação de crédito externo e não estaria sujeita à incidência do 

IOF. Alegou, ainda, que a tributação ofenderia o princípio da territorialidade. 

Para o relator do caso, conselheiro Walber José da Silva, como a Petrobras é sediada no 

Brasil e não houve ingresso de recursos no país nessas transações de mútuo, a incidência 

do imposto era devida e não haveria violação ao princípio da territorialidade. 

Segundo os procuradores da Fazenda Nacional que atuaram no caso, Rodrigo Burgos e 

Bruna Benevides, a mesma turma julgadora deste processo já havia, anteriormente, 

analisado a questão, em processo também de interesse da Petrobras, e negou também 

provimento ao recurso da empresa. 

A empresa não irá recorrer à Justiça da decisão e comunicou que o pagamento será 

reconhecido nas demonstrações financeiras do segundo trimestre, com impacto 

negativo de R$1,4 bilhão, líquido de impostos. Com informações da Assessoria de 

Imprensa da PGFN. 

RFB publica atos administrativos emitidos pelo CPC 

Fonte: Ibracon 

A Receita Federal do Brasil (RFB) publicou no dia 13 de julho, em seu portal, o Ato 

Declaratório Executivo Cosit nº 20, que apresenta a relação de documentos emitidos 

pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 

Os documentos não provocam efeitos na apuração de Tributos Federais e foram 

analisados em conjunto com o Grupo de Trabalho (GT) Contábil, criado pela Receita 

Federal do Brasil (RFB) em conjunto com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 

Além do Ibracon, o CPC é formado pela Associação Brasileira das Companhias Abertas 

(Abrasca), Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de 

Capitais (Apimec), BM&FBovespa,  Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Fundação 

Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi). 

Governo reduz meta e pode abater R$ 26,4 bi em receita frustrada 

Fonte: Valor 

Por Edna Simão, Vandson Lima, Fábio Pupo e Lucas Marchesini 

Diante do fraco crescimento econômico e sucessivas frustrações de receitas, o governo 

federal assumiu de maneira clara o problema fiscal que atravessa e reduziu a meta de 

superávit primário não só para este ano, como também para 2016 e 2017. Agora, uma 

economia de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) deve ser esperada apenas em 2018. 
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Com isso, uma queda da relação dívida/PIB só será evidenciada no último ano de 

mandato da presidente Dilma Rousseff. 

Para este ano, a meta do setor público consolidado foi reduzida de 1,1% do PIB para 

0,15% do PIB. Com isso, será perseguida uma economia de R$ 8,7 bilhões ao fim do ano, 

em vez dos R$ 66,3 bilhões previstos anteriormente (um corte de 86%). Do total, a União 

contribuirá com R$ 5,8 bilhões e os Estados e municípios vão colaborar com R$ 2,9 

bilhões. Mesmo assim, o cumprimento da meta de 0,15% ainda é uma dúvida. O governo 

incorporou a possibilidade de abatimento de R$ 26,4 bilhões caso algumas receitas 

previstas não se concretizem. Caso do Programa de Redução de Litígios Tributários 

(Prorelit), que depende de aprovação pelo Congresso. Se a equipe econômica usar esse 

recurso, o país pode fechar esse ano com déficit primário de R$ 17,6 bilhões. 

"Acho que não vamos precisar dessa cláusula e não temos intenção de usar algo assim 

para ano que vem, até para dar segurança para quem avalia dívida brasileira", disse o 

ministro da Fazenda, Joaquim Levy. A mudança no superávit, assim como a possibilidade 

de abatimento, estará previsto em projeto de lei que governo encaminhará ao 

congresso para alterar a LDO de 2015 

Para o período de 2016 a 2017, que tinha meta fixada em 2%, os percentuais caíram 

para 0,7% e 1,3% do PIB, respectivamente. Isso vai fazer com que a relação dívida/PIB 

suba até 2017 e volte a cair em 2018 com a realização do primário de 2%. "Não há 

abandono do ajuste fiscal ou licença para gastar", afirmou Levy. 

Pelos dados divulgados ontem, a previsão é que a dívida tenha uma queda apenas no 

último ano de mandato da presidente Dilma Rousseff. Pelas projeções apresentadas 

pela equipe econômica, a dívida bruta com relação do PIB fechará o ano em 64,7% - 

terminou 2014 em 58,9%. Esse valor sobe 66,4% em 2016 e tem um ligeiro recuo para 

66,3% em 2017, chegando em 2018 a 65,6% do PIB. 

Já a dívida líquida fecha 2015, pelos parâmetros apresentados, em 36,3%. Em 2016, o 

percentual vai a 37,8%, sobe a 38,4% em 2017 e tem breve redução a 38% em 2018. Os 

demais parâmetros adotados pelo governo são queda de 1,49% do PIB em 2015, IPCA 

de 9%, Selic média de 13,12% e câmbio médio de R$ 3,07. 

Para inibir novos gastos, a redução do superávit primário veio acompanhada de um 

corte adicional de gastos de R$ 8,6 bilhões, e esse valor vem se somar aos R$ 70 bilhões 

anunciados em maio. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, destacou que esse 

contingenciamento adicional será detalhado até o dia 30 e todos os ministérios serão 

atingidos, inclusive o da Saúde e o da Educação. Barbosa aproveitou para dizer ainda 

que a mudança no fiscal não "enfraquece o esforço monetário". 
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Apesar de ter defendido nos bastidores um timing maior para anunciar a redução de 

primário, o ministro da Fazenda explicou que consolidou a percepção de revisar a meta 

quando a receita do último mês foi "realmente frustrante". "A partir do momento que 

se estabeleceu uma circunstância que não indicava reversão, consolidou a percepção de 

que frustração seria maior do que se imaginava há dois ou três meses", avaliou. 

Levy fez questão de dizer que a meta de superávit primário para os anos de 2015 a 2017 

é um piso. "Não devemos descartar melhora de cenário, mas não devemos trabalhar 

com cenário otimista. Estamos fazendo aqui é um piso. Se continuarmos na agenda da 

expansão da oferta, da facilitação das empresas tomarem suas decisões, a gente tem 

espaço significativo de boas notícias". 

Levy avaliou ainda que com a expansão continuada de despesas obrigatórias, a margem 

para o resultado primário tem se restringido. Por exemplo, a estimativa de déficit da 

Previdência Social teve um aumento de R$ 16,1 bilhões e deve fechar o ano em R$ 88,9 

bilhões. "O déficit da Previdência aumentou em R$ 30 bilhões entre ano passado e o que 

se prevê esse ano", disse o ministro da Fazenda. 

No seguro-desemprego, a aprovação de alterações feitas no Congresso Nacional, por 

meio de medida provisória, o gasto cairá de R$ 37,2 bilhões para R$ 36,4 bilhões. A 

despesa com pessoal, disse Levy, "está dentro de trajetória equilibrada", em que pese o 

crescimento de R$ 222,4 bilhões para R$ 236,2 bilhões.  

União quer reduzir volume de litígios 

Fonte: Valor 

Por Edna Simão 

O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, não tem uma estimativa de quanto o 

governo receberá com o Programa de Redução de Litígios Tributários (Prorelit), 

instituído ontem por meio da Medida Provisória (MP) nº 685. Porém, segundo ele, a 

norma deve ser aprovada com urgência para que se reduza o contencioso fiscal e 

melhore o ambiente de negócios no país. 

O programa autoriza contribuintes a usar créditos de prejuízo fiscal do IRPJ ou base de 

cálculo negativa da CSLL para quitar débitos tributários vencidos até 30 de junho, em 

discussão na via administrativa ou judicial. Valem créditos apurados até 31 de dezembro 

de 2013 e declarados até 30 de junho. 

Rachid afirmou que, do total de 35.439 mil contribuintes com dívidas em contencioso, 

28.399 possuem créditos para quitação de 57% do passivo tributário. Porém, como a 

adesão é uma opção, não há como estimar quanto o governo receberá até setembro. 
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O total de passivos tributários é da ordem de R$ 860 bilhões. Rachid explicou, no 

entanto, que as empresas avaliarão seus débitos e poderão aderir nas situações em que 

não têm chances de vencer. 

O Prorelit não é similar ao Refis, pois não há descontos, segundo Rachid. "Programa 

[Refis] não é saudável, gera desequilíbrio enorme nas contas públicas. Gera desrespeito 

para quem honra seus compromissos", disse. 

Para aderir ao programa, deverá ser feito um requerimento até 30 de setembro. Este 

também é o prazo para pagar, no mínimo, 43% do valor consolidado dos débitos 

indicados. Ou seja, a empresa poderá pagar 57% com prejuízo fiscal e base negativa de 

CSLL. O contribuinte também poderá usar prejuízo fiscal de controladas. 

O modelo, de acordo com o secretário, é adotado pela primeira vez no país e será 

regulamentado por norma a ser publicada até a próxima segunda-feira. 

Questionado sobre o clima político não favorável para aprovação de medidas propostas 

pelo governo, Rachid disse que o programa justifica a urgência. "Queremos reduzir esse 

passivo agora. Que façam adesão no próximo trimestre", disse o secretário. 

Ao comparar a sistemática da MP e o pagamento à vista pelo Refis da Copa, a primeira 

opção é mais favorável ao contribuinte, na maioria dos casos, segundo especialistas. 

"Especialmente em relação ao débito em discussão administrativa. Porque os encargos 

legais judiciais eram exonerados no Refis da Copa", afirma o advogado Leo Lopes de 

Oliveira Neto, do WFaria Advogados. "Para empresas com prejuízo fiscal acumulado e 

algum fôlego em caixa, essa pode ser uma boa oportunidade. 

Empresas deverão declarar planejamentos tributários 

Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio e Edna Simão 

As empresas passaram a correr maiores riscos com planejamentos tributários. Além de 

criar o Programa de Redução de Litígios Tributários (Prorelit), a Medida Provisória nº 

685, publicada ontem, exige que as companhias declarem à Receita Federal, 

anualmente, os negócios jurídicos realizados que acarretarem supressão, redução ou 

adiamento de tributo. Devem ser informadas operações sem razões "relevantes", além 

da economia de tributos, realizadas de forma "não usual" ou que estiverem previstas 

em ato da Receita. 

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. Caso o Fisco não receba a 
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declaração, considere que o contribuinte omitiu dados "essenciais" sobre o negócio ou 

que foram repassadas informações falsas, será aplicada multa qualificada de 150%. 

Por meio da nova obrigação, segundo especialistas, o contribuinte, mais uma vez, fará o 

papel do fiscal - que só tem cinco anos após a operação para autuar, se for o caso. O 

maior perigo da medida, acrescentam, é que a adoção dos conceitos subjetivos 

estabelecidos pela MP permita que praticamente qualquer tipo de planejamento 

tributário exija uma espécie de "aval" do Fisco. 

"A MP deixa claro que, com a ausência de recursos, o governo tenta reduzir, de todas as 

formas, o planejamento tributário", afirmou Douglas Campanini, da Athros Auditoria e 

Consultoria. Segundo o consultor, todo planejamento tributário posterga ou reduz 

tributo. "Mas são lícitos porque a própria legislação abre essa possibilidade." 

Um exemplo de planejamento geralmente realizado com propósito negocial e economia 

tributária é a incorporação às avessas, segundo Campanini. Nesse caso, uma empresa 

tem prejuízo e outra do mesmo grupo tem lucro. Em vez de a lucrativa incorporar a que 

tem prejuízo, ocorre o contrário. "Existe um propósito de negócio também. Mas a 

Receita pode querer desconfigurar o negócio porque usa critérios que sempre foram e, 

de acordo com a MP, continuarão a ser muito subjetivos", disse. 

