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FEDERAL 

IPI, IR, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, PIS/PASEP-Importação, COFINS-Importação, 
INSS - Retenção na fonte - Bebidas frias e cigarros - Novas disposições 

Fonte: Fiscosoft 

Por meio da Lei nº 13.137/2015, publicada no DOU - Ed. Extra de 22.6.2015, foi 

convertida com alterações a Medida Provisória nº 668/2015, promovendo mudanças na 

legislação tributária. 

Veja a seguir tais alterações. 

Majoração das alíquotas do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação 

A Lei nº 13.137/2015 alterou a Lei nº 10.865/2004, para majorar as alíquotas a serem 

aplicadas sobre a base de cálculo das contribuições, nas seguintes hipóteses: 

a) entrada de bens estrangeiros no território nacional: a.1) 2,1%, para o PIS/PASEP-

Importação; a.2) 9,65%, para COFINS-Importação; 

b) pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores a residentes ou 

domiciliados no exterior como contraprestação por serviços prestados: b.1) 1,65% para 

o PIS/PASEP-Importação; b.2) 7,6% para a COFINS-Importação; 

O crédito do PIS/PASEP e da COFINS, relativos às importações sujeitas ao pagamento do 

PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, será apurado mediante a aplicação das 

alíquotas previstas nas letras "a" e "b", sobre o valor que serviu de base de cálculo das 

contribuições, acrescido do valor do IPI vinculado à importação, quando integrante do 

custo de aquisição. 

A referida lei inseriu o § 9º-A no art. 8º da Lei nº 10.865/2004, a fim de estabelecer que 

a partir de 1º.9.2015, as alíquotas das autopeças, exceto quando efetuada pela pessoa 

jurídica fabricante de máquinas e veículos, serão de a) 3,12% para o PIS/PASEP-

Importação; b) 14,37% para a COFINS-Importação. 

Citado ato também alterou os seguintes dispositivos do art. 8º da Lei nº 10.865/2004: 

a) § 5º, para estabelecer que na importação dos produtos classificados nas posições 

40.11 (pneus novos de borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da NCM, as 

alíquotas são de: a.1) 2,68% para o PIS/PASEP-Importação; a.2) 12,35% para a COFINS-

Importação; 

b) § 10, para dispor que na importação de papel imune a impostos, ressalvados os papéis 

classificados nos códigos 4801.00.10, 4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99, 4810.19.89 e 
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4810.22.90, todos da TIPI, quando destinado à impressão de periódicos, as alíquotas são 

de: b.1) 0,8% para o PIS/PASEP-Importação; b.2) 3,2% para a COFINS-Importação. 

Também foi estabelecido que, o valor da COFINS-Importação pago em decorrência do 

adicional de alíquota de 1%, em caso de importação dos produtos relacionados no Anx. 

I da Lei nº 12.546/2011 (tais como os classificados nos códigos NCM 3303.00.20 - Águas 

de colônia e 5004.00.00 - Fios de seda (exceto fios de desperdícios de seda) não 

acondicionados para venda a retalho), não gera direito ao desconto do crédito do 

PIS/PASEP e da COFINS relativo às importações sujeitas ao pagamento do PIS/PASEP-

Importação e da COFINS-Importação. 

INSS - Parcelamento de débitos previdenciários, ministro de confissão religiosa - Novas 

regras 

Foi alterada a Lei nº 12.810/2013, que, dentre outras determinações, estabeleceu regras 

para o parcelamento de alguns débitos tributários de competências vencidas até 

28.2.2013, para permitir o parcelamento da multa imposta pela compensação indevida 

de contribuições previdenciárias patronal, de trabalhadores, a título de substituição e 

devidas a terceiros, desde que o fato gerador ocorra até 28.2.2013, sem redução de seu 

valor ou de juros e demais encargos legais. 

A Lei também acrescentou o § 14 ao art. 22 da Lei nº 8.212/1991 para esclarecer 

exemplificativamente os valores que não serão considerados como remuneração direta 

ou indireta do ministro de confissão religiosa, desde que vinculados exclusivamente à 

atividade religiosa. 

IPI, PIS/PASEP, COFINS, PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação - Bebidas frias e 

cigarros - Equipamento contador de produção, selo de controle, responsabilidade e 

valores mínimos 

A Lei nº 13.137/2015 alterou a Lei nº 12.469/2011, para dispor sobre a possibilidade de 

exigência da aplicação das disposições relativas à obrigatoriedade de instalação de 

equipamentos contadores de produção, aos estabelecimentos envasadores ou 

industriais fabricantes de outras bebidas classificadas no capítulo 22 da TIPI. 

Alterou também a Lei nº 12.995/2014, para tratar sobre: a) a cobrança de taxa de 

utilização do equipamento de controle de produção de bebidas e cigarros, bem como a 

taxa para o fornecimento de selo de controle; b) as implicações pelo não recolhimento 

da taxa para utilização do equipamento por 3 meses ou mais, consecutivos ou 

alternados, no período de 12 meses. 
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Foi alterada ainda a Lei nº 13.097/2015, para estabelecer sobre: a) a responsabilidade 

solidária do recolhimento do imposto na hipótese de inobservância das condições 

estabelecidas para a aplicação da redução do IPI na importação e na saída de bebidas 

frias; b) os valores mínimos do IPI, PIS/PASEP, COFINS, PIS/PASEP-Importação e COFINS-

Importação para bebidas frias. 

Essas disposições produzem efeitos desde 1º.5.2015. 

Retenção na fonte - Prazo de recolhimento e dispensa – Alterações 

A Lei nº 13.137/2015 também alterou a Lei nº 10.833/2003, para determinar que os 

valores retidos no mês referentes ao IR, a CSLL, ao PIS/PASEP e a COFINS, por 

pagamentos efetuados pela prestação de serviços deverão ser recolhidos ao Tesouro 

Nacional pelo órgão público que efetuar a retenção ou, de forma centralizada, pelo 

estabelecimento matriz da pessoa jurídica, até o último dia útil do segundo decêndio do 

mês subsequente àquele mês em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica 

fornecedora dos bens ou prestadora do serviço. 

Além disso, estabeleceu a hipótese de dispensa da retenção, no caso do valor retido da 

CSLL, da COFINS e do PIS/PASEP, for igual ou inferior a R$ 10,00, exceto na hipótese de 

Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) eletrônico, efetuado por meio 

do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi). 

Por fim, foram revogados os seguintes dispositivos legais: 

a) os arts. 44 a 53 da Lei nº 4.380/1964, que tratavam da emissão das letras imobiliárias; 

b) os §§ 15 e 16 do art. 74 da Lei nº 9.430/1996, que tratavam da aplicação da multa 

isolada no caso de pedido de ressarcimento de crédito indeferido ou indevido; 

c) o art. 28 da Lei nº 10.150/2000, que tratava da competência do Conselho Monetário 

Nacional (CMN), para dispor sobre a aplicação dos recursos provenientes da captação 

em depósitos de poupança pelas entidades integrantes do Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimo (SBPE); 

d) o inciso II do art. 169 da Lei nº 13.097/2015, que ora havia revogado o § 2º do art. 18 

e o art. 18-A da Lei nº 8.177/1991, que tratavam da previsão da cláusula de atualização 

pela remuneração básica aplicável aos Depósitos de Poupança nos contratos celebrados 

pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e do Sistema 

Financeiro do Saneamento (SFS); 

e) o § 2º do art. 18 e o art.18-A da Lei nº 8.177/1991, que tratavam da previsão da 

cláusula de atualização pela remuneração básica aplicável aos Depósitos de Poupança 
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nos contratos celebrados pelas entidades integrantes do SFH e do SFS, com vigência a 

partir da data de entrada em vigor da regulamentação do índice de atualização para as 

operações sobre a aplicação dos recursos provenientes da captação em depósitos de 

poupança, de que trata o inciso III do § 2º do art. 95 da Lei nº 13.097/2015; 

f) os incisos VI, VII e VIII do § 1º do art. 65 da Lei nº 11.196/2005, que tratavam das 

alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS aplicáveis nas revendas efetuadas pela pessoa 

jurídica adquirente, para determinados produtos tais como gasolinas e suas correntes, 

produtos farmacêuticos e de perfumaria; 

g) o inciso XXXIX do § 12 do art. 8º da Lei nº 10.865/2004 que tratava da redução a 0 

(zero) das alíquotas do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação nas hipóteses de 

importação de álcool, inclusive para fins carburantes, até 31.12.2016, entrando em vigor 

a partir de 1º.10.2015; 

h) o § 4º do art. 31 da Lei nº 10.833/2003, que determinava que em relação ao valor de 

retenção da CSLL, do PIS/PASEP e da COFINS, referente a mais de um pagamento 

efetuado por pessoa jurídica a outra pessoas jurídica de direito privado no mesmo mês, 

deveria ser efetuada a soma de todos os valores pagos no mês para efeito de cálculo do 

limite de retenção, compensando-se o valor retido anteriormente. 

 

Empresas devem contestar adicional de Cofins 

Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio 

A publicação ontem da Lei nº 13.137 levará mais empresas a propor ações judiciais 

contra o adicional de 1% sobre a Cofins-Importação, devido por diversos segmentos. 

Assim como a questionar a proibição expressa do uso de créditos relativos ao 

percentual. Embora companhias da área têxtil, automotiva e de borracha já peçam na 

Justiça o direito ao uso dos créditos, só agora poderão argumentar que a vedação não 

era válida antes, porque não estava prevista em lei. Aliado a isso, a atual necessidade 

econômica de caixa das empresas é outro fator a encorajar as disputas judiciais. 

Uma empresa que importa R$ 550 milhões anuais, por exemplo, paga R$ 5,5 milhões ao 

ano de Cofins-Importação. "Se o Judiciário declarar a cobrança inconstitucional, a 

empresa que paga a contribuição desde 2012, por exemplo, pode conseguir a restituição 

ou compensação de cerca de R$ 20 milhões a R$ 30 milhões, com a atualização pela 

Selic", afirma o tributarista Luis Augusto Gomes, do Demarest Advogados. 
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Para Gomes, se o contribuinte obter apenas o direito ao crédito também há correção 

pela Selic. "Isso porque não foi por vontade da empresa ou esquecimento que ela deixou 

de usar o benefício, mas por exigência de solução de consulta do Fisco e, agora, por lei." 

O adicional foi instituído para alguns produtos pela Lei nº 12.546, de 2011, a lei da 

desoneração da folha de pagamentos. Depois, novas MPs incluíram ou excluíram bens. 

