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FEDERAL 

Receita restringe dedução de juros de empréstimo externo 

Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio 

As multinacionais devem considerar o patrimônio líquido, segundo as antigas regras de 

contabilidade, para definir o quanto de juros pagos em empréstimos firmados com 

vinculadas no exterior (subcapitalização) pode ser deduzido da base de cálculo do 

Imposto de Renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Essa é a 

orientação da Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) da Receita Federal para os fiscais 

do país. Ela consta na Solução de Consulta nº 159, publicada no Diário Oficial da União 

de sexta-feira. 

Saber qual é o entendimento do Fisco sobre o que ele considera patrimônio líquido é 

importante porque, de acordo com a Lei nº 12.249, de 2010, que trata da 

subcapitalização, as empresas podem deduzir os juros limitados a até duas vezes o valor 

da participação da vinculada no patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no 

Brasil. 

Porém, desde a adoção das regras internacionais de contabilidade (IFRS) pelo Brasil, por 

meio da Lei nº 11.638, de 2007, e Lei nº 11.941, de 2009, para o cálculo do patrimônio 

líquido deve ser considerado o ajuste de avaliação patrimonial. "Se a empresa tem um 

ativo com preço defasado em relação ao mercado (valor justo), essa diferença gera o 

ajuste de avaliação patrimonial. Portanto, se a empresa tem uma grande soma em 

dinheiro desse ajuste, terá um patrimônio líquido maior e poderá deduzir mais juros", 

afirma o advogado Alexandre Siciliano Borges, do Lobo & De Rizzo Advogados. 

De acordo com a Receita, isso só é válido desde 1º de janeiro, ou 1º de janeiro de 2014 

para as empresas que anteciparam a saída do Regime Transitório de Tributação (RTT) - 

regime criado para evitar impacto fiscal na transição entre as regras contábeis antigas e 

as novas. Assim, o Fisco entende que antes dessas datas vale o chamado "patrimônio 

líquido fiscal", que não considera o ajuste. 

Para advogados, vale discutir a interpretação do Fisco na Justiça. "Não há lei que 

determine o entendimento do Fisco", afirma Borges. 

O advogado Diego Aubin Miguita, do Vaz, Barreto, Shingaki & Oioli Advogados concorda. 

Para ele, deve ser aplicado o ajuste para o cálculo do patrimônio líquido desde 2010. "A 

Lei nº 12.249 é posterior à instituição das novas regras contábeis internacionais no Brasil 
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e o RTT. Assim, o patrimônio líquido a ser considerado é o apurado com base na lei 

comercial, não o patrimônio fiscal." 

Receita institui declaração e-Financeira 

Fonte: Receita Federal do Brasil 

Com a publicação da Instrução Normativa nº 1.571/2015, no Diário Oficial da União de 

hoje, 3/7, a Receita Federal institui uma nova obrigação acessória, denominada e-

Financeira, cuja tecnologia de desenvolvimento é a mesma utilizada no SPED, condição 

que proporcionará às instituições financeiras maior aderência ao padrão consolidado e 

reconhecido internacionalmente para captação de dados pelo fisco brasileiro. 

A partir da e-Financeira, a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira 

(Dimof) poderá ser descontinuada em 2016. A Receita Federal implementará 

gradativamente novos módulos na obrigação, visando maior racionalidade e 

possibilitando a extinção de outras obrigações atualmente vigentes. 

Entre os responsáveis por prestar as informações destacam-se os bancos, seguradoras, 

corretoras de valores, distribuidores de títulos e valores mobiliários, administradores de 

consórcios e as entidades de previdência complementar. 

A e-Financeira tem sua primeira entrega para maio de 2016, referente aos dados a partir 

de 1º de dezembro de 2015. 

FATCA: Leiaute da e-Financeira permitirá captação de informações 

Em setembro de 2014, o Brasil assinou acordo de troca de informações no âmbito de 

norma estadunidense conhecida como FATCA, iniciais da sigla em inglês para Foreign 

Account Tax Compliance Act, que permitirá a troca de informações entre as 

administrações tributárias do Brasil e dos EUA. O leiaute da e-Financeira já permite a 

captação de dados de cidadãos americanos, especificamente para esse propósito. A 

primeira troca está prevista para setembro de 2015, referente aos dados do ano-

calendário 2014. 