As empresas e tributaristas já esperavam uma medida de combate ao planejamento 

tributário. "Mas o texto está muito mais abrangente do que se imaginava", afirmou a 

advogada Thais de Barros Meira, do BM&A Advogados. Por isso, o que os advogados 

mais esperam da regulamentação é a definição de conceitos como "razões relevantes" 

e "forma não usual". Para Thais, sem essas explicações, se a empresa tiver que pagar a 

multa de 150%, certamente vai recorrer ao Judiciário. 

Na Justiça, as empresas podem alegar que não há um parâmetro legal específico para a 

Receita Federal definir se o planejamento é legítimo. "A MP obriga o contribuinte a 

informar a razão extratributária relevante, mas não há critérios legais para se avaliar se 

essa razão existe ou não", afirmou o advogado Fabio Calcini, do Brasil Salomão & 

Matthes Advocacia. "Foi criado o procedimento, mas não há base jurídica sobre a qual 

a Receita vai se debruçar para analisar o planejamento." 

No Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), que voltará a funcionar no dia 

28, são comuns discussões sobre os conceitos aplicados pelo Fisco para desqualificar 

planejamentos tributários. Mas não há consenso. Decisão da 3ª Turma da 1ª Câmara da 

1ª Seção sobre amortização de ágio decorrente de expectativa de rentabilidade futura, 

por exemplo, analisou o conceito de "propósito negocial" e cancelou a qualificação da 

multa, por ter entendido que não houve abuso do contribuinte. Já a 2ª Turma da 2ª 
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Câmara da 1ª Seção, ao julgar a aplicação do mesmo conceito em relação à trava de 30% 

na absorção de prejuízos fiscais, manteve a multa qualificada. 

Diante da falta de consenso e da complexidade do sistema tributário brasileiro, o 

advogado Breno Ferreira Martins Vasconcelos, do Mannrich, Senra e Vasconcelos 

Advogados, entende que, antes ou concomitantemente à implantação do modelo, a 

Receita Federal deveria criar um manual de interpretação das leis tributárias, submetido 

à consulta pública. "A multa de 150% por presunção de omissão é claramente abusiva", 

disse. 

De acordo com o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, a obrigatoriedade de as 

empresas apresentarem a declaração, a partir de setembro, objetiva a melhoria do 

ambiente de negócios, o que seria uma orientação do ministro da Fazenda, Joaquim 

Levy. "Vamos recebê-la como uma espécie de consulta", afirmou ontem em entrevista 

coletiva. 

Segundo o secretário, a Receita pretende elaborar uma lista dos planejamentos que 

podem ser considerados saudáveis ou abusivos. Ele também disse que não haverá 

fiscalização prévia ou mais rápida para a análise das operações contidas na nova 

declaração. Porém, se forem identificadas incoerências, o contribuinte poderá ser 

intimado a dar mais informações. 

Rachid adiantou que outras medidas no sentido de aproximar o Fisco dos contribuintes 

ainda estão por vir. Segundo o secretário, uma instrução normativa deverá ser editada 

até o fim deste mês pela Receita para regulamentar a nova obrigação. A nova declaração 

deve ser entregue até 30 de setembro de cada ano. 

Carf voltará a julgar na próxima semana 

Fonte: Valor 

Por Beatriz Olivon 

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) planeja retomar os julgamentos na 

próxima semana. A sessão inaugural estava prevista para ontem, mas deve ocorrer na 

próxima terça-feira, com a presença do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e de novos 

integrantes do órgão. 

Ontem, o Ministério da Fazenda publicou no Diário Oficial os nomes de cerca de 70 

integrantes do Carf. A lista inclui profissionais que já estavam no órgão e foram 

transferidos de turma ou reconduzidos e cerca de 20 novos membros, entre 

representantes dos contribuintes e do Fisco. A composição, porém, ainda está 

incompleta. O órgão terá 120 julgadores. 
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A Fazenda não esclareceu se os faltantes já foram escolhidos e aguardam apenas a 

nomeação ou se ainda será realizada uma nova seleção. Segundo fontes, algumas 

confederações ainda não apresentaram suas listas e outras tiveram indicações 

rejeitadas. As portarias divulgadas no Diário Oficial também têm alguns desajustes, 

como nomes de conselheiros dos contribuintes indicados como representantes do Fisco. 

Como previsto, a nova composição é diversificada, pois reúne advogados que já atuaram 

no órgão e outros de perfil acadêmico. "Litigar é completamente diferente de julgar", 

afirma Luis Roberto Bueloni Santos Ferreira, que já atuava como conselheiro dos 

contribuintes no Carf e seguirá no órgão. O entendimento é o mesmo de Talita Pimenta 

Félix, uma das nomeadas. Ela nunca atuou como advogada no Carf em dez anos de 

atividade na área tributária, mas participa como conselheira nos tribunais 

administrativos do município de Goiânia e do Estado de Goiás. 

Outro novato no Carf, o professor Valcir Gassen, que dá aula na Universidade de Brasília 

(UnB) há 15 anos, afirma que no meio acadêmico discute-se em termos teóricos e no 

Carf terá a possibilidade de participar da construção de teses. Já Luciana Yoshihara Zanin 

diz que sempre teve processos no Carf ao longo dos dez anos em que atua na área 

tributária, mas essa foi a primeira vez que foi indicada como conselheira. 

A mistura entre julgadores antigos e novos é importante nessa fase de transição, diz o 

ex-conselheiro do Carf, Fábio Calcini, do Brasil Salomão & Matthes Advocacia. Para ele, 

a comissão de seleção foi rígida quanto à experiência e currículo, mas só daqui um 

tempo será possível avaliar se a mudança na composição foi boa ou ruim. 

Procurado pelo Valor, o Ministério da Fazenda não respondeu aos pedidos de entrevista. 

Receita Federal lança nova versão do aplicativo CNPJ para dispositivos móveis 

Fonte: Receita Federal do Brasil 

Já está disponível para download a nova versão do App CNPJ da Receita Federal, na qual 

os contribuintes terão a possibilidade de acompanhar o andamento das solicitações de 

cadastro e as modificações efetuadas no CNPJ.   

A nova versão já pode ser baixada gratuitamente nas lojas virtuais Google Play 

(dispositivos Android) e App Store (dispositivos Apple). Dentre as funcionalidades 

implantadas na segunda versão do App CNPJ destacam-se: 

- Inclusão de novos dados na consulta CNPJ (quadro societário, telefone, endereço 

eletrônico e ente federativo responsável). 
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- Possibilidade de acompanhar o andamento das solicitações de cadastro e das 

alterações cadastrais. O usuário poderá acompanhar as solicitações em até 40 inscrições 

CNPJ diferentes. 

- Alerta Push: sempre que houver alguma modificação na solicitação de inscrição ou 

alteração cadastral nos dados públicos do CNPJ o aparelho receberá um Alerta Push. 

- Possibilidade de gerar e imprimir o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, 

podendo compartilhá-lo com terceiros. 

Aplicativos da Receita 

A iniciativa da nova versão do App CNPJ é mais um investimento da Receita Federal na 

utilização da tecnologia para reduzir a burocracia e facilitar o cumprimento das 

obrigações tributárias pelos contribuintes. Hoje já estão disponíveis outros aplicativos, 

como o App Carnê-Leão, o App IRPF, o App Viajantes, o App Pessoa Física, o App 

Importador e o App Normas. 

Mais informações podem ser consultadas na página 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/aplicativos 

Planejamento tributário, mesmo mal feito, não é o mesmo que sonegar imposto 

Fonte: Conjur 

Por Ricardo Lodi Ribeiro 

No âmbito da Medida Provisória 685, de 21 de julho de 2015, que chamou atenção pela 

instituição do Programa de Redução de Litígios Tributários — Prorelit, passaram 

desapercebidos, por muitos, os artigos 7º a 12, que dispõem sobre o dever do 

contribuinte de comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil sobre a realização 

de planejamento fiscal. Trata-se da obrigação de informar atos e negócios jurídicos 

praticados no ano anterior que acarretem a redução, eliminação ou diferimento do 

tributo sempre que: a) tais atos não possuírem razões extratributárias relevantes; b) a 

forma adotada não for usual, ou se trate de negócio jurídico indireto ou contiver cláusula 

que desnature, ainda que parcialmente, os efeitos de um contrato típico; e c) sejam 

previstos em ato da Secretaria da Receita Federal. 

A medida, já utilizada em Portugal, se destina à prevenção e ao combate da elusão fiscal, 

a partir da comunicação pelo contribuinte ao Fisco de negócios que possam ser 

considerados abusivos. No caso da norma recém aprovada, a ausência de propósito 

negocial e o abuso de forma, servem de fundamento para a exigência.  Além disso, a 
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norma prevê uma autorização legal em branco para que a Fazenda Pública inclua outros 

casos em que a exigência será efetivada. 

Não resta dúvida que a iniciativa é uma tentativa de, por via transversa, regulamentar o 

parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional (CTN), incluído pela Lei 

Complementar 116/01, que introduziu em nosso direito a cláusula geral antielisiva, e 

que não foi regulamentada desde a rejeição pelo Congresso Nacional da Medida 

Provisória 66/02. 

Porém, ao contrário do que preconiza o dispositivo da nossa lei de normas gerais — que 

prevê a edição de lei ordinária que estabeleça um procedimento prévio ao lançamento 

para a investigação do indício, identificado pela autoridade fiscal, de abuso de direito no 

planejamento fiscal, possibilitando, se for o caso de confirmação das suspeitas 

fazendárias, a desconsideração do negócio dissimulado-, a nova medida provisória exige 

que o contribuinte tome a iniciativa de comunicar a existência de possíveis fragilidades 

nas operações por ele realizadas, quando presentes o abuso de forma e a inexistência 

de propósito negocial ou qualquer outro motivo que a Receita Federal resolva 

estabelecer. 

A consequência do descumprimento do dever de informar o planejamento tributário é, 

segundo o artigo 12 da medida provisória, a caracterização de omissão dolosa do sujeito 

passivo com intuito de sonegação ou fraude, tendo como resultado a aplicação da multa 

agravada de 150% e a representação ao Ministério Público Federal para fins criminais. 

Por outro lado, em caso de existência de tal declaração, ainda que a Receita Federal 

desconsidere as operações praticadas pelo contribuinte para fins tributários, o tributo 

será devido com a imposição de juros de mora, mas sem a aplicação de qualquer multa, 

caso haja pagamento ou parcelamento no prazo de 30 dias da intimação ao sujeito 

passivo. 

Embora as normas em questão sejam imbuídas dos nobres propósitos baseados no 

necessário combate à elisão abusiva e à evasão fiscal, e procurem, em alguma medida, 

prestigiar a cláusula geral antielisiva do parágrafo único do artigo 116 do CTN, cuja 

regulamentação, que sempre defendemos, trará maior segurança jurídica ao 

planejamento tributário, é forçoso reconhecer que os contornos legislativos adotados 

em muito se afastam do mecanismo trazido ao nosso direito pela LC 104/01 e de alguns 

dispositivos caros à Constituição Federal, como a legalidade tributária, a capacidade 

contributiva e a livre iniciativa. 