"Algumas empresas pensavam em não entrar com ação na Justiça contra o 1% porque 

compensavam essa perda com a desoneração da folha. Outras tentariam fazer lobby 

junto ao governo para tirar o produto da lista do 1%", diz a advogada Valdirene Franhani, 

do Braga & Moreno Consultores e Advogados. "Agora, como as importações estão mais 

caras e a folha voltando a ser onerada, as empresas estão mais encorajadas a ir à 

Justiça." 

Duas indústrias metalúrgicas paulistas apenas esperavam a publicação da norma para 

questionar a exigência do adicional no Judiciário. "Vou impetrar mandados de segurança 

com pedido de liminar para não pagar o 1% ou, no mínimo, poder aproveitar o crédito 

equivalente nas operações futuras", afirma Valdirene, que representa ambas. "Num 

momento de crise, se o insumo fica mais caro e a empresa ainda assume o ônus por não 

poder compensar, esse 1% faz toda diferença." 

O pedido de liminar é importante porque as empresas têm de pagar a Cofins-Importação 

no momento do desembaraço aduaneiro do bem ou não retira mercadoria. "E se, 

eventualmente, a liminar for cassada, o contribuinte pode pagar o devido sem multa, só 

com a Selic, em até 30 dias. Usa o valor como capital de giro e paga menos juros do que 

num empréstimo", diz Valdirene. 

O advogado Luis Augusto Gomes afirma que já entrou com cerca de 25 ações judiciais 

contra a vedação do crédito para empresas dos ramos têxtil, automotivo e borracha, 

entre outros. Porém, os Tribunais Regionais Federais têm proferido decisões contrárias. 

"Recorremos para o STJ, mas agora vamos reforçar a argumentação com base na lei", 

afirma. 

Nas decisões desfavoráveis, magistrados argumentam que o Judiciário não poderia ser 

legislador e conceder aos contribuintes o direito a um crédito não expresso na lei. "Com 

a proibição em lei, os juízes terão uma base legal para conceder o direito à restituição 

do que já foi pago", diz Gomes. 

Os argumentos jurídicos são sempre os mesmos. "Ilegalidade e inconstitucionalidade da 

majoração porque o Brasil é signatário do tratado internacional GATT, que impede 

tratamento mais gravoso a importados. E a violação ao princípio constitucional da não 

cumulatividade", afirma o advogado. 
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Para Gomes, a lei torna mais palpável a discussão judicial. "Fizemos reuniões com 

clientes e concluímos que, não só pela questão da legalidade, mas pelo cenário 

econômico, porque as empresas precisam de caixa." Segundo ele, para quem está no 

lucro real, há impacto no caixa porque o imposto é pago bem antes da venda, e não é 

possível usar seu crédito. 

 

Destaques - Sonegação fiscal 

Fonte: Valor 

A 11ª Turma do Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região reformou decisão de 

primeiro grau e, com a aplicação do princípio da insignificância, absolveu uma mulher 

acusada de sonegação de impostos. Segunda a denúncia, a ré teria incluído falsas 

despesas para o fim de promover indevidas deduções na base de cálculo do Imposto de 

Renda Pessoa Física. Ela teria registrado falsas despesas com educação e apontado o 

marido como dependente, embora ele tivesse apresentado declaração de renda 

autônoma. A acusada declarou ainda falsas despesas médicas e gastos com previdência 

privada. Condenada em primeiro grau pela prática do delito previsto no artigo 1º, inciso 

I, da Lei nº 8.137, de 1990, que dispõe sobre os crimes contra a ordem tributária, a 

defesa pediu, em recurso, a aplicação do princípio da insignificância. A alegação é que o 

prejuízo de R$ 11,2 mil não justificaria uma condenação criminal. O valor é inferior ao 

teto de R$ 20 mil adotado para o ajuizamento de ação fiscal. 

 

Receita cobra IR sobre juros de indenização 

Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio 

A Receita Federal entende que incide Imposto de Renda (IR) sobre os juros de mora 

recebidos em decorrência de decisão judicial que determinou o pagamento de indenização. 

Por considerar esses valores como acréscimo patrimonial por lucro cessante, o órgão orientou 

os fiscais do país a cobrar o imposto. 

O entendimento foi divulgado na semana passada, por meio da Solução de Consulta da 

Coordenadoria-Geral de Tributação (Cosit) nº 127. 

No caso, uma empresa ganhou na Justiça o direito de receber uma indenização. Alega não ter 

que pagar IR sobre os juros de mora porque fazem parte do valor total. A argumentação tem 

como base o artigo 404 do Código Civil, que estabelece que juros têm natureza indenizatória. 
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Segundo o advogado Marcelo Gustavo Silva Siqueira, do Siqueira Castro Advogados, o Fisco 

costuma analisar o que motivou a indenização. "Na visão do Fisco, se a indenização for por lucro 

cessante é tributável. Mas para recomposição do patrimônio não", diz. 

A solução de consulta cita a decisão da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do ano 

passado, em recurso repetitivo - que orienta as instâncias inferiores. Na ocasião, a Corte 

classificou como lucro cessante valores aos quais uma empresa tinha direito, mas deixou de 

receber. Considerou que, se fossem recebidos, teriam composto a receita da empresa e 

determinou a incidência de IR e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 

"Embora exista essa decisão do STJ, a jurisprudência a respeito ainda não está consolidada", 

afirma Siqueira. Para o advogado, deve ser analisado o tipo de indenização em discussão. De 

acordo com ele, o julgado do STJ relaciona-se a tributos. "Assim, é possível tentar afastar a 

cobrança do IR no Judiciário." 

A aplicação da decisão do STJ pelo Fisco também é criticada pelo advogado Rodrigo Rigo 

Pinheiro, do BCBO Advogados. "Acredito que o julgamento genérico de casos como esse 

proporciona uma grande ilegalidade, ao não se constatar quais são os fatos relacionados a cada 

tipo de juro moratório", diz. 

No caso desta solução de consulta, os juros decorrem de decisão judicial que foi prolatada 

mediante sentença condenatória em ações de cobranças. "Como dizer que, nessa situação, 

houve lucros cessantes? Ora, não é o dinheiro que se deixou de ganhar, é a reparação por um 

atraso no pagamento", afirma Pinheiro. 

 

TRF2 mantém condenação de empresa por sonegação fiscal  

Fonte: TRF2 

A Quarta Turma Especializada negou, por unanimidade, o recurso de uma empresa que 

contestou na Justiça a forma supostamente ilegal utilizada pela Administração Pública – 

no caso, a Receita Federal – para obter os elementos que levaram à sua autuação fiscal. 

A ABS Comércio e Indústria LTDA alegou que seus documentos contábeis foram objeto 

de apreensão ilícita na sede do seu contador, entretanto, mesmo cabendo a ela o ônus 

da prova, não apresentou qualquer evidência referente à forma de apreensão dos 

documentos e, muito menos, prova de que tais elementos foram empregados na 

autuação contestada. A empresa pretendia que fossem anulados os autos de infração 

referentes aos anos de 1992 e 1993, nos quais são exigidos os seguintes tributos: 

imposto sobre a renda de pessoa jurídica (IRPJ), contribuição para o Programa de 
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Integração Social (PIS), contribuição para Financiamento de Seguridade Social (Confins), 

imposto de renda retido na fonte, e contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL).  

Acontece que o relator do processo no TRF2, juiz federal convocado Alexandre Libonati, 

considerou que os argumentos da apelante não se sustentam: primeiro, porque os livros 

e documentos contábeis que serviram para a autuação não são cobertos pelo sigilo fiscal 

e, ainda que o fossem, o sigilo não poderia servir de empecilho à Administração no 

exercício de sua atividade fiscalizatória. E também porque a suposta ilegalidade não 

ficou comprovada e nem sequer foi possível analisar a eventual ocorrência de vício, uma 

vez que não foi apresentada a forma pela qual se deu a apreensão na sede do contador. 

Em acréscimo, de acordo com a sentença de 1º grau, os documentos que embasaram a 

autuação não foram os obtidos na sede do contador, mas sim os entregues pela própria 

empresa.  

“As cópias do diário e do razão de 1993 foram apresentadas pelo interessado à 

fiscalização, em atendimento à intimação (...). Com relação aos semestres de 1992, o 

motivo da autuação foi a ausência de comprovação, a qual não se encontrava entre os 

documentos apreendidos e nem foi apresentada. Em assim sendo, não procede a 

alegação de que a autuação pautou-se em provas obtidas ilicitamente”, transcreveu o 

magistrado em seu voto. O relator fez questão de ressaltar ainda que, o Código 

Tributário Nacional rejeita qualquer investida para tentar limitar o exame de 

mercadorias, livros, arquivos, documentos e papéis referentes ao cumprimento de 

obrigações tributárias. O CTN prevê inclusive que, caso as autoridades administrativas 

sejam vítimas de embaraço ou de desacato, podem solicitar apoio das forças públicas, 

federal, estadual ou municipal. “Cabe às autoridades administrativas, de modo a bem 

conservar a auto-executoriedade inerente aos seus atos, requisitar, sem que disso 

advenha nenhuma ilicitude, o auxílio da força pública”, destacou.  

Processo 0008082-12.2004.4.02.5101 

 

Sociedade em Conta de Participação - Entrega da ECD 

Fonte: RFB 

De acordo com a Instrução Normativa RFB no 1.420, de 19 de dezembro de 2013, as 

Sociedades em Conta de Participação (SCP) estão obrigadas a entregar a ECD.  

Há que se ressaltar que os campos 0000.CNPJ e 0030.CNPJ devem ser informados com 

o CNPJ da sócia ostensiva. O CNPJ da SCP é informado no campo 0000.COD_SCP.  
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Além disso, a regra de obrigatoriedade de entrega da SCP deve considerar, 

primeiramente, a regra de obrigatoriedade em relação à forma de tributação (real ou 

presumido) e à condição de imune/isenta, conforme abaixo: 

  Obrigatoriedade de 

entrega da ECD 

SCP tributada pelo lucro real Sim 

SCP tributada pelo lucro presumido, que distribuir, a título 

de lucros, sem incidência do Imposto sobre a Renda 

Retido na Fonte (IRRF), parcela dos lucros ou dividendos 

superior ao valor da base de cálculo do Imposto, 

diminuída de todos os impostos e contribuições a que 

estiver sujeita. 

Sim 

SCP imunes e isentas que, em relação aos fatos ocorridos 

no ano calendário, tenham sido obrigadas à apresentação 

da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições, nos 

termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de 

março de 2012. 