TRF-1ª - Transferência interna de mercadorias entre estabelecimentos de mesma 
empresa não gera direito a creditamento 

Fonte: Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

Não há direito ao creditamento de despesas concernentes às operações de 

transferência interna das mercadorias entre estabelecimentos de uma única sociedade 

empresarial. Essa foi a tese adotada pela 7ª Turma do TRF da 1ª Região para confirmar 
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decisão que converteu o agravo de instrumento em retido, nos termos do artigo 527, II, 

do Código de Processo Civil (CPC), após a interposição de agravo regimental. 

Consta dos autos que a empresa M. Alimentos S.A interpôs agravo de instrumento 

contra decisão, do Juízo da 16ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, que 

negou pedido de liminar para obter efeito suspensivo ativo, posto que o benefício do 

ressarcimento de créditos do PIS e COFINS somente pode ser utilizado até 1º/12/2014. 

No agravo, a empresa sustentou que “se encontra em processo de recuperação judicial 

e acumula créditos de PIS e COFINS tanto em face de suas vendas no mercado interno 

que não se sujeitam ao pagamento de tais contribuições, quanto em relação às suas 

vendas ao exterior”. Alegou a instituição ter formulado pedidos de ressarcimentos 

relativos aos anos de 2009, 2010 e 2011 referentes a créditos ordinários vinculados a 

receita de exportação e aos créditos presumidos das referidas contribuições vinculadas. 

Segundo a agravante, os créditos ordinários foram deferidos. No entanto, os referentes 

aos fretes de aquisição e transferência de insumo ficaram glosados. “As glosas causam 

prejuízo diário à agravante, pois impedem que se usufrua do procedimento previsto na 

Portaria MF 348/2010, que regulamenta a antecipação de 50% dos valores objetos dos 

pedidos de ressarcimento, dentro do prazo de 30 dias após o seu protocolo”. 

Assim, a requerente pleiteou a concessão da liminar para obter efeito suspensivo sobre 

os créditos referentes aos fretes de aquisição e à transferência de insumos glosados. Em 

primeira instância, o pedido foi julgado improcedente, o que motivou a empresa M. 

Alimentos S.A a recorrer ao TRF1 para que a decisão seja reconsiderada, de modo que 

seja processado o agravo de instrumento e concedido o efeito suspensivo ativo ou que 

seja julgado o agravo regimental. 

Para o relator do caso no TRF1, desembargador federal Amílcar Machado, não há o que 

ser reparado na decisão. “Não há direito ao creditamento de despesas concernentes às 

operações de transferência interna das mercadorias entre estabelecimentos de uma 

única sociedade empresarial”, finalizou. 

A decisão foi unânime. 

Processo nº 0067947-18.2014.4.01.0000/MG 

CAE pode aprovar isenção tributária para veículos adaptados e a Lei Geral das 
Religiões 

Fonte: Agência Senado 

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) se reúne na próxima terça-feira (30), às 10h, para 

apreciar pauta com dez projetos e três requerimentos. Os destaques são a proposição que 
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concede isenções tributárias para veículos adaptados e a proposta da chamada Lei Geral das 

Religiões 

Em relação às isenções, um dos projetos é o PLS 257/2013, que retira a cobrança do Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI) na realização de adaptações especiais de veículos para 

portadores de necessidades especiais. Os acessórios para esses veículos também ficam 

desonerados. 

A CAE já aprovou o projeto na forma de substitutivo apresentado pelo relator, senador Flexa 

Ribeiro (PSDB-PA), mas ainda precisa votá-lo em turno suplementar. A matéria tramita na 

comissão em decisão terminativa e, se aprovada, irá diretamente para a Câmara dos Deputados 

sem passar pela análise do Plenário do Senado. 