Em primeiro lugar, é preciso destacar que o planejamento fiscal é uma conduta inerente 

ao desenvolvimento regular das atividades das empresas, assegurado 
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constitucionalmente pelo princípio da livre iniciativa (artigo 170, CF).  Porém, o abuso 

no exercício dessa liberdade, a partir de um planejamento tributário que se afaste dos 

princípios mais caros à nossa ordem constitucional, é combatido por mecanismos 

introduzidos no direito positivo, como as cláusulas antielisivas. No entanto, a 

ponderação entre a liberdade de planejar as atividades econômicas e as pautas 

valorativas baseadas na Justiça Fiscal oferece um modelo em que o combate ao 

planejamento fiscal é condicionado aos certos requisitos, que devem estar 

conjuntamente presentes: 

• prática de um ato jurídico, ou um conjunto deles, cuja forma escolhida não se adequa 

à finalidade da norma que o ampara, ou à vontade e aos efeitos dos atos praticados pelo 

contribuinte; 

• intenção, única ou preponderante, de eliminar ou reduzir o montante de tributo 

devido; 

• identidade ou semelhança de efeitos econômicos entre os atos praticados e o fato 

gerador do tributo; 

• proteção, ainda que sob o aspecto formal, do ordenamento jurídico à forma escolhida 

pelo contribuinte para elidir o tributo; 

• forma que represente uma economia fiscal em relação ao ato previsto em lei como 

hipótese de incidência tributária. 

Contudo, ao contrário do que exige nosso ordenamento constitucional, a medida 

provisória em questão se contenta, para a desconsideração dos atos praticados pelo 

sujeito passivo, com a existência de apenas um desses elementos: a ausência de 

propósito negocial relevante, isoladamente considerada.  Ou ainda com um conceito 

que vai muito além do abuso de forma, que é a utilização de forma atípica ou pouco 

usual.  E até com qualquer outro motivo escolhido pela Receita Federal que, espera-se, 

seja ao menos baseado no abuso de direito. 

Vale destacar que a ocorrência de qualquer desses pressupostos estabelecidos pela 

medida provisória, quando isoladamente considerados, é insuficiente para a 

caracterização do abuso de direito, pois um negócio jurídico pode ser atípico ou pouco 

usual justamente para se adequar aos propósitos negociais específicos das partes 

envolvidas. Ou pode ter como escopo preponderante a economia de tributo, mas sem 

que a sua efetivação seja realizada com a completa harmonia entre os seus elementos 

constitutivos. 
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É que, como observa Ernest Höhn, o abuso de direito no planejamento fiscal não ocorre 

no âmbito do direito tributário, mas no do próprio direito privado, na medida em que o 

contribuinte, utilizando-se de um negócio jurídico admitido por lei, não atende às 

finalidades almejadas pelo legislador civil, mas a outras, que constituem objeto da 

hipótese de incidência tributária.  Por isso, a simples motivação na economia fiscal não 

caracteriza esse desarranjo entre os elementos do negócio jurídico. 

A desconsideração dos negócios jurídicos praticados pelos contribuintes, sem a 

presença dos elementos caracterizadores da elisão abusiva, acaba por se traduzir em 

violação do princípio da legalidade previsto no artigo 150, I da CF, na medida em que 

autoriza a tributação analógica a partir da oneração de uma situação praticada no plano 

fático que não está descrita pela norma que se pretende aplicar para fins fiscais. Da 

mesma forma que agride o princípio da capacidade contributiva quando admite que 

manifestações de riqueza sejam colhidas diretamente na realidade econômica, sem a 

filtragem que o Direito Tributário estabelece por meio da definição legal da hipótese de 

incidência. 

Deste modo, a cláusula geral antielisiva se dirige tão somente contra o abuso de direito, 

e não em direção aos planejamentos fiscais caracterizados por apenas um dos seus 

elementos constitutivos.  Aliás, se não há ilicitude ou abuso de direito, o ordenamento 

jurídico não tem como admitir a desconsideração do ato praticado pelo contribuinte 

com base na capacidade contributiva considerada fora das possibilidades oferecidas 

pela literalidade do texto da lei, pois não há que se confundir a consideração econômica 

do fato gerador com a teoria da interpretação econômica do fato gerador. Procurar a 

tributação fora dos sentidos oferecidos pela lei, apenas buscando a identidade dos 

efeitos econômicos entre o ato praticado pelo contribuinte e a hipótese de incidência 

tributária é, afastando-se da moderna doutrina pós-positivista, retornar à teoria da 

interpretação econômica do fato gerador, tão cara aos causalistas da primeira metade 

do século XX, mas rejeitada nos dias atuais, mesmo nas escolas doutrinárias que não 

adotam a teoria da tipicidade fechada. 

Por outro lado, se não bastasse a insuficiência dos critérios previstos na medida 

provisória para autorizar a desconsideração dos negócios jurídicos praticados pelo 

contribuinte, um outro ponto é de especial importância constitucional.  Trata-se da 

exigência de comunicação do contribuinte sobre a prática de atos que possam ser 

caracterizados como abusivos sob pena da sua configuração como omissão com intuito 

de sonegação fiscal. 

Nesse particular, a medida provisória confere os efeitos de evasão fiscal, que sempre 

parte de uma conduta ilícita, a atos que seriam, em tese, objeto da elisão abusiva. A 
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causa de tal metamorfose seria apenas o descumprimento da obrigação acessória de 

comunicar a realização do planejamento fiscal. 

Embora existam autorizadíssimas vozes doutrinárias[4] que defendam a identidade 

entre o abuso de direito e o ato ilícito, a partir da vigência do Código Civil de 2002 (artigo 

187), para quem a conduta abusiva praticada pelo contribuinte é eivada de ilicitude, 

estando, portanto, no campo da evasão fiscal, não há que se confundir, quando aos seus 

pressupostos, os dois institutos, pois, embora a lei civil tenha promovido a igualdade 

entre o ato abusivo e o ato ilícito quanto aos efeitos, já que nos dois casos o seu 

reconhecimento acarretará a invalidade do ato, não esvaziou a necessidade de distinguir 

os dois institutos.  É que persiste a diferença entre eles quanto aos requisitos para a sua 

configuração, uma vez que ainda é possível reconhecer que um ato formalmente 

abrigado por uma lei, embora não possa ser considerado ilícito, é identificado como 

sendo atentatório ao Direito como um todo.  Assim, a contrariedade ao ordenamento 

jurídico, requisito indispensável para a configuração do ato ilícito, continua sendo 

inexigível em relação ao reconhecimento do abuso de direito. 

Por esta razão, não há que se aplicar as penalidades previstas para os casos de dolo, 

fraude, simulação ou sonegação para os casos de elisão abusiva fundada na ausência de 

propósito negocial, de abuso de forma ou qualquer outra modalidade de abuso de 

direito que venha a ser prevista em ato da Receita Federal, ainda que o contribuinte 

tenha se quedado inerte quanto à declaração exigida pela medida provisória. 

Como é comum aos momentos de transição, a passagem de um modelo tributário 

alicerçado na tipicidade fechada e no amplo espaço para qualquer elisão que não se 

escorrace na prática de um ato ilícito, para um sistema aberto onde é possível a 

desconsideração do ato praticado com abuso de direito, a partir da dissimulação do fato 

gerador por um ato que não se traduza necessariamente em sonegação, fraude ou 

simulação, não se fez sem exageros por parte dos aplicadores do direito.  Esses exageros 

muito se devem à insistência da doutrina formalista em recusar qualquer mecanismo de 

combate à elisão tributária, em detrimento da pesquisa dos limites à atuação da 

autoridade administrativa nessa tarefa, que é inerente à função fiscal. 

Tais exageros muitas vezes se fizeram presentes na sistemática desconsideração dos 

atos dos contribuintes, sem qualquer preocupação em pesquisar se houve a prática de 

atos abusivos, mas apenas verificar a existência da economia do imposto ou da forma 

pouco usual.  Agora, quando esses equívocos são praticados pela MP 685/15, a 

preocupação quanto às violações à segurança jurídica dos contribuintes ganha um grau 

bem mais elevado. 
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Em outro giro, é importante destacar que a equiparação da omissão de informações 

quando à prática do planejamento tributário à sonegação fiscal, a partir da 

obrigatoriedade de declarar as condutas atípicas ou destinadas à economia do tributo, 

é medida que contraria o princípio da livre iniciativa, por fundar-se em dirigismo estatal 

na economia privada que não é passível de ser assimilado pelo discurso constitucional 

senão por uma roupagem obsoleta do princípio da supremacia do interesse público[5], 

a partir da sua utilização utilitarista violadora dos direitos fundamentais dos 

contribuintes. 

É que a centralidade dos direitos fundamentais no Estado Social e Democrático de 

Direito não autoriza que o desenvolvimento das atividades empresariais tenha que se 

adequar a uma roupagem pré-estabelecida pelo Estado.  Nessa seara, em que inexiste a 

prática de ato ilícito, não é tarefa fácil, tampouco segura, caracterizar, por ocasião da 

realização dos negócios jurídicos, e, portanto, antes de qualquer atividade estatal, se a 

conduta é “normal” ou atípica.  Se tem propósito econômico ou se visa apenas a 

economia do tributo.  Se constitui exercício regular de direito ou abuso de direito. 

Por outro lado, nos casos da prática de atos verdadeiramente ilícitos, como o dolo, a 

fraude e a sonegação, que, repita-se, não se confundem com ausência de propósito 

negocial, abuso de forma ou abuso de direito, não se pode exigir que o sujeito passivo 

produza prova contra si mesmo, sem que, com isso, não seja violado o princípio da não 

auto-incriminação (nemo tenetur se detegere), fundado no artigo 5º, LXIII, CF e no artigo 

8º, parágrafo 2º, g, do Pacto de San José da Costa Rica. 

Modelo muito mais eficaz e respeitador das garantias constitucionais dos contribuintes 

é a regulamentação direta do parágrafo único do artigo 116 do CTN, de forma a 

estabelecer um procedimento, anterior ao lançamento, em que seja assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, em relação aos procedimentos fiscais que apontarem 

indícios da prática de abuso de direito no planejamento fiscal, admitindo-se o 

pagamento do tributo sem multa nos casos em que as autoridades julgadoras 

entenderem pela inexistência de dolo, fraude, ou simulação, a despeito da 

desconsideração do negócio jurídico praticado com abuso de direito. 

Na verdade, a razão do legislador federal ter optado pelo modelo da obrigatoriedade do 

dever de comunicar o planejamento fiscal em detrimento daquele preconizado pela LC 

104/01 é a entronização da simplificação administrativa como objetivo mais importante 

da administração tributária, ainda que com prejuízo dos princípios mais importantes do 

sistema tributário nacional com o da legalidade e da capacidade contributiva.  Porém, 

não se pode olvidar que, em um sistema aberto aos valores, a praticabilidade não pode 
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aniquilar os direitos fundamentais, o que se traduziria no triunfo completo dos 

melodiosos acordes utilitaristas sobre a tão sonhada aspiração do Direito pela Justiça. 

Afinal, planejamento tributário, ainda que mal feito, não é sonegação! 

Dilma sanciona correção de tabela do IR, mas veta isenção para óleo diesel 

Fonte: Agência Estado 

A presidente Dilma Rousseff sancionou o texto que converte em lei a Medida Provisória 

670, que corrigiu a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física de forma escalonada, 

instituindo quatro faixas de reajuste de acordo com a faixa de renda do contribuinte. 

A nova lei está publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 22, com dois 

vetos. Um deles à emenda incluída pela Câmara dos Deputados para conceder uma 

bilionária isenção de PIS e Cofins para óleo diesel.  

Se fosse preservada, a emenda resultaria em uma perda de arrecadação mensal 

estimada em R$ 1 15 bilhão ou em R$ 13,8 bilhões por ano. O outro veto da presidente 

foi a uma emenda aprovada pelo Senado que daria a professores e seus dependentes a 

possibilidade de deduzir do IR despesas com aquisição de livros. 