Sim 

Demais SCP Não 

 

Camex aprova 166 ex-tarifários para incentivar investimentos de US$ 644 milhões 
na indústria 

Fonte: MDIC 

A Câmara de Comércio Exterior (Camex) publicou hoje (22), no Diário Oficial da União, a 

Resolução Camex n°54 e a Resolução Camex n°55 com a relação de 166 ex-tarifários 

para bens de capital e bens de informática e telecomunicações, que terão a alíquota do 

Imposto de Importação reduzida para 2%, até 31 de dezembro de 2016, no caso de bens 

de capital, e até 31 de dezembro de 2015, no caso dos bens de informática e 

telecomunicações. 

Os ex-tarifários publicados hoje estão vinculados a investimentos em projetos 

industriais de US$ 644,665 milhões. Os valores relativos às importações dos 

equipamentos são de US$ 284 milhões. Em relação aos investimentos globais, os 

principais setores contemplados foram: siderúrgico (45%), autopeças (11%), bens de 

capital (7%), naval e náutico (5%), e alimentício (3%). 
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Os equipamentos com imposto reduzido serão utilizados em projetos industriais nos 

estados do Ceará, de Santa Catarina, de Pernambuco e de São Paulo.  As importações 

serão feitas principalmente da Espanha (27,01%), dos Estados Unidos (18,88%), do 

Canadá (8,81%), da Itália (8,05%) e da Alemanha (7,55%). 

O que são ex-tarifários 

O regime de ex-tarifários visa estimular os investimentos para ampliação e 

reestruturação do setor produtivo nacional de bens e serviços, por meio da redução 

temporária do Imposto de Importação de bens de capital e bens de informática e 

telecomunicações sem produção no Brasil. Cabe ao Comitê de Análise de ex-tarifários 

(Caex) verificar a inexistência de produção nacional e o mérito dos pleitos tendo em vista 

os objetivos pretendidos, os investimentos envolvidos e as políticas governamentais de 

desenvolvimento. As fabricantes brasileiras de máquinas e equipamentos industriais 

também participam do processo de análise de produção nacional. 

 

CDES - eSocial - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas - Obrigatoriedade – Prazos 

Fonte: Fiscosoft 

Por meio da Resolução CDES nº 1/2015 (DOU 25.6.2015) foram definidos os prazos para 

utilização obrigatória do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), da seguinte forma: 

a) para empregadores com faturamento no ano de 2014 acima de R$ 78.000.000,00: 

a.1) a partir da competência setembro de 2016, com exceção das informações elencadas 

na letra "a.2"; 

a.2) a partir da competência janeiro de 2017, a transmissão de informações referentes 

à tabela de ambientes de trabalho, comunicação de acidente de trabalho, 

monitoramento da saúde do trabalhador e condições ambientais do trabalho; 

b) para os demais obrigados à utilização do eSocial: 

b.1) a partir da competência janeiro de 2017, com exceção das informações elencadas 

na letra "b.2"; 

b.2) a partir da competência julho de 2017, a transmissão de informações referentes à 

tabela de ambientes de trabalho, comunicação de acidente de trabalho, monitoramento 

da saúde do trabalhador e condições ambientais do trabalho. 
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Serão editadas regras específicas às Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte 

(EPP), ao Micro Empreendedor Individual (MEI) com empregado, ao empregador 

doméstico, ao segurado especial e ao pequeno produtor rural pessoa física, observados 

os prazos elencados acima. 

Também foi determinado que as informações prestadas no eSocial substituirão a 

obrigatoriedade de entrega dessas informações em outros formulários, devendo os 

órgãos integrantes do Comitê Gestor definir a forma e os prazos para essa substituição. 

 

Julgamento sobre juros de mora é suspenso 

Fonte: Valor 

Por Adriana Aguiar 

A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu ontem paralisar o julgamento 

que discute a incidência do Imposto de Renda (IR) sobre juros de mora incidentes sobre 

verbas salariais pagas em atraso, decorrentes de demissão ou rescisão de contrato de 

trabalho. Os ministros vão esperar uma definição do Supremo Tribunal Federal (STF) 

sobre o tema, que será dada em repercussão geral. 

A decisão da 1ª Seção foi proferida por maioria de votos. Ficou vencida a ministra Regina 

Helena Costa, que preferia julgar a questão, por meio de repetitivo. 

Para a advogada Ariane Costa Guimarães, do escritório Mattos Filho, a decisão foi 

acertada. "Pela coerência, resolveram sobrestar, o que, a meu ver, é mais plausível", diz. 

O caso que será julgado pelo Supremo envolve um médico contratado como celetista 

por um hospital em Porto Alegre (RS) que firmou um acordo na Justiça do Trabalho para 

receber parcelas salariais que não haviam sido pagas. Ao constatar a incidência do 

Imposto de Renda sobre os juros de mora, o médico entrou com uma nova ação para 

questioná-la. 

No STF, o relator do processo é o ministro Dias Toffoli. Em sua manifestação por meio 

do plenário virtual, ele explicou que o tribunal superior havia declarado inexistência de 

repercussão geral em um agravo de instrumento que tratava dessa mesma matéria, 

considerando a discussão infraconstitucional.  

Agora, porém, entendeu que caberia analisar o tema porque a declaração de 

inconstitucionalidade de norma por Tribunal Regional Federal (TRF) constitui 

circunstância nova suficiente para justificar o caráter constitucional da matéria e o 

reconhecimento da repercussão geral. 
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No caso, o TRF da 4ª Região considerou inconstitucionais os dispositivos legais que 

classificam como rendimentos de trabalho assalariado os juros de mora e outras 

indenizações pagas por atraso na quitação de salário.  

A União recorreu da decisão argumentando que o TRF decidiu em desacordo com a 

interpretação dada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo. 

Em 2011, a 1ª Seção do STJ julgou um repetitivo e decidiu, de forma ampla, que não 

incidiria IR sobre juros de mora de ações trabalhistas. Por não ter delimitado a natureza 

da discussão - indenizatória ou remuneratória -, advogados consideraram que a decisão 

englobaria todas as verbas. 

O entendimento foi questionado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

A partir do recurso da Fazenda, o STJ esclareceu que a isenção só seria válida para verbas 

trabalhistas indenizatórias - abono de férias e aviso prévio, por exemplo - decorrentes 

de condenação judicial. 

Mas ao analisar um novo caso sobre o mesmo assunto, no fim de 2012, a 1ª Seção 

estabeleceu que os juros de mora são tributados, exceto quando o funcionário é 

demitido ou quando a verba recebida na rescisão do contrato de trabalho é isenta de IR, 

como o FGTS. A questão seria agora analisada por um meio de repetitivo, que acabou 

sobrestado. 

 

Cartilha defende reforma tributária com fim de impostos sobre alimentos 

Fonte: Agência Brasil 

Por Daniel Mello 

O fim dos impostos sobre os alimentos é um dos pontos defendidos pela cartilha Uma 

Reforma Tributária para Melhorar a Vida do Trabalhador, lançada hoje (25). O material 

será distribuído pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região aos 

trabalhadores da categoria. 

Segundo o economista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, João Sicsú, um dos 

responsáveis pela elaboração da cartilha, é importante apresentar essas propostas para 

que a sociedade entenda a necessidade de fazer uma revisão do sistema tributário. “A 

sociedade não tem consciência da necessidade de se fazer essa reforma tributária. A 

sociedade imagina que todos pagam altos impostos e que é injusto pagar imposto. Na 

verdade, não é injusto pagar imposto. O que é injusto é distribuir mal a carga tributária”, 

disse. 
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Sobre a proposta de não taxar alimentos, o economista lembrou que essa ideia é 

amplamente adotada no mundo. “A Inglaterra é a meca do capitalismo e lá não existe 

nenhum imposto sobre alimentos.  

Nos Estados Unidos, a maioria dos seus estados não cobra nenhum imposto sobre 

alimentos”, exemplificou. 

Mudanças como essa ajudariam, de acordo com Sicsú, a corrigir as distorções do sistema 

tributário brasileiro. “O diagnóstico é que existe uma regressividade da carga tributária 

brasileira. 

 O que quer dizer que os trabalhadores pobres e a classe média pagam muitos tributos 

em relação à sua capacidade contributiva. E os ricos milionários e até bilionários 

brasileiros pagam absolutamente nada em relação à sua capacidade de contribuição”, 

explica o professor. 

Além da redução dos impostos sobre consumo, como o Imposto sobre Circulação de 

Mercadoria e Serviços (ICMS), o economista defende a criação de novas taxações sobre 

patrimônio e renda. Um deles seria o imposto sobre grandes fortunas, já previsto na 

Constituição. “É o imposto que se paga pela enorme propriedade e riqueza que se tem. 

Atualmente na França se chama imposto de solidariedade, das grandes fortunas com os 

mais necessitados. Então, é essa solidariedade que os ricos e bilionários precisariam ter 

no Brasil também”, enfatiza Sicsú. 

Outro exemplo de tributação progressiva seria, segundo o economista, a cobrança de 

um tributo semelhante ao que existe para os automóveis, para jatos executivos, 

helicópteros e lanchas. ”Esse tipo de tributação ajudaria, de acordo com Sicsú, a 

financiar os estados, que perderiam arrecadação, caso houvesse redução do ICMS.  

Por exemplo, o IPVA [Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores] sobre 

jatinhos, iates e helicópteros é estadual. Só que não é cobrado porque os ricos e 

milionários conseguiram derrubar esse imposto no STF [Supremo Tribunal Federal]", 

explicou. 

O professor defende ainda que os novos tributos sejam divididos entre governo federal, 

estados e municípios, para evitar perda de arrecadação das diferentes esferas de 

governo. “Nós podemos fazer uma reforma em que tenhamos impostos sobre grandes 

fortunas, sobre heranças e doações e esses impostos novos podem financiar os estados, 

não só o governo federal”, acrescentou. 
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Câmara aprova texto-base de projeto que reduz desonerações 

Fonte: G1 

Por Nathalia Passarinho 

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (25), por 253 votos a favor, 144 

contra e 1 abstenção, o texto-base do projeto de lei que reduz as desonerações das 

folhas de pagamento de 56 segmentos da economia. Os deputados ainda precisam 

analisar, em sessão prevista para começar às 9h, emendas que visam resguardar alguns 

setores do aumento de tributos. 

O deputado Leonardo Picciani (PMDB-RJ), relator do projeto, alterou de última hora o 

texto para incluir veículos para transporte de mais de 10 passageiros (ônibus e vans), 

artefatos de materiais têxteis, calçados e chapéus entre os itens que terão alíquota mais 

baixa que a prevista no texto original do governo. 

Conforme o relatório aprovado pelo plenário, quem fabrica esses produtos pagará uma 

alíquota de 1,5% de contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Atualmente, a 

alíquota paga é de 1%. O texto original do governo previa elevar o percentual para 2,5%. 

O deputado do PMDB decidiu ainda manter as desonerações sobre a folha de 

pagamento de alguns alimentos, entre os quais suínos, aves, peixes e pães. Pelo 

relatório anterior, os produtores pagariam alíquota de 1,5%. O novo parecer fixa o 

percentual em 1%, o mesmo pago atualmente. O projeto do governo elevava a 

contribuição previdenciária para 2,5%. 

A decisão ocorreu, segundo Picciani, após negociações com o PP e as bancadas do Rio 

Grande do Sul, Ceará e Pernambuco, que defendiam polos de produção de sapatos e 

alimentos. “Isso é fruto de um diálogo político. Foi um pedido do PP e dessas bancadas 

regionais. O impacto dessas novas reduções é de 2% somente sobre o total das 

desonerações. A liderança do governo concordou”, disse Picciani. 

O texto também faz exceções a outros três setores da economia, que pagarão alíquotas 

mais baixas que as previstas no projeto enviado pelo Executivo – transportes, 

comunicação e call centers. Pelo relatório, empresas de transporte rodoviário, 

ferroviário e metroferroviário de passageiros e empresas de call center, que antes 

pagavam alíquota de 2%, passarão a pagar 3% da receita bruta ao Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS). O texto original do governo aumentava essa alíquota para 

4,5%. 

Já companhias de transporte aéreo, ferroviário e rodoviário de carga, de navegação de 

passageiros dentro do país, serviços de operações de carga, e companhias jornalísticas, 

de rádio e televisão, que antes contribuíam ao INSS com 1% sobre o faturamento bruto, 
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pagarão, conforme o relatório, 1,5%. O projeto enviado pelo Executivo aumentava essa 

alíquota para 2,5%. 

Ajuste fiscal 

Peça-chave do ajuste fiscal do governo, o projeto de lei que retira desonerações 

concedidas pelo governo nos últimos anos estabelece que empresas que pagam alíquota 

de 1% de contribuição previdenciária sobre a receita bruta ao Instituto Nacional de 

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

passarão a contribuir com 4,5%. 

Nas negociações com o Executivo para chegar ao texto final do seu relatório, Picciani 

afirma que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, chegou a pedir que o impacto de criar 

alíquotas intermediárias para alguns setores não fosse muito além de R$ 1 bilhão. No 

entanto, o peemedebista relata que não quis se comprometer com um valor, mas que 

garantiria um percentual acima de 80% do total, o que, segundo ele, será garantido 

mesmo com a inclusão do setor de calçados. 

A previsão do governo era que a arrecadação aumentasse em R$ 12,5 bilhões por ano, 

mas, com a exclusão de alguns segmentos, a estimativa agora é a de arrecadar entre R$ 

10 bilhões e R$ 10,5 bilhões. 

Em contrapartida, o relator aceitou incluir no seu texto uma proposta de mudança na 

tributação sobre a produção de refrigerantes na Zona Franca de Manaus. A medida foi 

incluída no texto do projeto com o objetivo de compensar a perda de receitas. Se a 

alteração for aprovada, irá gerar para o governo um aumento na arrecadação de R$ 2 

bilhões a R$ 2,5 bilhões. 

“Essa mudança, basicamente, recompõe o que está sendo tirado”, afirma Picciani. 

Segundo ele, porém, a inclusão no seu relatório não foi um pedido do governo. “Foi 

decisão nossa”, garante. 

O PSDB defendeu a derrubada da proposta com o argumento de que a redução das 

desonerações aumentará o desemprego, já que o custo para manter mão-de-obra ficará 

mais caro. 

“O trabalhador brasileiro já paga muitos impostos. A crise criada no Brasil, que tem 

nome e sobrenome, Dilma Rousseff, não pode ser paga pelos trabalhadores brasileiros. 

Isso não é ajuste fiscal, é um jeito de aumentar o desemprego”, discursou o deputado 

Nilson Leitão (PSDB-MT). 

Já o governo resolveu ceder às exceções defendidas pelo relator para garantir a 

aprovação do projeto. Na última semana, em um esforço para acelerar a votação da 
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proposta, o Planalto informou aos deputados que liberaria R$ 4,9 bilhões em emendas 

parlamentares – recursos que os parlamentares destinam no Orçamento para projetos 

em suas bases eleitorais. 

O líder do governo, José Guimarães (PT-CE), disse que as alterações feitas pelo relator 

não preocupam. "Acho que foi uma construção política. É uma grande evolução votar o 

texto principal. Mais que vitória é uma sinalização importante para o país. E está 

mantida a espinha dorsal do projeto." 

 

Câmara estende o cálculo de reajuste do salário mínimo a aposentados 

Fonte: G1 

Por Caroline Dulley 

A Câmara dos Deputados estendeu o cálculo de reajuste do salário mínimo a 

aposentados e pensionistas do INSS. 

Uma decisão pesada para o caixa da Previdência Social: R$ 9,2 bilhões a mais por ano, 

segundo o governo. Por 206 a 179 votos, os deputados estenderam aos 10 milhões de 

aposentados e pensionistas que recebem mais um salário mínimo a formula de reajuste 

que vai continuar em vigor até 2019: inflação do ano anterior ao da data do reajuste 

mais a variação do PIB de dois anos antes. 

Os outros 22 milhões de pensionistas que recebem um salário mínimo já são 

contemplados por essa regra. O governo era contra a extensão do reajuste. 

"O que foi feito aqui não tem sustentação financeira para bancar essa aprovação", 

declara o deputado Sibá Machado (PT/AC), líder do governo na Câmara. 

O vice-líder do PSDB, Nilson Leitão, disse que a Previdência tem dinheiro para pagar. "A 

oposição vota com responsabilidade. Iresponsável é o governo, que não cumpriu o seu 

papel. Governar é priorizar e ela não priorizou o seu governo", afirma o deputado Nilson 

Leitão (PSDB/MT), vice-líder do partido na Câmara. 

Mas o texto aprovado na Câmara dos Deputados ainda precisa ser discutido e votado no 

Senado. Depois segue para analise da presidente da República, que pode vetar ou 

mandar publicar no Diário Oficial para que vire lei. 

O presidente do Senado disse que vai trabalhar para não aprovar projetos que 

impliquem em mais gastos para o governo, as chamadas "pautas-bomba". 
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"Essa questão da pauta-bomba não vai preponderar no Legislativo, nós temos absoluta 

preocupação com o equilíbrio fiscal e cabe ao Congresso Nacional sugerir caminhos, 

alternativas, saídas. Esse é o desafio que a população está nos entregando", diz o 

senador Renan Calheiros (PMDB/AL), presidente do Senado. 

 

Grandes empresas devem utilizar o eSocial a partir de setembro de 2016 

Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio 

O tão esperado cronograma do eSocial foi finalmente publicado ontem, no Diário Oficial 

da União. As grandes empresas, que faturaram mais de R$ 78 milhões em 2014, deverão 

iniciar o uso do sistema a partir de setembro de 2016. Com a exigência, as companhias 

deverão prestar informações, praticamente em tempo real, sobre obrigações fiscais, 

previdenciárias e trabalhistas ao governo federal. 

De acordo com a Resolução nº 1, do Comitê Diretivo do eSocial, essas companhias terão 

até janeiro de 2017 para enviar, também pelo sistema, dados referentes à segurança no 

ambiente de trabalho e saúde do trabalhador. O prazo é maior para esses dados porque, 

antes do eSocial, eles não eram repassados, por meio digital, aos órgãos públicos. 

Para as empresas, que faturaram até R$ 78 milhões no ano passado, os prazos são 

maiores. Elas devem começar a enviar as informações gerais pelo eSocial a partir de jane 

Na avaliação de especialistas, porém, o cronograma é apertado até mesmo para as 

grandes companhias, que deverão arcar com custos extras na adaptação de seus 

sistemas às recentes mudanças decorrentes do ajuste fiscal. 

O prazo mais amplo abarca as micro e pequenas empresas, microempreendedores 

individuais, empregadores domésticos e produtores rurais, de acordo com Daniela 

Paschoal, da divisão brasileira da ADP, empresa de soluções em recursos humanos. 

"Porém, segundo a resolução, ainda será publicada uma regulamentação para conceder 

o tratamento diferenciado a esses empregadores", afirma. 

Daniela lembra que a primeira indicação de data para a exigência do eSocial foi abril de 

2014. Depois de vários adiamentos, o cronograma era aguardado desde fevereiro, 

quando foram disponibilizados a versão 2.0 do manual do eSocial e seus layouts. 

Na época, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) disse que as companhias com 

receita anual acima de R$ 78 milhões teriam seis meses para desenvolver seus sistemas 

e mais seis meses para testes em um ambiente oferecido pelo governo. Só depois disso, 
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o eSocial seria obrigatório. De acordo com a Receita Federal, os pleitos das 

microempresas e microempreendedores individuais por simplificação estavam em 

debate com a Secretaria da Micro e Pequena Empresa. 

No mercado, o cronograma divide opiniões. "Mudanças recentes e complexas como a 

redução da desoneração da folha, o novo cálculo da aposentadoria e as novas regras de 

seguro-desemprego deverão constar do eSocial. As empresas precisarão se ajustar, o 

que demandará tempo e um custo adicional", diz o advogado Caio Taniguchi, do 

escritório Aidar SBZ Advogados. 

O diretor jurídico da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Hélcio 

Honda, afirma que o diálogo com o governo avançou em razão do prazo majorado para 

os dados sobre segurança e saúde do trabalhador. "Nosso grande problema é a situação 

econômica atual", diz. 

O diretor jurídico da Fiesp afirma também que, ainda que o objetivo do eSocial seja 

positivo, as empresas hoje estão focadas em ferramentas para não perder faturamento 

e postos de trabalho. "Não é o momento para aumentar os esforços dos quadros de 

funcionários para obrigações acessórias em geral. E, com as mudanças recentes, o 

cronograma exigirá um custo maior de implantação e adequação dos sistemas", diz. 