Governo cria programa para empresas quitarem dívidas tributárias 

Fonte: Agência Brasil 

Por Ivan Richard 

Em meio a um cenário de queda na arrecadação e com possibilidade de redução da meta 

de superávit, o governo criou hoje (22), por meio de medida provisória, um programa 

para reduzir as disputas administrativas e judiciais envolvendo débitos tributários que 

pode beneficiar 29 mil empresas. Pelo Programa de Redução de Litígios Tributários 

(Prorelit), empresas em litígio com a Receita Federal e com a Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), em primeira ou segunda instâncias, poderão usar créditos 

fiscais para pagar parte dessas obrigações desde que desistam das ações, inclusive na 

esfera judicial. 

O programa – que poderá ser utilizado por empresas investigadas pela Operação 

Zelotes, da Polícia Federal (PF) – prevê que as companhias poderão quitar até 57% dos 

débitos tributários usando créditos gerados por prejuízos fiscais do Imposto de Renda 

Pessoa Jurídica e por base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL) apurados até 31 de dezembro de 2013. O restante da dívida, 43%, deverá 

ser paga, obrigatoriamente, em espécie. 
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“É uma excelente oportunidade para as empresas porque são créditos fiscais que ela só 

teria condições de utilizar quando tivesse resultado positivo e somente até o limite de 

30%. [Com o programa] ela vai poder usar isso [ crédito tributário] em uma dívida 

tributária em um percentual maior [57%]”, explicou o secretário da Receita, Jorge 

Rachid. 

“O foco da medida é reduzir litígio de toda ordem, nas esferas administrativa e judicial. 

Pode servir para isso [empresas investigadas pela Zelotes], mas não é esse o objetivo 

central. As empresas que possuem litígio na primeira ou segunda instância poderão 

aderir ao programa desde que tenham crédito e paguem 43% em dinheiro. Estamos 

trabalhando aqui sobre crédito fiscal. A questão penal é trabalhada em outra ordem”, 

disse o secretário sobre as empresas com suspeitas de participação no esquema de 

fraudes no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), investigado pela PF. 

Por se tratar de um programa por adesão, Rachid disse que não há no estimativa do 

montante que a Receita deve arrecadar. Segundo ele, o passivo do Fisco em discussão 

administrativa judicial soma, aproximadamente, R$ 860 bilhões. Segundo o secretário, 

até a próxima segunda-feira a Receita publicará a regulamentação do programa. 

“Estamos usando esse modelo pela primeira vez e nossa expectativa é reduzir o 

contencioso, que matérias em discussão sejam solucionadas e isso  desafogue as nossas 

delegacias, o Carf e isso dá mais agilidade à cobrança”, argumentou Rachid. 

Poderão participar do programa companhias com débitos tributários vencidos até 30 de 

junho e que estejam dispostas a desistir de questionar a cobrança dessas dívidas em 

âmbito administrativo ou judicial. A empresas poderão usar os créditos tributários, 

frisou Rachid, mas elas não terão benefícios, como redução de multas e juros. 

Os créditos fiscais também poderão ser utilizados entre controladora e controlada, de 

forma direta ou indireta, ou entre pessoas jurídicas que sejam controladas direta ou 

indiretamente por uma mesma empresa. 

De acordo com a Receita, do total de 35,4 mil contribuintes com dívidas em contencioso 

administrativo ou judicial, 28,3 mil têm créditos de prejuízo fiscal do Imposto de Renda 

Pessoa Jurídica ou de base de cálculo negativa da CSLL para quitação de 57% do passivo 

tributário. O montante representa 80% do total de empresas em débito com 

questionamento perante o Fisco 
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Governo edita Medida Provisória para tributar planejamento tributário 

Por Pedro Canário 

O governo federal publicou nesta quarta-feira (22/7) a Medida Provisória 685/2015 para 

tentar facilitar a fiscalização tributária. De acordo com a MP, enviada ao Congresso mas 

já em vigor, as empresas devem enviar, até 30 de setembro de cada ano, um informe 

sobre planejamentos feitos no ano anterior que tenham resultado em redução do 

pagamento de tributos. A norma prevê ainda a consulta prévia da Receita sobre as 

mudanças planejadas. 

A Receita Federal afirma que devem ser declaradas operações tributárias que, além de 

terem resultado em redução no pagamento de tributos, não tenham “razões 

extratributárias relevantes”. Na opinião de especialistas, foi uma maneira que o Fazenda 

encontrou de tratar do “propósito negocial” das operações fiscais sem usar a expressão, 

que ainda é alvo de inúmeros embates jurisdicionais, principalmente no Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). 

O planejamento tributário é como é conhecida a elisão fiscal: o uso de mecanismos 

legais e legítimos por empresas com o intuito de pagar menos impostos. No entanto, o 

Fisco Federal trabalha com a tese (que ainda não conta com jurisprudência pacífica) de 

que a elisão só é legítima se o planejamento tiver “propósito negocial” — ou seja, não 

pode ser feito com o único objetivo de pagar menos impostos. 

Com a nova Medida Provisória, caso a Receita não reconheça as operações como 

planejamento legítimo, o contribuinte será intimado para pagar os tributos devidos em 

30 dias, com juros de mora. 

Mas o problema, segundo advogados ouvidos pela revista Consultor Jurídico, está no 

artigo 12 da MP. Diz o texto que, caso a empresa não repasse ao Fisco as informações 

da forma descrita na Medida Provisória, a Fazenda considerará que a omissão foi dolosa. 

Isso quer dizer que será aplicada a multa de 150% sobre o valor devido, que é a sanção 

imposta a fraudes tributárias. 

A tributarista Ana Carolina Gandra Piá de Andrade, do Bichara Advogados, afirma que 

tanto o propósito negocial quanto o negócio jurídico, ambos mencionados na MP, são 

"temas ainda não normatizados", e por isso a legalidade da exigência "parece 

questionável". 

Ela também critica o artigo 12, que trata da falta de informações na declaração do 

planejamento. Segundo a advogada, "o próprio Carf já se posicionou pela 

impossibilidade da presunção de dolo". 
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Regulamentação e jurisprudência 

Segundo a advogada Elisabeth Libertuci, consultora de Direito Tributário do Trench, 

Rossi e Watanabe Advogados, a intenção do Fisco é agir como um consultor, mas não 

há regulamentação para isso. Ela conta que, em 2000, quando se discutia a 

regulamentação do parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, o tema 

surgiu, mas nunca foi resolvido. 

Naquela época, lembra a advogada, se debatia de que forma a Fazenda poderia 

desconsiderar atos jurídicos feitos com a intenção de não pagar impostos. Duas 

correntes se tornaram majoritárias. Uma defendia a criação de um foro, ou uma espécie 

de conselho paritário, com o objetivo específico de discutir o que poderia ou não ser 

desconsiderado pela fiscalização tributária. A outra militava pela criação de uma 

regulamentação posterior, a ser escrita pela Fazenda. 

Ganhou a segunda, e a Lei Complementar 104 estabeleceu que o Fisco pode 

desconsiderar atos jurídicos praticados com a intenção de “dissimular fato gerador de 

imposto”, desde que “observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei 

ordinária”. Só que essa lei ordinária nunca foi feita, lamenta Elisabeth Libertuci. 

“Veio uma saída quase que pela porta dos fundos: você me conta o que fez e eu te digo 

se você podia ou não ter feito. Se eu entender que não, você está automaticamente 

autuado”, comenta a advogada. 

Ela também critica a menção a “omissão dolosa” no caso de faltar informações na 

declaração do planejamento tributário. “É uma mensagem subliminar. 'Se você não 

levar a informação, está nos autorizando a, além de autuar, tratar o caso como fraude 

fiscal e aplicar uma multa de 150%'. É um critério de inibição, como se estivesse 

colocando o contribuinte contra a parede.” 

Fiscalização prévia 

Para o professor da USP Fernando Facury Scaff, sócio do escritório Silveira, Athias, 

Soriano de Mello, Guimarães, Piheiro e Scaff, a MP é inconstitucional. Segundo ele, a 

norma obriga o contribuinte a informar ao Fisco sobre “todo e qualquer ajuste que 

pretenda realizar”. 

“Com isso, a liberdade negocial, prevista na Constituição Federal, será substancialmente 

cerceada. É uma tutela prévia, parece-me inconstitucional." O professor lembra ainda 

que o verbo utilizado no artigo 7º da MP, que define declaração dos planejamentos, "é 

‘deverá’ e não ‘poderá’, criando uma obrigação, não uma faculade”. 
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Para Scaff, a Medida Provisória cria “uma forma autoritária de fiscalizar”. “A coisa se 

inverteu. Não tenho mais liberdade de fazer do jeito que entendo mais adequado. Todo 

mundo, todo dia, busca pagar menos imposto, mas agora sou obrigado a prestar contas 

prévias à Receita.” 

Apreensão de livros contábeis pela Receita Federal não é meio ilícito de 
fiscalização  

Fonte: TRF2 

A Quarta Turma Especializada do TRF2, por unanimidade, negou o pedido da empresa 

ABS Comércio Industrial Ltda, que pretendia a anulação de autos de infração lavrados 

pela Fazenda Nacional com relação ao imposto sobre a renda de pessoa jurídica (IRPJ), 

contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), contribuição para 

Financiamento de Seguridade Social (CONFINS), imposto de renda retido na fonte, e 

contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), referentes aos anos de 1992 e 1993. O 

relator do caso no TRF2 é o juiz federal convocado Alexnadre Libonati de Abreu. 

Entre outras alegações, a empresa ABS sustentou, nos autos, que as provas obtidas pela 

Fazenda Nacional e que teriam, segundo a empresa, embasado a referida autuação fiscal 

teriam sido obtidas por meio ilícito na sede do contador da empresa. 

No entanto, para o relator do caso, juiz federal convocado Alexandre Libonati, os 

argumentos apresentados pela empresa ABS não se sustentam, na medida em que "os 

livros e documentos contábeis que serviram para a autuação não são acobertados pelo 

sigilo fiscal". E ainda que o fossem - continuou -, "o sigilo não poderia ser oposto à 

Administração no exercício de sua atividade fiscalizatória própria", explicou. 

O magistrado também explicou que, de acordo com os autos, os documentos que 

embasaram a autuação não foram obtidos na sede do contador da parte, mas sim 

apresentados pela própria após intimação.  

Por fim, Alexandre Libonati destacou que "não há qualquer comprovação da suposta 

ilegalidade ou mesmo da forma pela qual se deu a apreensão na sede do contador, de 

modo a se analisar a eventual ocorrência de vício", encerrou. 

Proc.: 0008082-12.2004.4.02.5101 

MP 685 cria o PRORELIT e declaração de planejamento tributário 

Fonte: Receita Federal do Brasil 

O Governo Federal editou, hoje, a Medida Provisória nº 865, que cria o Programa de 

Redução de Litígios Tributários – PRORELIT. Este programa permite, até 30 de setembro 
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de 2015, a quitação de débitos de natureza tributária perante a Secretaria da Receita 

Federal do Brasil - RFB ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, vencidos 

até 30 de junho de 2015, em discussão administrativa ou judicial, mediante 

requerimento de desistência do contencioso e com utilização de créditos de prejuízos 

fiscais e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. 

De acordo com a MP, no mínimo, 43% (quarenta e três por cento) do valor total do 

débito a ser incluído na quitação deverá ser pago em espécie até o último dia útil do 

mês da opção. Para quitação do valor remanescente poderão ser utilizados créditos de 

prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL próprios, do responsável ou 

corresponsável apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 

2015. Permite-se também a utilização de tais créditos entre empresas controladora e 

controlada, de forma direta ou indireta, ou entre empresas que sejam controladas direta 

ou indiretamente por uma mesma empresa. 

Para o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, "o Prorelit representa uma grande 

oportunidade para as empresas. O objetivo do programa é reduzir litígio. Cerca de 29 

mil empresas se enquadram nas condições do programa". 

Declaração de planejamento tributário 

Outra medida adotada é a criação da declaração de planejamento tributário, que 

estabelece uma nova relação de transparência entre o Fisco e o contribuinte. Tal medida 

visa aumentar a segurança jurídica no ambiente de negócios do país e gerar economia 

de recursos públicos em litígios desnecessários e demorados. A ausência de informações 

completas e relevantes a respeito das estratégias de planejamentos tributários nocivos 

é um dos principais desafios enfrentados pelas administrações tributárias no mundo. O 

acesso tempestivo a tais informações oferece a oportunidade de responder 

rapidamente aos riscos de perda de arrecadação tributária por meio de fiscalização ou 

de mudança na legislação. 

Segundo Jorge Rachid, a nova declaração dará mais segurança jurídica aos contribuintes, 

que poderão consultar o órgão sobre um planejamento futuro. "A sistemática aproxima 

relação com contribuinte, aumenta segurança jurídica e reduz litígios", explicou. 

Nesta linha, o Plano de Ação sobre Erosão da Base Tributária e Transferência de Lucros 

(Plano de Ação BEPS, OCDE, 2013), projeto desenvolvido no âmbito da OCDE/G20 e que 

conta com a participação do Brasil, reconheceu, com base na experiência de diversos 

países (EUA, Reino Unido, Portugal, África do Sul, Canadá e Irlanda), os benefícios das 

regras de revelação obrigatória a administrações tributárias. Assim, no âmbito do BEPS, 
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há recomendações relacionadas com a elaboração de tais regras quanto a operações, 

arranjos ou estruturas agressivos ou abusivos. 

O principal objetivo da revelação obrigatória é instruir a administração tributária com 

informação tempestiva a respeito de planejamento tributário. A medida também visa a 

segurança jurídica da empresa que revela a operação, inclusive com cobrança apenas 

do tributo devido e de juros de mora caso a operação não seja reconhecida, para fins 

tributários, pela RFB. Ademais, destaca-se que a medida estimula postura mais 

cautelosa por parte dos jurisdicionados antes de fazer uso de planejamentos tributários. 

Além disso, promove-se o acompanhamento do mercado de planejamento tributário de 

modo a diminuir os litígios e dar maior segurança jurídica aos contribuintes. 

Com tais medidas, espera-se que as externalidades negativas produzidas pelo 

contencioso tributário sejam minoradas, com ganho tanto do sujeito passivo nessa 

situação quanto para a Fazenda Nacional. Além disso, espera-se o aumento de 

previsibilidade para a realização de negócios no país e a garantia de maior segurança 

jurídica para operações com conteúdo jurídico indeterminado e com possibilidade de 

gerar divergência entre os sujeitos passivos e a Administração Tributária. 

União atualizará taxas de fiscalização  

Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio 

A Medida Provisória nº 685, que criou o Programa de Redução de Litígios Tributários 

(Prorelit) e a declaração de planejamentos tributários, também autoriza o Poder 

Executivo a atualizar monetariamente 25 taxas de fiscalização de 11 segmentos 

econômicos, como mercado de capitais, planos de assistência à saúde, energia elétrica, 

seguro e previdência complementar aberta. Não é possível saber qual será o impacto 

financeiro da medida porque as atualizações ainda serão regulamentadas, mas 

advogados divergem sobre sua legalidade. 

A medida também impacta os cofres da União porque taxa é um tipo de tributo usado 

para custear um serviço público específico. Com o aumento previsto, portanto, 

reduzem-se os custos para o exercício do poder de polícia e prestação de serviços 

públicos no âmbito federal. Elas são destinadas às autarquias do governo federal, que 

as cobram das empresas. A taxa de fiscalização de mercado de capitais, por exemplo, é 

direcionada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

Na exposição de motivos da MP, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirma que as 

várias leis que estabelecem essas taxas não fixam regras de reajuste. Assim, seus valores 
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permaneceram inalterados por anos. Com base em uma amostra "representativa", 

constatou um período sem correção, entre 4 e 17 anos, sendo que o IPCA variou 25% 

nos últimos quatro anos e 183,8% nos últimos 17 anos. Considerou também as 

demandas das autarquias. 

Para o advogado Fábio de Almeida Garcia, do escritório Braga & Moreno Consultores e 

Advogados, a correção monetária de tantos anos, de uma vez só, configura majoração 

de tributo, o que somente pode ser instituído por lei. "Mesmo que a MP seja convertida 

em lei, ela somente autoriza a atualização. O índice que determinará o impacto 

financeiro deve ser determinado por lei também e não por ato ou decreto 

regulamentador", afirma. 

Além disso, para o tributarista, como o reajuste equivale a uma majoração, só poderia 

valer após 90 dias da publicação da correção. 

Já para a advogada Ana Carolina Gandra Piá de Andrade, do Bichara Advogados, a 

atualização monetária não constitui majoração de tributo. "Sendo assim, pode ser 

instituída por norma infra legal", diz. Contudo, ela pondera que os parâmetros de 

reajuste deverão ser analisados. "Estes devem apenas compensar a perda de valor da 

moeda. Se extrapolarem, serão abusivos." 

Destaques - Autos de infração 

Fonte: Valor 

A 4ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região negou o 

pedido da empresa ABS Comércio Industrial, que pretendia a anulação de autos de 

infração lavrados pela Fazenda Nacional, referentes aos anos de 1992 e 1993. Entre 

outras alegações, a empresa sustentou, nos autos, que as provas obtidas pela Fazenda 

Nacional e que teriam, segundo a empresa, embasado as autuações fiscais teriam sido 

obtidas por meio ilícito na sede do contador da empresa. No entanto, para o relator do 

caso, juiz federal convocado Alexandre Libonati, os argumentos apresentados pela 

empresa ABS não se sustentam, na medida em que "os livros e documentos contábeis 

que serviram para a autuação não são acobertados pelo sigilo fiscal". O magistrado 

também explicou que, de acordo com os autos, os documentos que embasaram as 

autuações não foram obtidos na sede do contador da parte, mas sim apresentados pela 

própria após intimação. 
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Nova tabela do IR afeta domésticas e seus empregadores 

Fonte: Contábeis 

Publicada ontem (21-07) pelo Diário Oficial da União, a lei que regulamenta o reajuste 

escalonado da tabela do Imposto de Renda afeta diretamente a relação entre empregadores 

e domésticas. 

Com isso, a empregada que possui renda líquida acima de R$ 1.903,98 deve ter o Imposto de 

Renda Retido na Fonte (IRRF). Trata-se da mesma tabela publicada em abril último em caráter 

provisório, mas que agora torna-se oficial. 

Além disso, todos os encargos - INSS, DARF e FGTS - passam a vencer no dia 7 de cada mês, 

o que tem causado indignação entre os empregadores domésticos. “Eles foram pegos de 

surpresa sobre os vencimentos do INSS e da DARF, pois o governo nada fez para alertar para 

essa mudança que prejudica o seu planejamento financeiro. Para quem recolhe FGTS nada 

mudou, pois o vencimento já era no dia 7”, destaca Alessandro Vieira, consultor do Idoméstica. 

O especialista lembra ainda que o IRRF deve ser retido pelo empregador doméstico, assim como 

ocorre com o recolhimento do INSS. “É importante também que o empregador atualize o 

cadastro da doméstica, informando se ela possui dependentes menores de 21 anos ou que se 

enquadrem como dependentes, de acordo com as regras da Receita Federal, pois há dedução 

nesses casos, conforme a tabela publicada”, alerta Vieira. 

Segundo ele, cerca de 3,07% das empregadas domésticas administradas pelo site ganham acima 

de R$ 1.903,98" 

Confira a nova tabela para o ano-calendário de 2015: 

Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a Deduzir do IR (R$) 

Até 1.903,98 - - 

De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80 

De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80 

De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13 

Acima de 4.664,68 27,5 869,36 

Crédito para pequena e média empresa fica mais escasso 

Fonte: Reuters 

Já escasso desde o começo do ano passado, o crédito bancário para empresas pequenas 

e médias está ficando ainda mais fraco, com instituições financeiras evitando exposição 
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a um segmento da economia que tem sido um dos maiores responsáveis pelo aumento 

das provisões para perdas com calotes. 

Com a piora das expectativas para a economia brasileira --alguns economistas já 

preveem queda superior a 2 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2015 e 

contração também em 2016--, os bancos têm reforçado o foco nas linhas consideradas 

de menor de risco, mesmo que isso custe crescimento menor da carteira. 

"Estamos parados em PME (pequena e média empresa) e a tendência é diminuir", disse 

à Reuters um alto executivo de um dos maiores bancos do país, que falou sob condição 

de anonimato. 

"Especialmente agora que a expectativa é de que a retomada da economia será bem 

mais lenta do que se previa." Mesmo bancos de médio porte especializados no setor 

têm pisado no freio. O Daycoval, que acaba de tomar uma linha internacional de 200 

milhões de dólares justamente para operações no setor, não está pensando em tão cedo 

ampliar seus empréstimos no segmento. 

"Isso foi mais uma antecipação para necessidades que nós mesmos teremos mais à 

frente. Também não estamos crescendo essa carteira (de pequena e média empresa)", 

disse à Reuters o diretor de Relações com Investidores do Daycoval, Ricardo Gelbaum. 

Desde o primeiro trimestre de 2014, as novas concessões de crédito para empresas 

pequenas e médias praticamente pararam. Consequentemente, a fatia desse segmento 

na carteira de empréstimos total dos bancos vem sucessivamente diminuindo. 

No Itaú Unibanco e no Bradesco, o crescimento foi residual e abaixo da inflação em 12 

meses até março, enquanto na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil houve até 

uma ligeira contração. O mesmo aconteceu no Santander Brasil, apesar de o banco ter 

anunciado recentemente uma plataforma específica para lidar com esse nicho. 

Nada indica que esse cenário vá mudar nos próximos meses. Preferindo se concentrar 

nas linhas de menores riscos num momento em que a inadimplência vem subindo, os 

grandes bancos têm preferido expandir no varejo, leia-se consignado e imobiliário, e em 

grandes empresas. 

Embora um clima de apreensão tenha surgido na esteira da operação Lava Jato, que 

investiga denúncias de corrupção envolvendo Petrobras e grandes empreiteiras, 

representantes dos bancos se mostram razoavelmente confiantes. 

Isso porque empréstimos para grandes corporações em geral são pulverizados nos 

bancos e acompanhados por estruturas financeiras que dão maiores garantias aos 

credores. 
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Diante desse quadro, as empresas menores têm recorrido a soluções de emergência 

para evitar uma quebradeira, segundo entidades de classe. 

"Algumas estão tentando tomar empréstimos pelo menos para pagar as despesas com 

rescisão de funcionários", disse o diretor de Assuntos Tributários, Relações Trabalhistas 

e Financiamentos da Abimaq, associação que representa a indústria de máquinas e 

equipamentos, Hiroyuki Sato. "Mas a maioria está atrasando o pagamento de 

impostos." E mesmo soluções emergenciais, incluindo também o alongamento de 

prazos de pagamento com fornecedores, já não estão sendo suficientes e muitas 

começam a esperar pelo pior. 