 

Têxteis e bebidas conseguem alívio fiscal em projeto sobre desoneração 

Fonte: Valor 

Por Raphael Di Cunto e Thiago Resende 

O governo prometeu pagar R$ 4,9 bilhões em emendas parlamentares, cedeu cargos no 

segundo escalão e aceitou reduzir, mesmo contra a vontade do ministro da Fazenda, 

Joaquim Levy, que não participou das negociações no último dia de votação, o ganho de 

receita para aprovar o projeto de lei que revoga a política de desonerações à folha de 

pagamentos, mas não evitou duas derrotas ontem no plenário da Câmara dos 

Deputados que vão reduzir ainda mais a estimativa de arrecadação para 2016. 

Além de um alívio nos impostos para o setor de confecção têxtil, aprovada ontem pelos 

deputados, o governo teve frustrada a tentativa de restringir os créditos tributários para 

as fabricantes de bebidas da Zona Franca de Manaus, com a qual pretendia arrecadar 

entre R$ 2 bilhões e R$ 2,5 bilhões por ano e compensar as concessões feitas a outros 

setores para aprovar o projeto, que segue para análise no Senado. 
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A alteração, que não constava da proposta inicial do governo e foi incluída a pedido da 

Receita Federal no relatório do líder do PMDB, Leonardo Picciani (RJ), levou a protestos 

de deputados do Amazonas e forte pressão das empresas de bebidas que seriam 

afetadas - Coca-Cola, Ambev, Brasil Kirin e PepsiCo -pela derrubada, aprovada por 212 

votos a 169. 

O artigo reduziria de 20% para 4% o IPI sobre os extratos e concentrados de refrigerantes 

produzidos na Zona Franca de Manaus, como xarope de guaraná. Neste caso, a redução 

do imposto seria um problema para as produtoras de refrigerante da região porque a 

alíquota de IPI é convertida em créditos tributários - com a mudança, estas empresas 

teriam o benefício reduzido em 80%. 

A Receita defendia a mudança para interromper o uso dos créditos para abater impostos 

de outros produtos, o que desnivelava a concorrência com empresas de outras regiões. 

O governo, contudo, não se mobilizou para manter o texto e viu parte da base aliada, 

em especial PP, PSD, PR e Pros, o traírem na votação. 

Com ajuda do PMDB, que articulou a emenda, estes partidos foram os que ajudaram a 

oposição a derrotar o governo por 211 votos a 160 e aprovar um alívio na alta de 

encargos a empresas do setor de confecção têxtil. O Executivo queria elevar a alíquota 

das fabricantes de vestuário e assessórios, como ternos, abrigos, luvas, cuecas e 

camisas, para 2,5% do faturamento, mas os deputados aprovaram 1,5%. 

A política de desonerações do primeiro governo Dilma beneficia 56 segmentos, que 

pagam como forma de contribuição previdenciária alíquotas de 1% e 2% sobre o 

faturamento bruto. Levy, que classificou as desonerações como "uma brincadeira que 

custa R$ 25 bilhões e não tem criado emprego", resolveu aumentar as alíquotas para 

2,5% e 4,5%, respectivamente. 

Relator do projeto e líder do PMDB, Picciani tinha forçado o governo a aceitar alíquotas 

intermediárias - de 1,5% e 3,0% - para nove dos 56 setores beneficiados pela 

desoneração: alimentos da cesta básica (aves, suínos e derivado; pães e massas; 

pescado), alguns ramos de transportes (rodoviário coletivo; metroferroviário de 

passageiros; marítimo, fluvial e navegação de apoio; aéreo), call center e comunicações. 

Na quarta-feira, diante da ameaçada de derrota do relatório, o governo teve de ceder 

mais para atender a bancada do Rio Grande do Sul, principalmente de deputados do PP 

e PMDB, ao reduzir a alíquota prevista para o setor de calçados e materiais têxteis. 

Acatou mais desonerações no segmento dos transportes, com a inclusão dos serviços 

auxiliares do transporte aéreo. E, pressionado pela bancada ruralista, cancelou 

completamente o aumento para os alimentos suínos, aves, pescado e pães. 



 

22 

 

Todas essas concessões, junto com a emenda aprovada ontem, reduziram a previsão 

feita por Levy de arrecadar R$ 12,5 bilhões por ano com a "reoneração" dos setores. O 

governo não fez estimativas após a votação. Segundo Picciani, a receita deve ficar em 

mais de R$ 10 bilhões - valor, contudo, que o pemedebista já informava antes de todas 

as mudanças no parecer. 

Para o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o governo deve ter se 

programada para a receita menor. "Qualquer um que conhece esta Casa sabe que um 

projeto desses não sai daqui sem alterações. O ministro deveria ter mandado com mais 

gordura do que necessitava. Se não fez desse jeito, vai aprender a fazer da próxima vez", 

disse. 

Nas três principais votações do projeto, o PP foi o partido da base que mais traiu o 

governo, apesar das concessões do Palácio do Planalto para atender aos pedidos da 

sigla. Dos 26 deputados que votaram no texto base, 11 rejeitaram a proposta, inclusive 

quase toda a bancada gaúcha, cuja demanda era aliviar o aumento de tributos para os 

ramos calçadista e têxtil. No destaque das bebidas, apenas dois dos 26 parlamentares 

acompanharam o governo. 

Com as mudanças, a indústria, que era o alvo inicial das desonerações, fica praticamente 

de fora do programa, em geral com alíquota de 2,5%, tirando as exceções. "Essa medida 

penaliza ainda mais as empresas porque mais do que dobra a alíquota que incide sobre 

o faturamento. Isso vai no sentido contrário da nossa competitividade", disse em nota 

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

O governo continua com o prazo apertado para sancionar o projeto até o fim do mês, 

prazo que provavelmente terá que ser adiado. O texto ainda tem que passar pelo 

Senado, onde três medidas provisórias - que têm prioridade - trancam a pauta. Levy 

defende que a medida entre em vigor o quanto antes para que mais recursos entrem 

nos cofres públicos ainda este ano. 

 

Contribuintes questionarão norma sobre Pis e Cofins  

Fonte: Valor  

Por Laura Ignacio 

Recentemente publicada, a Lei nº 13.137, fruto da conversão da Medida Provisória nº 

668, deste ano, traz vários dispositivos que passarão pelo crivo do Judiciário. Algumas 

empresas já se preparam para questionar o adicional de 1% de Cofins-Importação e a 
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vedação ao crédito correspondente. Outro dispositivo da lei que poderá ser contestado 

é o aumento do PIS e da Cofins-Importação para autopeças. 

Quanto ao adicional de 1%, advogados alegam que, se antes a vedação ao crédito não 

era expressa, podem agora pedir a restituição do que foi pago. Argumentam que a 

cobrança viola o princípio constitucional da não cumulatividade. 

Em relação ao segmento de autopeças, a lei determina que as alíquotas do PIS e da 

Cofins-Importação subirão, respectivamente, de 2,62% para 3,12% e de 12,57% para 

14,37%, a partir de 1º de setembro. "Essa data não respeita o princípio constitucional 

da anterioridade nonagesimal, que exige que aumento de contribuição só possa valer 

após 90 dias da sua publicação", diz Fabio Calcini, do Brasil Salomão Advocacia. 

Por outro lado, o setor do agronegócio não precisa mais procurar a Justiça para pedir a 

restituição ou compensação de créditos presumidos acumulados de PIS e Cofins para 

quitar outros tributos federais. O setor possui créditos presumidos em estoque há anos, 

porque boa parte dos seus produtos possui alíquota zero. 

Como na venda desses bens não se pagava PIS e Cofins, não era possível usar o crédito. 

"Agora o saldo acumulado desde 2010 pode ser ressarcido ou compensado com débitos 

de outros tributos", afirma Calcini. Segundo ele, antes a possibilidade era vedada por lei 

e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) havia decidido que a compensação para abater 

outros tributos federais era ilegal. "Agora há uma lei especifica dizendo que pode", diz. 

Apesar de ter permitido a compensação, a lei estabelece requisitos que devem ser 

cumpridos - como regularidade fiscal - e datas escalonadas para a compensação ou 

ressarcimento. O saldo credor de PIS e Cofins de 2010, por exemplo, só poderá ser usado 

a partir da regulamentação da norma. 

Para as empresas em recuperação judicial, o impacto foi o veto ao novo refinanciamento 

de dívidas, antes previsto na Medida Provisória nº 668, que aumentava o número das 

parcelas para 120. O refinanciamento em vigor para essas empresas, consta da Lei nº 

13.043, de 2014, e permite o pagamento em 84 prestações, calculadas a partir de 

percentuais mínimos sobre a dívida consolidada. 

Segundo a justificativa do veto "a medida resultaria em violação ao princípio da 

isonomia, ao conceder tratamento diferenciado a determinadas empresas e instituições 

financeiras, por instituir condições mais favoráveis do que as concedidas aos demais 

contribuintes". 

Para a advogada Juliana Bumachar, do Bumachar Advogados Associados, não haveria 

violação à isonomia. "As empresas em recuperação não estão em igualdade de 
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condições em relação às outras", diz. Ela afirma que tem clientes no Refis que se 

interessariam em passar seus débitos para o parcelamento vetado. "Principalmente 

porque no Refis as parcelas são fixas, com correção pela Selic." 

 

Decisão do STJ beneficia empresa em recuperação 

Fonte: Valor 

Por Zínia Baeta e Adriana Aguiar 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou que a ação de cobrança (execução) individual 

contra empresa que teve pedido de recuperação judicial concedido deve ser extinta. 

Nesse sentido, ainda que a cobrança dos créditos tenha ocorrido antes da recuperação, 

o pagamento deverá se submeter às regras do plano aprovado em assembleia-geral. 

Uma decisão recente sobre a questão foi relatada na 4ª Turma pelo ministro Luis Felipe 

Salomão. No caso, avaliava-se a possibilidade de seguimento de uma ação individual 

após a concessão da recuperação. Os ministros entenderam que a novação, resultante 

da recuperação judicial, é sui generis e as execuções contra a devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas. 

Segundo o relator, não há a possibilidade de a execução individual de um crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, 

mesmo que haja inadimplemento posterior. "Porquanto nessa hipótese se executa a 

obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em 

que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal", afirma 

Salomão em seu voto. 

O advogado especializado em recuperação judicial e falências Julio Mandel, do Mandel 

Advocacia, afirma que a decisão é oportuna por reafirmar uma condição de segurança 

jurídica. De acordo com ele, se as execuções individuais fossem mantidas, um plano de 

recuperação perderia o sentido. "É preciso pensar na coletividade", diz. 