Segundo pesquisa do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo (Simpi), cerca 

de 40 mil pequenas e médias empresas no Estado admitem o risco real de fechamento 

em três meses. 

Para a entidade, o risco deve-se sobretudo à dificuldade de acesso a crédito, que só 

contemplou 28 por cento das empresas que bateram na porta dos bancos, o menor 

índice em dois anos. 

ESTADUAL 

ICMS Substituição Tributária é cobrado nos postos fiscais de divisa 
interestadual 

Fonte: Governo do Maranhão 

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) está fazendo a cobrança do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – Substituição Tributária no primeiro posto 

fiscal de divisa interestadual, na ocasião da entrada interestadual de mercadorias 

sujeitas ao pagamento do imposto nesta modalidade de tributação. 

A medida tem o objetivo de evitar a evasão do ICMS que deve ser retido na origem pelo 

industrial, distribuidor ou importador. Foi oficializada pelo secretário de Estado da 

Fazenda, Marcellus Ribeiro Alves, por meio da Portaria 336/2015 e atende ao comando 

previsto no art. 530 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 19.714/03. 

A legislação também determina que a empresa, que recebe mercadoria sujeita à 

Substituição Tributária, mas sem a retenção, fica solidariamente responsável pelo 

recolhimento do imposto que deveria ter sido retido na fonte. 

As operações com produtos sujeitos ao regime de Substituição Tributária só estarão 

livres da cobrança em posto fiscal quando o remetente da mercadoria estabelecido em 

outro estado for inscrito como substituto tributário no cadastro de contribuintes do 

ICMS do Maranhão e estiver em situação de regularidade cadastral e fiscal. 
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Também estará excluída da cobrança, a carga cujo ICMS por substituição for recolhido 

por meio de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE), que 

acompanha a nota fiscal na circulação da mercadoria. 

O recolhimento do ICMS deverá ser realizado nas agências bancárias credenciadas, 

mediante Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE), disponibilizado no 

portal da Sefaz na internet. 

O secretário Marcellus Ribeiro determinou também a alteração do anexo 9.5 do 

Regulamento do ICMS, que trata das operações com farinha de trigo e derivados 

(biscoitos, massa alimentícias, bolachas, rosquinhas), para determinar que a cobrança 

do ICMS/Substituição Tributária seja realizada no primeiro posto fiscal de divisa 

interestadual, quando da entrada destes produtos em território do Estado do 

Maranhão. 

Entre os produtos largamente consumidos que estão incluídos no regime de 

Substituição Tributária estão aparelhos celulares, açúcar, autopeças, água mineral, 

cerveja, chope, gelo, refrigerante, combustíveis, cigarro, cimento, farinha de trigo, trigo 

em grão, lâmina de barbear, lâmpadas, pilhas, baterias, pneus, produtos farmacêuticos, 

sorvetes, tintas, vinhos, sidras e bebidas quentes. 

Entrega da EFD deve ser feita mensalmente até o dia 25 (Notícias Secretaria da 
Fazenda do Estado da Bahia) 

Fonte: Fiscosoft 

Os contribuintes do imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devem 

estar atentos à entrega mensal da Escrituração Fiscal Digital (EFD), que precisa ser feita 

até o dia 25 de cada mês. Na Bahia, todos os contribuintes do ICMS são obrigados a 

enviar os arquivos da EFD, com exceção daqueles optantes pelo Simples Nacional. 

O envio da EFD teve sua obrigatoriedade iniciada em 2009 e ampliada gradualmente, 

com base no porte da empresa, até alcançar, em 2014, todos os contribuintes que não 

são optantes pelo Simples Nacional. Com a EFD, a escrituração, que era feita em papel, 

passou para o formato digital e ficou padronizada em todo o território nacional, 

substituindo os livros Registro de Entradas, Registro de Saídas, Registro de Apuração do 

ICMS e do IPI, Registro de Inventário, Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente 

(CIAP). O Registro de Controle da Produção e Estoque será exigido a partir de janeiro de 

2016. 

A EFD é um arquivo digital constituído de um conjunto de registros de apuração de 

impostos, referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, bem como 
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de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades 

federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

O valor da multa em caso de descumprimento do envio dos arquivos da EFD é de R$ 

1.380 por declaração não entregue, podendo ser aplicada, cumulativamente, multa pelo 

não atendimento de intimação para apresentação do respectivo arquivo.  A multa é de 

1% do valor das saídas ou das entradas - o que for maior - de mercadorias e prestações 

de serviços realizadas em cada período de apuração. A Lei nº 12.917, de 31/10/13, que 

ajusta o Art. 42 da Lei 7.014/96, prevê a mesma multa nos casos de entrega de arquivos 

incompletos, sem registros e/ou informações obrigatórias. 

Sped 

A EFD faz parte do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), criado com o objetivo 

de modernizar a sistemática utilizada na relação entre fisco e contribuintes através da 

informatização. O Sped fez com que o cumprimento das obrigações acessórias, 

transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos 

fiscalizadores, passasse a ser feito por meio de documentos eletrônicos, utilizando-se 

da certificação digital na assinatura destes documentos para atestar sua validade 

jurídica. 

A substituição dos documentos em papel por arquivos eletrônicos garante 

padronização, racionalização e compartilhamento das informações fiscais, evitando-se 

a necessidade de armazenar pilhas de papel. O Sped é formado pela Escrituração 

Contábil Digital (ECD), Escrituração Fiscal Digital (EFD), Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), 

Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), entre outros documentos. 

Empresas são excluídas do Simples por falta de inscrição 

Fonte: Governo de Goiás 

Trinta empresas tiveram as propostas de entrada no Simples Nacional excluídas nessa 

semana. O motivo é o mesmo para todas, falta de Inscrição Estadual, requisito básico 

para enquadramento no regime. A lista foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) 

de ontem (16/07). 

Os interessados em oferecer recurso contra a decisão têm quinze dias para apresentar 

defesa, a partir da publicação da lista. Os pedidos devem ser feitos à Gerência de 

Arrecadação e Fiscalização da Superintendência da Receita, ou em uma das Delegacias 

Regionais de Fiscalização onde o contribuinte está fixado. 

Os requisitos para inclusão no Simples estão expressos na Lei Complementar 123/2006, 

na Resolução CGSN nº 94/2011 e na Instrução Normativa nº 927/2008. 
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ICMS Substituição Tributária é cobrado nos postos fiscais de divisa 
interestadual 

Fonte: Governo do Maranhão 

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) está fazendo a cobrança do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – Substituição Tributária no primeiro posto 

fiscal de divisa interestadual, na ocasião da entrada interestadual de mercadorias 

sujeitas ao pagamento do imposto nesta modalidade de tributação. 

A medida tem o objetivo de evitar a evasão do ICMS que deve ser retido na origem pelo 

industrial, distribuidor ou importador. Foi oficializada pelo secretário de Estado da 

Fazenda, Marcellus Ribeiro Alves, por meio da Portaria 336/2015 e atende ao comando 

previsto no art. 530 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 19.714/03. 

A legislação também determina que a empresa, que recebe mercadoria sujeita à 

Substituição Tributária, mas sem a retenção, fica solidariamente responsável pelo 

recolhimento do imposto que deveria ter sido retido na fonte. 

As operações com produtos sujeitos ao regime de Substituição Tributária só estarão 

livres da cobrança em posto fiscal quando o remetente da mercadoria estabelecido em 

outro estado for inscrito como substituto tributário no cadastro de contribuintes do 

ICMS do Maranhão e estiver em situação de regularidade cadastral e fiscal. 

Também estará excluída da cobrança, a carga cujo ICMS por substituição for recolhido 

por meio de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE), que 

acompanha a nota fiscal na circulação da mercadoria. 

O recolhimento do ICMS deverá ser realizado nas agências bancárias credenciadas, 

mediante Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE), disponibilizado no 

portal da Sefaz na internet. 

O secretário Marcellus Ribeiro determinou também a alteração do anexo 9.5 do 

Regulamento do ICMS, que trata das operações com farinha de trigo e derivados 

(biscoitos, massa alimentícias, bolachas, rosquinhas), para determinar que a cobrança 

do ICMS/Substituição Tributária seja realizada no primeiro posto fiscal de divisa 

interestadual, quando da entrada destes produtos em território do Estado do 

Maranhão. 

Entre os produtos largamente consumidos que estão incluídos no regime de 

Substituição Tributária estão aparelhos celulares, açúcar, autopeças, água mineral, 

cerveja, chope, gelo, refrigerante, combustíveis, cigarro, cimento, farinha de trigo, trigo 

em grão, lâmina de barbear, lâmpadas, pilhas, baterias, pneus, produtos farmacêuticos, 

sorvetes, tintas, vinhos, sidras e bebidas quentes. 
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Entrega da EFD deve ser feita mensalmente até o dia 25 (Notícias Secretaria da 
Fazenda do Estado da Bahia) 

Fonte: Fiscosoft 

Os contribuintes do imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devem 

estar atentos à entrega mensal da Escrituração Fiscal Digital (EFD), que precisa ser feita 

até o dia 25 de cada mês. Na Bahia, todos os contribuintes do ICMS são obrigados a 

enviar os arquivos da EFD, com exceção daqueles optantes pelo Simples Nacional. 

O envio da EFD teve sua obrigatoriedade iniciada em 2009 e ampliada gradualmente, 

com base no porte da empresa, até alcançar, em 2014, todos os contribuintes que não 

são optantes pelo Simples Nacional. Com a EFD, a escrituração, que era feita em papel, 

passou para o formato digital e ficou padronizada em todo o território nacional, 

substituindo os livros Registro de Entradas, Registro de Saídas, Registro de Apuração do 

ICMS e do IPI, Registro de Inventário, Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente 

(CIAP). O Registro de Controle da Produção e Estoque será exigido a partir de janeiro de 

2016. 

A EFD é um arquivo digital constituído de um conjunto de registros de apuração de 

impostos, referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, bem como 

de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades 

federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

O valor da multa em caso de descumprimento do envio dos arquivos da EFD é de R$ 

1.380 por declaração não entregue, podendo ser aplicada, cumulativamente, multa pelo 

não atendimento de intimação para apresentação do respectivo arquivo.  A multa é de 

1% do valor das saídas ou das entradas - o que for maior - de mercadorias e prestações 

de serviços realizadas em cada período de apuração. A Lei nº 12.917, de 31/10/13, que 

ajusta o Art. 42 da Lei 7.014/96, prevê a mesma multa nos casos de entrega de arquivos 

incompletos, sem registros e/ou informações obrigatórias. 

Sped 

A EFD faz parte do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), criado com o objetivo 

de modernizar a sistemática utilizada na relação entre fisco e contribuintes através da 

informatização. O Sped fez com que o cumprimento das obrigações acessórias, 

transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos 

fiscalizadores, passasse a ser feito por meio de documentos eletrônicos, utilizando-se 

da certificação digital na assinatura destes documentos para atestar sua validade 

jurídica. 
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A substituição dos documentos em papel por arquivos eletrônicos garante 

padronização, racionalização e compartilhamento das informações fiscais, evitando-se 

a necessidade de armazenar pilhas de papel. O Sped é formado pela Escrituração 

Contábil Digital (ECD), Escrituração Fiscal Digital (EFD), Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), 

Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), entre outros documentos. 

Empresas são excluídas do Simples por falta de inscrição 

Fonte: Governo de Goiás 

Trinta empresas tiveram as propostas de entrada no Simples Nacional excluídas nessa 

semana. O motivo é o mesmo para todas, falta de Inscrição Estadual, requisito básico 

para enquadramento no regime. A lista foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) 

de ontem (16/07). 

Os interessados em oferecer recurso contra a decisão têm quinze dias para apresentar 

defesa, a partir da publicação da lista. Os pedidos devem ser feitos à Gerência de 

Arrecadação e Fiscalização da Superintendência da Receita, ou em uma das Delegacias 

Regionais de Fiscalização onde o contribuinte está fixado. 

Os requisitos para inclusão no Simples estão expressos na Lei Complementar 123/2006, 

na Resolução CGSN nº 94/2011 e na Instrução Normativa nº 927/2008. 

Governo lança programa para facilitar pagamento de tributos em atraso 

Fonte: Agência Estadual do Paraná 

O Governo do Paraná lançou, nesta segunda-feira (20), o Programa Especial de 

Parcelamento, que facilita a vida dos paranaenses com débitos tributários em atraso. 

Eles poderão acertar as contas com o Estado pagando em até 120 parcelas (dez anos), 

com redução de 50% do valor da multa e de 40% dos juros. Se a opção for por 

pagamento à vista, as vantagens serão ainda maiores: 75% de desconto sobre o valor da 

multa e de 60% sobre os juros.  

O objetivo é estimular o pagamento de débitos decorrentes de fatos geradores 

ocorridos até 31 de dezembro de 2014. Além de favorecer o contribuinte, a medida vai 

permitir o incremento nas receitas do Paraná em um momento de redução da atividade 

econômica no país, possibilitando que o Estado possa prestar serviços de melhor 

qualidade. "É uma oportunidade única de os contribuintes regularizarem suas 

pendências", explica o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa.  

De acordo com o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, a expectativa é de que o 

Estado arrecade cerca de R$ 700 milhões com o programa. "Temos cerca de R$ 5 bilhões 
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de dívidas de contribuintes ativos e a nossa expectativa é que, até o mês de setembro, 

haja uma adesão líquida de R$ 700 milhões", disse.  

O programa abrange débitos do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS), Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto sobre a 

Transmissão "Causa Mortis" e Doações de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), além de 

taxas de quaisquer espécies e origens, multas administrativas de natureza não-tributária 

e multas contratuais.  

Como funciona  

Para a liquidação parcelada, os valores serão corrigidos mensalmente pela taxa Selic. A 

primeira parcela deve ser paga no último dia útil do mês de adesão ao programa. Os 

vencimentos das demais parcelas ocorrerão no dia 25 de cada mês.  

Os valores mínimos das parcelas serão de R$ 500 para pessoas jurídicas e de R$ 100 para 

pessoas físicas.  

A adesão poderá ser feita por solicitação do contribuinte, exclusivamente pela Internet, 

ou por meio de proposta do Estado, que será enviada pelos Correios. O prazo para aderir 

ao programa vai até 30 de setembro.  

No site www.sefa.pr.gov.br o interessado pode acessar o aplicativo de parcelamento, 

selecionar o débito que deseja pagar e ainda fazer simulações com as diversas opções 

de pagamento. A homologação ocorrerá com o pagamento da primeira parcela ou da 

parcela única.  

Nas correspondências que serão enviadas pelos Correios o contribuinte será informado 

de seus débitos e, se concordar com a proposta, poderá efetuar o pagamento por meio 

da guia de recolhimento impressa no documento.  

Cadastro de inadimplentes vai registras pendências junto ao Estado  

Junto com o Programa Especial de Parcelamento, o governo lançou, também, o Cadastro 

de Inadimplentes (Cadin), que vai fazer o registro das pendências que pessoas físicas e 

jurídicas possuem com o Estado e que resultará em restrições em seus relacionamentos 

com o governo. O registro dos inadimplentes no Cadin começa a partir do mês de 

outubro.  

O Cadin será gerido pela Secretaria da Fazenda e vai centralizar as pendências que 

empresas e cidadãos possuem junto a órgãos da administração direta e indireta do 

Paraná, constituindo-se em um instrumento de cobrança dos inadimplentes.  
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"Se os inadimplentes não fizerem adesão ao programa de parcelamento das dívidas, ele 

será registrado na Cadin", explicou o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa. "Mas 

nossa expectativa é que haja essa adesão. Caso contrário, quem tem dívidas com o 

Estado fica impedido de receber qualquer recurso do Estado ou benefícios fiscais", disse.  

Os inscritos no Cadin ficarão impedidos de realizar, com órgãos ou entidades da 

administração estadual, qualquer convênio, acordo, ajustes ou contratos que envolvem 

desembolso de recursos do Estado. Também não poderão receber incentivos fiscais e 

nem créditos do Programa Nota Paraná, que será lançado em breve. 

Estados buscam alternativas para quitar dívida de empresas com ICMS 

Fonte: DCI 

Por: Paula Salati 

Os estados brasileiros estão implementando medidas para incentivar as empresas a 

quitarem suas dívidas com impostos, minimizando, dessa forma, a queda que vem 

ocorrendo na arrecadação. 

A Bahia, por exemplo, já conseguiu resgatar R$ 24 milhões de débitos tributários 

através do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), criado pela 

secretaria de fazenda do estado (Sefaz-BA) em abril do ano passado, com o objetivo de 

combater a sonegação. 

Uma das medidas de estímulo à regularização tributária foi o aumento do prazo, de 30 

para 60 dias, para as empresas realizarem a sua defesa junto à secretaria. "É uma 

forma de evitar levar os casos para a esfera judicial. Dessa forma, a empresa tem mais 

tempo de estudar a sua defesa", afirma Augusto Guenem, diretor de arrecadação da 

Sefaz Bahia. Além disso, a secretaria elevou o desconto da multa, de 70% para 90%, 

para casos em que o contribuinte tenha iniciativa de quitar à vista a sua dívida, no 

prazo de 60 dias, após o recebimento do auto de infração. 

Outra frente da Sefaz- BA é o arrolamento de bens de empresas com débitos 

tributários acima de R$ 500 mil, ação que já proporcionou recuperação de R$ 60 

milhões. 

Para Guenem, essas medidas também servem para minimizar a queda na arrecadação, 

prejudicada pelo fraco desempenho da economia. Segundo ele, a receita apurada 

através do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) 

teve queda real de 3% em junho deste ano, em relação ao mesmo mês de 2014. 

Escambo 
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Já o Rio de Janeiro tem inovado em suas soluções. No final de junho, o governador do 

estado, Luiz Fernando de Souza, o Pezão, sancionou a Lei do Escambo, que permite ao 

governo receber mercadorias das empresas como quitação de dívidas com ICMS. O 

estado acertou com a Petrobrás, por exemplo, que nos anos de 2015 e 2016, a 

companhia poderá pagar 75% do seu débito tributário com combustível, petróleo e 

nafta química. 

Com a nova legislação, estima-se negociação de R$ 14 bilhões em débitos com ICMS. 

Além disso, o Rio sancionou, no último dia 10, uma lei que permite a securitização da 

sua dívida ativa. Isso significa que o governo vai poder negociar débitos de impostos 

das empresas com instituições financeiras, através de emissão de títulos de dívidas de 

médio e longo prazo. A instituição ainda será escolhida via licitação. 

A dívida ativa do Rio soma, hoje, R$ 54 bilhões. O volume de recuperação desses 

débitos não ultrapassa R$ 350 milhões a cada ano, segundo a assessoria de imprensa 

da Secretaria de Estado da Fazenda do Rio. 

Com a operação que foi construída, a expectativa é de que, até o início de 2016, 

ingressem cerca de R$ 3 bilhões de recursos no cofre do estado. A arrecadação de 

ICMS no Rio aumentou 12,1% em junho deste ano, ante o mesmo mês de 2014, em 

termos nominais, puxada por uma importação "atípica de uma plataforma de 

petróleo", diz a secretaria. 

Sul e Sudeste 

O diretor de administração tributária da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa 

Catarina (Sefaz-SC), Carlos Roberto Molim, diz que o estado tem combatido débitos de 

forma tradicional: através, por exemplo, de protestos em que os cartórios cobram a 

dívida das empresas. "Não estamos com nenhuma ação que facilite o pagamento da 

dívida, até porque a nossa situação está melhor do que a de outros estados que estão 

buscando quebrar paradigmas de fiscalização, como o Rio", diz Molim. 

Apesar disso, a dívida ativa do estado com ICMS cresceu 14,17% até junho deste ano, 

para R$ 10,759 bilhões. 

Para garantir recursos a investimentos, sem precisar elevar carga tributária, o Estado 

de São Paulo adiou a liberação de crédito das Notas Fiscais Paulista para abril de 2016. 

Os créditos estariam disponíveis em outubro. No estado, a arrecadação de ICMS teve 

queda nominal de 8,4% até junho, ante o mesmo período de 2014. 

Porém, para agradar os estados, o governo informou ontem que repassará aos entes 

R$ 1,95 bilhão referentes ao orçamento ainda de 2014 de estímulos à exportação. 
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PE - ICMS - Incentivos fiscais - PRODEAUTO - Setor automotivo - Regulamentação 
e alteração  

Fonte: Fiscosoft 

Por meio do Decreto nº 41.934/2015, foi regulamentada a Lei nº 13.484/2008, que 

instituiu o Programa de Desenvolvimento do Setor Automotivo do Estado de 

Pernambuco - PRODEAUTO, que tem por finalidade atrair e fomentar investimentos no 

setor automotivo, mediante concessão de incentivos fiscais na área do ICMS. 

Citado ato dispôs especialmente sobre: a) a concessão de crédito presumido e aplicação 

do diferimento do imposto; b) a formalização da opção pelo diferimento do imposto; c) 

as condições para a fruição dos benefícios.  

Citado ato ainda alterou o RICMS/PE, relativamente ao diferimento do imposto, até 

30.4.2015, nas operações com veículos automotores, bem como de insumos e 

componentes para utilização no processo produtivo de bens destinados ao ativo fixo do 

estabelecimento industrial de veículo.  

Por fim, foram revogados os Decretos nºs 35.092/2010, 41.001/2014 e 41.449/2015, 

que dispunham respectivamente, sobre: a) a taxa administrativa devida por empresa 

beneficiária do PRODEAUTO; b) a relação dos insumos sujeitos ao diferimento do ICMS 

na importação realizada por estabelecimento industrial de veículos; c) o diferimento do 

imposto nas saídas internas de partes, peças, acessórios, componentes, matérias-primas 

e quaisquer outros insumos destinados a estabelecimento industrial de veículos, para 

utilização no processo produtivo. 

PA - ICMS - Tratamento tributário - Indústrias em geral - Alterações  

Fonte: Fiscosoft 

Foi alterada a Lei nº 6.913/2006, que dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às 

indústrias em geral, para dispor sobre: a) a previsão de que os incentivos fiscais 

caracterizam-se como subvenção governamental para investimento concedida como 

estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos no Estado do 

Pará; b) o prazo de fruição do tratamento tributário; c) a obrigatoriedade de 

contribuição ao Fundo Estadual de Investimento em Infraestrutura - FEINFRA; d) a 

apresentação de solicitação de habilitação ao tratamento à Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia - SEDEME. 

PA - ICMS - Tratamento tributário - Empreendimentos da agroindústria - 
Alterações  

Fonte: Fiscosoft 
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Foi alterada a Lei nº 6.915/2006, que dispõe sobre o tratamento tributário aplicável aos 

empreendimentos da agroindústria, para dispor sobre: a) a previsão de que os 

incentivos fiscais caracterizam-se como subvenção governamental para investimento 

concedida como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos 

no Estado do Pará; b) o prazo de fruição do tratamento tributário; c) a obrigatoriedade 

de contribuição ao Fundo Estadual de Investimento em Infraestrutura - FEINFRA; d) a 

apresentação de solicitação de habilitação ao tratamento à Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia - SEDEME. 