Já a advogada Adriana Piraíno Sansiviero, sócia do Rocha, Baptista e Bragança, afirma 

que tecnicamente é uma boa decisão porque soluciona uma situação mal resolvida da 

lei. O resultado prático da questão, porém, é danoso para o credor de execução 

individual que, ao se submeter ao plano, provavelmente terá uma grande redução dos 

créditos que possuía. E caso a recuperanda após dois anos não cumpra os pagamentos, 

esse credor pedirá a execução ou a falência, mas dentro do valor previsto no plano e 

não o valor original. 



 

25 

 

O assunto foi um dos destaques da Secretaria de Jurisprudência do STJ na 37ª edição de 

Jurisprudência em Teses, disponível para consulta no site da Corte. A decisão da 4ª 

Turma, porém, não é citada entres as teses por ser recente e tratar da análise da 

novação das execuções individuais. 

Lançada em maio de 2014, a ferramenta Jurisprudência em Teses apresenta diversos 

entendimentos da Corte sobre temas específicos, escolhidos de acordo com sua 

relevância no âmbito jurídico. Uma das teses afirma que a homologação do plano de 

recuperação judicial opera novação sui generis dos créditos por ele abrangidos, visto 

que se submetem a condição resolutiva. 

Para o advogado Fernando De Luizi, da Advocacia De Luizi, apesar de as dívidas principais 

ficarem extintas com a novação sui generis, as acessórias dadas com aval de terceiros, 

como bens em garantia, e os protestos, continuam a serem executados, o que é 

prejudicial à empresa em recuperação. 

Outra tese que consta na jurisprudência do STJ diz que o deferimento da recuperação 

judicial não suspende execução fiscal. Contudo, a constrição ou alienação do patrimônio 

da empresa em recuperação devem se submeter ao juízo universal. Para De Luizi, o 

entendimento já tem sido amplamente aplicado. "Só o juiz da recuperação poderia 

enxergar todo o contexto e definir se poderia haver ou não a constrição do bem." 

 

Comércio Exterior - Importadores, Exportadores e Internadores da ZFM - 
Habilitação - Siscomex - RADAR – Alterações 

Fonte: Fiscosoft 

Por meio da Instrução Normativa RFB nº 1.570/2015 foi alterada a Instrução Normativa 

RFB nº 1.288/2012, que estabelece procedimentos de habilitação de importadores, 

exportadores e internadores da Zona Franca de Manaus (ZFM) para operação no 

Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) e de credenciamento de seus 

representantes para a prática de atividades relacionadas ao despacho aduaneiro. 

Referida Instrução Normativa acrescentou o item 7 na alínea "a" do inciso I do art. 2º, 

para dispor que a habilitação da pessoa física responsável por pessoa jurídica 

importadora, exportadora ou internadora da ZFM, para a prática de atos no Siscomex, 

será requerida pelo interessado, e poderá ser deferida por pessoa jurídica, na 

submodalidade expressa, no caso de pessoa habilitada para fruir dos benefícios fiscais 

previstos na Lei nº 12.780/2013, que estabelece as medidas tributárias referentes à 
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realização, no Brasil, dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, inclusive a 

contratada para representar os entes referidos no § 2º do art. 4º da mencionada Lei.  

Também foram alterados os seguintes dispositivos: a) o inciso II do art. 2º para 

estabelecer que a habilitação ao Siscomex será requerida pelo interessado, e poderá ser 

deferida para pessoa física, no caso de habilitação: a.1) do próprio interessado, inclusive 

quando qualificado como produtor rural, artesão, artista ou assemelhado; ou a.2) de 

contratada para representar os entes referidos no § 2º do art. 4º da Lei nº 12.780/2013, 

para importações destinadas aos eventos relacionados aos Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos de 2016; b) o inciso IV no § 2º do art. 2º para dispor que a pessoa física 

habilitada nos termos da letra "a", poderá realizar tão somente importações com 

isenção de tributos federais com fundamento nos arts. 4º e 5º da Lei nº 12.780/2013; c) 

os §§ 1º, 2º e 3º do art. 13 para determinar sobre à identificação do responsável pela 

pessoa jurídica, para fins de acesso ao módulo "Cadastro de Representante Legal" do 

Siscomex Web, que será efetuada por meio de certificado digital emitido por autoridade 

certificadora. 

 

TRF-1 nega aplicação do princípio da não cumulatividade ao PIS e à Cofins 

Fonte: Consultor Jurídico 

De acordo com a Constituição, o princípio da não cumulatividade não se aplica ao PIS e 

à Cofins. Com esse entendimento, a 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

confirmou sentença de primeira instância que negou a uma empresa alimentícia 

suspensão da exigência dos créditos tributários sobre os valores de frete pagos no 

momento da aquisição da matéria-prima (arroz com casca a granel) e a compensação 

dos valores pagos indevidamente nos últimos dez anos. 

Na argumentação, o autor sustentava que a definição trazida pela Instrução Normativa 

404/2004, da Receita Federal, impõe violação aos preceitos constitucionais por 

inobservância ao princípio da não cumulatividade previsto no artigo 195, da 

Constituição Federal. Alegou também que o valor do frete para aquisição de matéria-

prima enquadra-se como insumo por fazer parte das despesas suportadas pela empresa 

no processo produtivo e, portanto, deve ser creditado nos termos das Leis 10.637/2002 

e 10.833/2003. 

O colegiado rejeitou as alegações apresentadas. No voto, o relator, juiz federal 

convocado Rafael Paulo Soares Pinto, ponderou que, conforme apontou a sentença 

sentença, “a referida instrução normativa veio tão somente regulamentar a previsão 

contida nas citadas leis, não demonstrando restrição ao conceito de insumo”. 
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O magistrado também destacou que as disposições contidas nas mencionadas leis 

ordinárias não ofendem a Constituição Federal, pois aquelas, em momento algum, 

determinam a aplicação da não cumulatividade com relação ao PIS e à Cofins. “O 

comando constitucional dirige-se, especificamente, ao ICMS e ao IPI, e não pode ser 

estendido ao PIS e à Cofins por mera vontade do contribuinte”, disse. Com informações 

da Assessoria de Imprensa do TRF-1. 

Processo 8372-29.2008.4.01.3803 

 

Votação do projeto da desoneração é concluída com poucas alterações 

Fonte: Agência Brasil 

Por Iolando Lourenço 

O plenário da Câmara concluiu, há pouco, a votação do projeto de lei do Executivo que 

muda as regras da desoneração de 56 setores da economia. Poucas alterações foram 

feitas nas votações das emendas e destaques que pretendiam modificar o texto 

apresentado pelo relator, deputado Leonardo Picciani (PMDB-RJ), e aprovado na 

madrugada de hoje. O projeto será agora encaminhado à apreciação do Senado.  

Segundo o líder do governo, deputado José Guimarães (PT-CE), a aprovação do projeto 

foi uma “vitória extraordinária”. “Aprovamos 90% do projeto que veio do governo”, 

disse o líder. Guimarães informou que ainda não dá para saber o impacto que causará 

na arrecadação com as modificações feitas no projeto.  

Nas votações das emendas e destaques, os deputados promoveram duas modificações 

do texto apresentado pelo relator. A primeira foi com a aprovação de emenda que 

modifica o projeto para incluir o setor de confecções na lista dos que terão tratamento 

diferenciado. A emenda aprovada por 211 votos a favor e 160 contra estabelece que a 

alíquota sobre a receita bruta do setor de confecções passará de 1% para 1,5%.  

O outro dispositivo aprovado, foi o destaque que retirou do texto dispositivo que 

impedia empresas de bebidas instaladas na Zona Franca de Manaus de usarem créditos 

tributários conseguidos com a produção de refrigerantes, águas e energéticos para a 

redução de tributos a pagar em outros estados referentes a outras bebidas. O destaque 

foi aprovado por 212 votos contra 169.  

O relator Leonardo Picciani também comemorou a aprovação do projeto. Segundo ele, 

o governo pretendia arrecadar com as medidas constantes no texto cerca de R$ 12,5 
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bilhões e com as modificações feitas na Câmara a arrecadação ficará acima dos R$ 10 

bilhões, mesmo com as modificações na tributação do setor de confecções.  

Todos os outros dispositivos que pretendiam modificar o texto-base foram rejeitados 

pelo plenário. 

 

Tributaristas veem chance alta de novo Refis 

Fonte: DCI 

Por Roberto Dumke 

Com menos alternativas para cumprir a meta fiscal, o governo federal pode se forçar a 

reabrir mais uma vez o Programa de Recuperação Fiscal (Refis), provavelmente nos 

mesmos moldes dos últimos anos. 

O conjunto de regras, que permite o parcelamento em 180 meses com descontos de 

multas e juros, também foi usado pelo governo federal no ano passado, no último 

programa de parcelamento. 

"O mais provável é que no caso de novo Refis a opção seja por reabrir o prazo para a 

quitação de débitos nos termos da Lei 11.941/2009", comenta o tributarista do Dias de 

Souza Advogados Associados, Douglas Guidini Odorizzi. Para ele, podem surgir 

modificações pontuais no modelo, no sentido de enrijecer as condições de adesão. 

Outra possibilidade seria a abertura de programas mais pontuais, para liquidar 

processos sobre discussões tributárias específicas, diz o advogado. É o caso, por 

exemplo, da controvérsia sobre a exclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

e Serviços (ICMS) da base de cálculo do PIS/Cofins. Outro exemplo é a discussão sobre 

cobrança de imposto de renda sobre lucros de controladas no exterior. 

Recuperação judicial 

Nesta semana, ao sancionar a Medida Provisória 668, que eleva alíquotas de PIS/Cofins 

sobre importados, o Planalto também vetou artigos, incluídos pelo Congresso, que 

previam nova modalidade de parcelamento às empresas em recuperação judicial. 

O sócio fundador do MHM Advogados, Antonio Mazzuco, explica que as empresas em 

recuperação hoje já possuem acesso a um modelo de parcelamento em 84 parcelas, mas 

que deixa de fora uma possibilidade importante: o uso prejuízo fiscal para compensar 

dívidas tributárias. 
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Especialmente para as empresas em recuperação judicial, que frequentemente operam 

no vermelho, essa possibilidade de usar o prejuízo para liquidar dívidas fiscais é muito 

significativa, diz o advogado. O modelo vetado incluía esse benefício, além de aumentar 

o prazo do parcelamento de 84 para 120 meses. Apesar do veto, os advogados 

consideram que são cada vez mais altas as chances de reabertura do Refis, sem distinção 

para empresas em recuperação ou não. 