AL - ICMS - Obrigações acessórias - Prazo - Reabertura - Disposição  

Fonte: Fiscosoft 

A Instrução Normativa nº 18/2015 reabriu, divulgando termo final, os prazos 

processuais e de cumprimento de obrigações acessórias com vencimento no dia 

17.7.2015. 

Justiça aponta cobrança indevida de ICMS em tarifa de energia elétrica em SP 

Fonte: Estadão 

O governo de São Paulo calculou indevidamente o valor de ICMS a ser cobrado em conta 

de luz no Estado. De acordo com entendimento do juiz Fernão Borba Franco, da 14ª Vara 

da Fazenda Pública de São Paulo, a base de cálculo do ICMS adotada pelo governo 

paulista incorporou o valor referente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), 

o que não deveria ocorrer. A decisão foi publicada nesta quarta-feira, 22, pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, em ação cuja autora é a rede Bandeirantes de Rádio 

e Televisão. Após a conclusão do julgamento na 14ª Vara, o tema deve ser analisado 

pelo colegiado do Tribunal de Justiça. 

"No cálculo do ICMS, o governo deveria tributar apenas o valor da energia elétrica. Ao 

invés disso, ele calcula o ICMS sobre o valor da energia e sobre a TUSD. Mas a TUSD está 

em uma fase anterior à operação tributada do ICMS", explica o advogado Átila Melo, 

sócio da área de Direito Tributário do escritório Castilho & Scaff Manna. "A tese já foi 

apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e há caso transitado em julgado sobre 

essa matéria", complementa o advogado, que representou os autores da ação. 

A base de cálculo, inflada pela incorporação da TUSD, pode resultar em um acréscimo 

de 7% a 10% no valor da conta, segundo Melo. No caso do ICMS pago pelo consumidor, 

a redução do valor alcança entre 20% e 35%. Além da redução das futuras contas, a 

decisão judicial também pode garantir ao consumidor a devolução do valor pago a maior 

nos últimos cinco anos. 
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O juiz da 14ª Vara destaca, em sua decisão, que a jurisprudência "vem se firmando no 

sentido de não inclusão na base de cálculo do ICMS dos valores das referidas tarifas". 

Melo explica que clientes de seu escritório também já obtiveram decisões favoráveis em 

primeira instância em Estados como Minas Gerais, Paraná e Bahia. Em São Paulo, outros 

consumidores de energia já obtiveram decisões favoráveis na discussão sobre cobrança 

indevida de ICMS. 

A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo afirmou, por intermédio da assessoria de 

imprensa, que não comentará o caso até que o TJ divulgue uma decisão final. Já a 

Eletropaulo, que figura como ré na ação ao lado da Fazenda Pública do Estado de São 

Paulo, informou que apresentará recurso contra a decisão. 

A distribuidora é citada na ação porque é responsável por arrecadar e repassar o 

imposto à Secretaria da Fazenda de São Paulo, apesar de as regras de ICMS serem 

definidas pelo governo estadual. A decisão desfavorável na Justiça paulista não impacta 

a rentabilidade das operações da distribuidora dado que o valor arrecadado a maior é 

destinado à Fazenda estadual. 

Disputa 

De acordo com Melo, embora haja jurisprudência favorável aos consumidores, os 

questionamentos de cobrança indevida de ICMS são recentes. Isso porque, até 2012, o 

entendimento era favorável aos governos estaduais. Nos últimos anos, explica o 

advogado, ganhou força a interpretação de que a incorporação da TUSD na base de 

cálculo do ICMS é indevida. O mesmo ocorre em relação à Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão (TUST). 

Os questionamentos sobre a base de cálculo do ICMS se intensificaram desde o início do 

ano, segundo Melo, motivados pelo aumento do custo da energia. Cálculos do Instituto 

Brasileiro de Economia e Finanças (Ibecon) apontam que a tarifa cobrada dos 

consumidores residenciais atendidos pela Eletropaulo teve aumento de quase 75% 

desde o início do ano. O aumento é explicado pelo reajuste anual aplicado pela 

distribuidora, além da adoção do sistema de bandeiras tarifárias e da Revisão Tarifária 

Extraordinária (RTE), aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 

A despeito da decisão favorável aos consumidores, o processo analisado pela 14ª Vara 

pode se arrastar por até 36 meses, segundo o advogado do caso. Isso acontece porque, 

por se tratar de uma ação contra a Fazenda Pública, o tema deve ser analisado pelo 

colegiado do Tribunal de Justiça. E na esfera superior, o governo de São Paulo pode 

voltar a recorrer da decisão. 
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Estados e municípios apostam em mutirões para elevar arrecadação 

Fonte: Valor 

Por Joice Bacelo 

Com a ajuda do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Estados, Distrito Federal e 

municípios encontraram um caminho para, em época de crise, garantir fôlego à 

arrecadação. Por meio de mutirões, têm negociado dívidas com contribuintes e reduzido 

o estoque de execuções fiscais, hoje o maior problema do Judiciário. Só em três mutirões 

- dois deles já finalizados -, foram arrecadados cerca de R$ 400 milhões. 

Os mutirões fazem parte do Programa Nacional de Governança Diferenciada das 

Execuções Fiscais, idealizado pela Corregedoria Nacional de Justiça, órgão do CNJ. Eles 

possibilitam ao cidadão negociar a dívida (ajuizada ou não), fazer o pagamento e receber 

a Certidão Negativa de Débitos (CND) no mesmo dia e local - no caso de pagamento à 

vista. 

As condições oferecidas para a quitação de dívidas tributárias são especiais: isenção ou 

redução de multas e juros e parcelamentos a longo prazo, em até 96 meses. Os 

benefícios são definidos por meio de lei complementar. 

Em Mato Grosso, por exemplo, o mutirão para pagamento de impostos devidos ao 

Estado e à capital Cuiabá começou no dia 13 e termina hoje. O governo estadual está 

oferecendo isenção de juros e multas para negociação de dívidas de ICMS, IPVA e ITCD, 

o imposto que incide sobre doações de bens. A condição é para os contribuintes que 

optarem pelo pagamento à vista. Os que preferirem parcelar, terão 60% de desconto 

em multas e juros e a quitação poderá ser feita em até 84 vezes. 

Também estão sendo oferecidas condições especiais aos contribuintes que deixaram de 

recolher os tributos municipais - ISS e IPTU. Em menos de dez dias de negociações foram 

fechados mais de 20 mil acordos, o que gerou arrecadação de R$ 79,4 milhões - R$ 68,9 

milhões ao Estado e R$ 10,5 milhões para a prefeitura de Cuiabá. 

"É um mutirão bem agressivo, em descontos e condições de pagamento, porque o 

objetivo é recuperar o que na maioria das vezes já está dado como perdido", diz o 

secretário da Fazenda de Mato Grosso, Paulo Brustolin. Ele espera que, até o 

encerramento, os valores arrecadados somem aproximadamente R$ 150 milhões. 

Os mutirões têm atraído um grande número de contribuintes. O de Mato Grosso está 

sendo realizado na Arena Pantanal, em Cuiabá. No local, estão equipes de conciliação, 

juízes, que homologam os acordos, e estudantes de Direito, que auxiliam no 

atendimento aos contribuintes. 
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Presidente do Tribunal de Justiça (TJ-MT), Paulo da Cunha diz que a negociação, da 

maneira como está sendo conduzida, é uma forma "rápida, eficaz e pacífica" para se 

resolver um litígio. Ele lembra que as execuções fiscais são o principal problema do 

Judiciário - cerca de 50% do total de processos em curso e com alta taxa de 

congestionamento (91%) - diz esperar que, após o mutirão, tenha-se a baixa de milhares 

de ações desse tipo. 

Mutirões de execuções fiscais também foram realizados em Pernambuco e o Distrito 

Federal. O mais recente deles ocorreu no Recife e foi encerrado na última terça-feira. 

Foram fechados, ao todo, 32.996 acordos, o que gerou arrecadação de R$ 94,3 milhões 

à prefeitura do Recife e R$ 37,1 milhões ao Estado. 

O foco do Estado, de acordo com o secretário da Fazenda de Pernambuco, Márcio 

Monteiro, estava nos pequenos e médios contribuintes, com dívidas de até R$ 50 mil. 

"As pequenas empresas, por exemplo, se estiverem regularizadas terão novamente 

acesso ao crédito. Queremos trazê-los de volta à atividade econômica para que 

movimentem o mercado", diz. 

Mato Grosso e Pernambuco se espelharam no primeiro mutirão realizado dentro da 

proposta do CNJ. Ocorreu em março, no Distrito Federal, e teve como resultado cerca 

de R$ 180 milhões em arrecadação - R$ 35 milhões pagos à vista e R$ 145 milhões 

parcelados. Foram mais de 35 mil atendimentos. Já há também o resultado do impacto 

provocado na Justiça: houve redução de 50 mil processos na vara de Execuções Fiscais. 

Os débitos negociados nos mutirões são, na grande maioria, vinculados aos processos 

de execução fiscal em curso, segundo a corregedora nacional de Justiça, ministra Nancy 

Andrighi. "Mas como também são negociados débitos ainda não ajuizados evita-se 

também novas demandas", afirma. 

Com o sucesso dos mutirões, outros Estados e municípios já marcaram rodadas de 

negociações com contribuintes. O próximo evento será realizado no Rio de Janeiro, na 

segunda quinzena de agosto. Em setembro, será a vez de Goiás. E até o fim do ano 

deverão ser realizados mutirões na Paraíba, Bahia, Maranhão e Amazonas. 

Reforma do ICMS agora é mais factível 

Fonte: DCI 

O governo federal está efetivamente se empenhando para buscar o fim da guerra fiscal 

e a reforma do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Com a 

Medida Provisória 663/2015, editada semanas atrás prevendo a criação de fundos para 

ressarcir a perda de receitas dos estados com as mudanças nas atuais regras, impedindo 



 

59 

 

a concessão de benefícios fiscais às empresas, está criada a maioria das condições 

impostos pelos governadores para acabar com o "leilão" de isenção do tributo para 

atrair empresas. A avaliação foi feita a esta coluna pela especialista na área tributária do 

Miguel Neto Advogados, Valéria Zotelli. 

Condições estão sendo criadas 

Essa exigência para acabar com a guerra fiscal está prevista no Convênio ICMS 70, 

assinado em 30 de julho de 2014 pelos estados - exceto seis. A outra condição já foi 

preenchida pela Emenda Complementar 87/2015, promulgada em abril deste ano, com 

mudanças na sistemática de cobrança do ICMS nas operações de comércio na internet. 

O convênio ICMS 70 tratou das regras que serão observadas para fins de celebração de 

futuro convênio acerca do perdão do imposto e anistia ou redução de multa, juros sobre 

créditos tributários de incentivos já concedidos. 

Data certa para fim de incentivos 

"Foi um protocolo de intenções, por intermédio do qual os estados manifestaram a 

intenção de acabar com a guerra fiscal de uma forma legal, tendo, em contrapartida, 

ajuda financeira da União e o remanejamento das alíquotas interestaduais", enfatiza a 

especialista do Miguel Neto Advogados. Valéria lembra que, se aprovado o acordo, 

todos os incentivos fiscais no Brasil terão data certa para acabar, sendo perdoados todos 

os procedimentos tomados até agora pelas empresas que deles se beneficiaram 

diretamente, ou consumidores de mercadorias por elas produzidas. 

 