"Sabe-se que há pouco espaço político para que o governo implemente todas as 

medidas de ajuste. Com isso, a volta do Refis se torna uma medida lógica", afirma o 

também sócio do MHM Advogados, Marcello Bertoni. A queda real de 2,95% na 

arrecadação federal de janeiro a maio, frente ao mesmo período de 2014, reforça a tese. 

Como o governo historicamente, a cada dois anos, acaba reabrindo os parcelamentos 

extraordinários, ele acrescenta que as empresas já agem nessa expectativa. "Já existe 

um vício de sempre esperar Refis com melhores condições", diz. 

A recente reforma do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), o tribunal 

interno do fisco, é outro fator a ser considerado, diz Bertoni. As mudanças podem 

implicar em menos chances de vitória para os contribuintes e induzir maior adesão ao 

Refis. 

 

ESTADUAL 

Pernambuco adere ao Recopi Nacional 

Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio 

O Estado de Pernambuco passou a integrar o Sistema de Registro e Controle das Operações com 

Papel Imune Nacional (Recopi Nacional). Agora, com a adesão, 20 Estados e o Distrito Federal 

exigem o uso do mecanismo para maior controle sobre as operações com papel destinado à 

impressão de livro, jornal ou periódico, que possuem imunidade de ICMS e IPI. 

A adesão de Pernambuco foi formalizada por meio do Convênio ICMS nº 50, do Conselho 

Nacional de Política Fazendária (Confaz). O Recopi foi criado para que um controle nacional 

facilite a fiscalização do segmento. A alíquota do ICMS do papel em São Paulo, por exemplo, é 

de 18%. No Nordeste, de 17%. Já o IPI varia de 5% a 15%, de cordo com o tipo de papel. 

Apesar de a participação no Recopi já ser ampla, atualmente o sistema funciona só em alguns 

Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. "Isso acontece porque a exigência do Recopi 



 

30 

 

depende da adaptação das legislações estaduais", afirma a advogada Gabriela Miziara Jajah, do 

Siqueira Castro Advogados. 

"Quanto mais Estados ingressarem no Recopi, melhor para todos: Fisco e contribuintes", afirma 

o advogado Marcelo Jabour, presidente da Lex Legis Consultoria Tributária. Pelo sistema, a 

indústria tem que registrar no sistema quanto e para quem enviou cada lote do produto. E o 

destinatário tem que entrar no sistema e confirmar que recebeu. 

Segundo Jabour, já há casos de autuações fiscais aplicadas a empresas localizadas em Estados 

onde o sistema já é obrigatório. As companhias emitiram o documento fiscal, calculando o 

imposto com a imunidade, sem antes ter feito o registro da operação no Recopi. 

Jabour afirma que o Fisco também tem autuado alguns contribuintes que aplicaram a imunidade 

em relação a sobras de papel. "Há ainda essa polêmica sobre o cálculo do imposto em razão da 

quantidade do papel que sobra", diz. 

Pioneira no uso do Recopi, a Secretaria da Fazenda Paulista orienta as companhias, por meio do 

seu site, a estimar a sobra por seu histórico - entrada e saída de lotes de papel de cada 

estabelecimento -, além de fatores econômicos e outros detalhes de cada atividade. 

Em ambos os casos, o Fisco exige dos contribuintes o ICMS e o IPI que não foram pagos, com 

juros. "A multa varia de acordo com o Estado, mas pode chegar a 100% do imposto devido", 

afirma Jabour. 

 

TJ-RJ livra contribuinte de dívida de companhia do mesmo grupo  

Fonte: Valor 

Por Adriana Aguiar 

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) entendeu que uma empresa não pode ser 

responsabilizada por débitos tributários de uma companhia do mesmo grupo. A decisão foi dada 

em mandado de segurança do município do Rio de Janeiro contra sentença que determinou a 

desvinculação do CNPJ de uma pessoa jurídica de dívida de outro contribuinte. 

No processo, o município alegou que as empresas pertencem ao mesmo conglomerado 

econômico e que, mesmo com CNPJs distintos, deveria ser mantido o compartilhamento dos 

débitos fiscais. Por maioria, porém, os desembargadores da 3ª Câmara Cível do TJ-RJ decidiram 

em favor do contribuinte. 

De acordo com a relatora do caso, desembargadora Renata Machado Cotia, "certo é que a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que até mesmo filial 
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da mesma sociedade matriz possui independência fiscal, desde que possua CNPJ próprio, sendo 

viável a expedição de certidão negativa se a filial não possuir débito, mas somente a matriz". 

A magistrada aplicou ao caso o artigo 127, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN), que 

garante autonomia a cada estabelecimento da empresa que tenha o respectivo cadastro 

nacional de pessoa jurídica. "Por fim, se o município imputou a responsabilidade fiscal do 

impetrante de débitos de terceiro, caberia a ele comprovara regularidade da imputação, 

demonstrando a eventual fraude perpetrada para tanto", diz na decisão. 

Para o advogado que representa a empresa, Maurício Faro, do Barbosa, Müssnich & Aragão, " a 

responsabilidade solidária ou subsidiária só faz sentido se o devedor principal tenta se esquivar 

da sua responsabilidade, o que não foi o caso". Segundo Faro, o município do Rio, a despeito da 

jurisprudência do STJ, continua praticando esse tipo de ato. "É uma maneira de constranger o 

contribuinte." 

Por meio de nota, a assessoria de imprensa da Procuradoria-Geral do Município do Rio de 

Janeiro informou que "a existência de decisões no STJ em outros processo judiciais, não 

vinculantes, não podem ser adotadas como paradigmas genéricos porque cada caso é único". A 

nota ainda acrescenta que "compete à Procuradoria da Dívida Ativa representar judicialmente 

os interesses do município do Rio de Janeiro, estando esta impedida de abrir mão dos 

instrumentos legais para a recuperação de créditos líquidos e certos". 

 

Fazenda cassa inscrição estadual de 10 mil contribuintes por inatividade 
presumida 

Fonte: SEFAZ/SP 

A Secretaria da Fazenda cassou a inscrição estadual de 10.183 contribuintes paulistas do 

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida. 

As notificações foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 23/6, e a 

relação dos contribuintes cassados pode ser consultada no site do Posto Fiscal 

Eletrônico (PFE), no endereço http://pfe.fazenda.sp.gov.br. 

A cassação da inscrição ocorreu pela omissão na entrega das Guias de Informação e 

Apuração do ICMS (GIAs) relativas a novembro e dezembro de 2014 e janeiro de 2015. 

Conforme disciplina a Portaria CAT 95/06, o contribuinte que desejar restabelecer a 

eficácia da inscrição tem prazo de 15 dias - contados da data de publicação em Diário 

Oficial – para apresentar reclamação e regularizar sua situação cadastral junto ao Posto 

Fiscal de sua vinculação. No caso de decisão desfavorável ao contribuinte (proferida pelo 
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Chefe do Posto Fiscal), cabe recurso uma única vez ao Delegado Regional Tributário, sem 

efeito suspensivo, no prazo de 30 dias contados da notificação do despacho.  

Os contribuintes omissos de GIA que efetuaram o recolhimento de ICMS, emitiram NF-

e (Modelo 55) ou entregaram os arquivos de Escrituração Fiscal Digital do Sintegra ou 

do Registro Eletrônico de Documentos Digitais (REDF), não tiveram suas inscrições 

estaduais cassadas nos termos do §1º do Art. 4º da Portaria CAT 95/06. Entretanto, estes 

contribuintes continuam sujeitos às penalidades previstas em regulamento devido à 

falta do cumprimento das obrigações acessórias. 

Veja abaixo o número de contribuintes que tiveram suas inscrições cassadas, de acordo 

com a respectiva Delegacia Regional Tributária: 

Delegacia Regional Tributária 
Contribuintes com inscrição cassada por 

inatividade presumida 

DRTC-I (São Paulo) 2.306 

DRTC-II (São Paulo) 1.546 

DRTC-III (São Paulo) 1.917 

DRT-2 (Litoral) 294 

DRT-3 (Vale do Paraíba) 307 

DRT-4 (Sorocaba) 274 

DRT-5 (Campinas) 593 

DRT-6 (Ribeirão Preto) 455 

DRT-7 (Bauru) 156 

DRT-8 (São José do Rio Preto) 245 

DRT-9 (Araçatuba) 105 

DRT-10 (Presidente Prudente) 111 

DRT-11 (Marília) 133 

DRT-12 (ABCD) 395 

DRT-13 (Guarulhos) 382 

DRT-14 (Osasco) 547 

DRT-15 (Araraquara) 127 
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DRT-16 (Jundiaí) 290 

Total 10.183 

 

Programa SC+Energia prorroga isenção de ICMS para cadeia produtiva do setor 
energético 

Fonte: SEFAZ/SC 

A Secretaria de Estado da Fazenda está prorrogando para 2021 a isenção de ICMS para 

a cadeia produtiva do setor energético. O decreto será assinado pelo governador 

Raimundo Colombo no próximo dia 24 de junho, durante seminário que vai lançar o 

Programa Catarinense de Energias Limpas, SC+Energia, no Teatro Pedro Ivo. 

O objetivo é proporcionar condições mais atrativas para investimentos em ampliações 

ou implantações de novas unidades industriais. “São incentivos que retornam ao Estado 

na forma de empregos. Outra vantagem é que os empreendimentos se distribuem por 

diferentes regiões do Estado”, destaca o secretário Antônio Gavazzoni. 

A desoneração vale para as operações com equipamentos e bens relacionados à 

produção de energia eólica e solar. No caso das Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), 

a Fazenda concede benefícios fiscais por meio dos programas PRÓ-EMPREGO e PRODEC, 

que proporcionam aos investidores vantagens financeiras e econômicas. 

Os incentivos financeiros dão um fôlego extra no fluxo de caixa do investidor durante o 

período inicial de operação do empreendimento, ou seja, dão prazo para o contribuinte. 

Os incentivos econômicos, por sua vez, conferem descontos e, portanto, ajudam a 

reduzir custos e tornam ainda melhores as taxas de retorno do investimento realizado. 

Saiba mais: 

O PRODEC, Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense, tem como 

finalidade conceder incentivo à implantação ou expansão de empreendimentos 

industriais que vierem produzir e gerar emprego e renda em Santa Catarina. Trata-se de 

incentivo a título de financiamento, equivalente a um percentual pré-determinado 

sobre o valor do ICMS a ser gerado pelo novo projeto. Em outras palavras, o incentivo é 

um financiamento de capital de giro, em longo prazo e de baixíssimo custo. Por meio do 

PRODEC, boa parte do ICMS gerado nos primeiros anos de operação do 

empreendimento pode ser postergada por até 48 meses a juros bem reduzidos. 

O Pró-Emprego tem como objetivo incentivar empreendimentos que gerem emprego e 

renda por meio de tratamento tributário diferenciado do ICMS. Os projetos de 
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implantação e expansão de empreendimentos geradores de energia elétrica e de linhas 

de transmissão recebem benefícios para aquisição de bens e materiais destinados à 

integração do ativo permanente. O benefício é válido para o imposto:  

a) que incidir nas operações internas;  

b) devido por ocasião da importação, desde que realizada por intermédio de portos, 

aeroportos ou pontos de fronteira alfandegados situados neste Estado;  

c) relativo ao diferencial de alíquota, quando adquiridos de outras unidades da 

Federação. 

 

Sefaz alerta contribuintes sobre mudanças no SPED 

Fonte: SEFAZ/GO 

Termina dia 30 deste mês o prazo para alguns contribuintes se adequarem à Instrução 

Normativa 1.224/2015-GSF que veda, em alguns casos, o uso do sistema eletrônico de 

processamento de dados – SEPD (usado para emitir documento fiscal e escriturar livro 

fiscal). A alteração vale para o usuário que já tem autorização para utilizar esse sistema 

e para aqueles que pretendem migrar da emissão manual para a eletrônica. 

O que diz a IN: publicada no Diário Oficial do Estado do último dia 16 (clique aqui), a IN 

1224/2015  altera a IN 389/99-GSF. Determina que estão vedadas novas autorizações 

de uso de SEPD para emissão de Conhecimento de Transporte, modelos 8, 9, 10 ou 11 e 

de Nota Fiscal - modelo 1 ou 1-A, exceto para os casos de venda fora do 

estabelecimento. 

O contribuinte que pretender emitir esses documentos por sistema informatizado, deve 

se credenciar como emissor de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, e de 

Conhecimento de Transporte - CT-e, modelo 57. O cadastro é feito no site da Sefaz, na 

parte de NFe, desde que o usuário possua certificado digital (clique aqui) . 

Como proceder: 

O estabelecimento que emite os referidos documentos fiscais por SEPD, deve: 

1. adotar a emissão da NF-e e do CTe até o dia 30 de junho de 2015; 

2. solicitar a cessação de uso do SEPD para a emissão de nota fiscal modelo 1 ou 1 A e 

para o Conhecimento de Transporte, modelos 8, 9, 10 ou 11. 
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3. solicitar a baixa dos respectivos documentos confeccionados na forma de formulário 

contínuo e eventualmente não utilizados em até 30 dias após a solicitação de baixa de 

uso de SEPD, exceto no caso de nota fiscal modelo 1 ou 1-A, utilizada na venda fora do 

estabelecimento; 

Com as novas regras, fica vedado também ao contribuinte, que optar pelo uso de SEPD 

para escrituração dos livros fiscais a que esteja sujeito, retornar à forma de escrituração 

manual. Qualquer dúvida pode ser verificada junto ao Setor de Atendimento da Receita 

mediante contato pelo telefone 0300 210 1994. 

 

TRF4 confirma imunidade tributária da Fase-RS 

Fonte: TRF4 

A 1ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) negou, na última semana, 

recurso da Fazenda Nacional e manteve a imunidade tributária da Fundação de 

Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul (Fase-RS). 

A decisão, de relatoria do desembargador federal Joel Ilan Paciornik, entende que a 

imunidade à seguridade social concedida às entidades beneficentes de assistência social 

privadas (§ 7º do art. 195 da Constituição Federal) deve ser estendida à entidade estatal 

voltada para a promoção de assistência social. 

“Se as entidades privadas são imunes porque fazem as vezes do Estado, negar a 

imunidade a uma entidade estatal que presta relevante serviço de assistência social 

subverte completamente o conceito de imunidade”, afirmou Paciornik. 

Histórico 

A Fase ajuizou ação na Justiça Federal depois de receber, em 2010, notificação da 

Fazenda Nacional cancelando sua condição de entidade filantrópica e cobrando-lhe 

dívida referente à seguridade social de seus contratados. 

A fundação requeria a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Argumentava 

que mesmo sendo definida como de direito privado, foi criada sob regime jurídico 

público, voltada à execução direta de política pública, sendo mantida pelo Poder 

Público. 

A ação foi julgada parcialmente procedente, apenas determinando que a Fazenda 

fornecesse à Fase certidão positiva de débitos com efeito de negativa e a excluísse do 

Cadin (Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 

Estaduais). 
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A Fase e a União recorreram ao tribunal, que reformou a decisão, dando total 

procedência à apelação da fundação. Como o acórdão não foi unânime, a Fazenda pôde 

recorrer novamente na corte, desta vez junto à 1ª Seção, formada pelas duas turmas 

especializadas em Direito Tributário. 

Segundo a Fazenda, a Fase não atende aos requisitos formais e materiais previstos em 

lei para a obtenção da imunidade, entre eles a não remuneração de diretores e 

conselheiros. 

A 1ª Seção negou os embargos movidos pela Fazenda, entendendo que não há 

distribuição de lucros, dividendos ou bonificações na Fase e a remuneração dos 

membros que compõem a direção é fixada por decreto, sendo vedado, nesses casos, o 

trabalho voluntário. 

Para o relator, “não é razoável negar imunidade à Fase usando tal argumento”. Paciornik 

lembrou que muitos hospitais e universidades detentores de imunidade tributária 

remuneram seus administradores. 

“Não há como negar sua vinculação ao Estado e sua finalidade de prestação de relevante 

serviço público, como responsável pelo programa de execução de medidas 

socioeducativas, aplicadas em obediência à legislação vigente, em especial ao Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Resta patente que as atribuições da FASE e as 

características pelas quais foi instituída demonstram a sua verdadeira natureza pública”, 

concluiu o relator. 

EI 5032158-65.2010.404.7100/TRF 

 

Empresas serão integradas à obrigatoriedade da NFC-e 

Fonte: SEFAZ/SE 

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) inicia a partir de julho a terceira etapa do 

enquadramento no cronograma de obrigatoriedade de emissão da Nota Fiscal de 

Consumidor Eletrônica (NFC-e). Nesta etapa, para as empresas com faturamento 

superior a R$ 5 milhões inicia-se o prazo para implementação do sistema de emissão da 

NFC-e para operações comerciais de venda presencial ou venda para entrega em 

domicílio a consumidor final. 

O cronograma de obrigatoriedade teve início em novembro do ano passado, 

enquadrando empresas relacionadas na Portaria 312/2014, e a partir de 1º de março 

deste ano a segunda etapa englobou as empresas com faturamento superior a R$ 10 
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milhões, conforme determinado também na mesma portaria. A partir de cada etapa a 

Sefaz deixará de autorizar para aquela empresa novos equipamentos de emissão de 

cupom fiscal, o ECF.  

O gestor do projeto NFC-e em Sergipe, Alberto Cruz Schetine, explica que o 

microempreendedor individual (MEI), optante pelo Sistema de Recolhimento em 

Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional, está dispensado 

da obrigatoriedade. “O MEI não entra na obrigatoriedade. A NFC-e é direcionada aos 

contribuintes inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe (Cacese) que 

se enquadrem no regime Simples Nacional ou normal, extensivo a todos os 

estabelecimentos varejistas do mesmo contribuinte”, informou. 

Pela Portaria 312/2014, que está disponível no site www.nfce.se.gov.br , no link 

“Legislação”, após a etapa de julho serão enquadradas a partir de 1º de novembro deste 

ano empresas com faturamento superior a R$ 1,8 milhão,  em 1º de março de 2016 as 

de faturamento superior a R$ 360 mil ou em início de atividade e a partir de 1º de julho 

de 2016 todos os estabelecimentos que promovam operações de comércio varejista. 

 

STF nega modulação em decisão que veta ICMS sobre importações por leasing 

Fonte: Conjur 

Por Tadeu Rover 

O Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido de modulação feito pelo estado de São 

Paulo na decisão do Recurso Extraordinário na qual o STF definiu que não incide ICMS 

sobre operação de importação feita por meio de arrendamento mercantil (leasing). 

Segundo a decisão, o estado de São Paulo não comprovou os impactos à ordem 

pública alegados. 

O Recurso Extraordinário 540.829 foi ajuizado pelo governo de SP para pedir o 

reconhecimento da constitucionalidade da incidência do ICMS sobre operações de 

importação de mercadorias, sob o regime de arrendamento mercantil internacional. 

No entanto, os ministros, por maioria, negaram o recurso. Na ocasião, prevaleceu o voto 

do ministro Luiz Fux. Segundo ele, “não incide o ICMS importação na operação de 

arrendamento internacional, salvo na antecipação da opção de compra, dado que a 

operação não implica a transferência da titularidade do bem”. 
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Com a decisão, o Supremo Tribunal Federal impediu que os estados continuassem a 

cobrar o ICMS sobre importações em que não havia transferência de propriedade dos 

bens importados. 

O estado de São Paulo ingressou com Embargos de Declaração alegando que houve erro 

material nos votos vencedores e pedindo a modulação dos efeitos da decisão, 

assegurando que os valores já recolhidos pelas fazendas estaduais antes da decisão do 

Supremo fossem mantidas. 

Alegou que o impacto da decisão "geraria, retroativamente, a perda de arrecadação 

desde 2010 a setembro de 2014, com inevitável influxo sobre a implementação de 

políticas públicas". 

Os pedidos, porém, foram negados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. 

Primeiro os ministros apontaram que não foi apresentada obscuridade, contradição ou 

omissão no acórdão questionado que justificasse os embargos de declaração. 

Quanto ao pedido de modulação, o ministro relator Luiz Fux afirmou que, embora o 

estado de São Paulo alegue que haveria uma perda de mais de R$ 200 milhões, 

impactando as políticas políticas, não houve qualquer comprovação de quais seriam 

essas políticas afetadas.  

"Não obstante, não traz qualquer respaldo material a robustecer tal assertiva, assim 

como não comprova quais políticas públicas seriam afetadas pela decisão objurgada, ao 

fazer ilações genéricas e destituídas de suporte probatório mínimo, o que afasta a 

possibilidade de modulação", diz o ministro em seu voto. 

RE 540.829 

 