O projeto da Lei Geral das Religiões (PLC 160/2009) trata das garantias e dos direitos 

fundamentais ao livro exercício da crença e dos cultos. A proposta consolida normas já 

reconhecidas pela jurisprudência brasileira sobre questões como a inexistência de vínculo 

empregatício entre religiosos e igrejas. 

Também são abordados o acesso de sacerdotes de todas as religiões a fiéis internados em 

estabelecimentos de saúde ou detidos em presídios; a assistência religiosa no âmbito das Forças 

Armadas; as punições à violação à liberdade de crença e à proteção dos locais de culto e suas 

liturgias; e a não exigência de registro para qualquer grupo que queira compartilhar crenças e 

ritos. 

Outras matérias 

Também está na fila para análise da CAE o PLS 285/2011, que facilita a recuperação judicial das 

microempresas e empresas de pequeno porte. O projeto também deixa de exigir dessas 

empresas a Certidão Negativa de Débitos Tributários. 

A comissão pode votar ainda o PLS 139/2012, que amplia os locais em que é proibida a venda 

de cigarros; o PLS 5/2015, que enquadra os representantes comerciais na alíquota menor do 

Simples Nacional; e o PLS 173/2012, que cria o cheque promissivo, instrumento de promessa de 

pagamento que será pago pelo banco em data certa. 

A pauta se completa com três requerimentos convidando autoridades para falarem à comissão. 

Dois deles tratam do relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) apontando irregularidades 

nas contas de 2014 do governo federal. São convidados o autor do relatório, ministro Augusto 

Nardes, o presidente do Tribunal, Aroldo Cedraz, e o advogado-geral da União, Luís Inácio 

Adams, entre outros. 

O terceiro requerimento solicita audiência pública para tratar da renovação das concessões de 

42 distribuidoras de energia elétrica que expiram até 2017. Foram convidados o ministro de 
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Minas e Energia, Eduardo Braga; o ministro do TCU José Múcio e o diretor-geral da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Romeu Rufino, entre outros. 

IR: profissionais liberais deverão informar CPF de clientes atendidos 

Fonte: Revista Brasil 

Especialistas em Contabilidade falam sobre a obrigatoriedade dos profissionais liberais 

de informarem o CPF de cada paciente ou cliente atendido e discriminar os valores 

recebidos de cada um para efeitos do Imposto de Renda. A informação passa a ser 

obrigatória na declaração do Imposto de Renda do próximo ano. Antes, apenas o 

somatório mensal era exigido. Os clientes já eram obrigados a inserir o CPF dos 

profissionais e a quantia paga pelos serviços. 

Para falar sobre o assunto, o programa Revista Brasil entrevistou o especialista em 

Contabilidade Jaime Rodrigues, que falou aos ouvintes da Rádio Nacional de Brasília 

sobre a nova mudança para quem tem que prestar contas à Receita Federal. 

Jaime Rodrigues explicou que a obrigatoriedade já está valendo desde janeiro deste ano. 

Ou seja, ao entregar a declaração do IR em 2016, os profissionais liberais terão que 

informar os CPFs de seus clientes ou pacientes com base em dados a partir de janeiro 

de 2015. 

O especialista contou que muito destes profissionais já fazem o procedimento 

normalmente durante o processo de pagamento e recebimento pelo serviço prestado. 

Isso acontece através da emissão de notas fiscais, que já contêm os dados pessoais do 

cliente. 

Porém, Jaime Rodrigues orienta que, caso o profissional queira emitir também um 

recibo com o nome e CPF do cliente e, ainda, o valor da compra ou serviço, pode ser 

melhor ainda, pois ele vai ter que repassar esses dados à Receita também. 

O especialista em Contabilidade também deu a dica para que os profissionais liberais 

passem a criar um banco de dados com os dados e valores pagos por todos os seus 

clientes ou pacientes. Segundo ele, isso evitaria aquela correria de última hora para 

declarar as contas ao Leão. 

Desoneração: Câmara alivia para call centers, mas amplia tributação de TI 

Fonte: Convergência Digital 

Apesar das queixas de mudanças de última hora, a Câmara dos Deputados aprovou na 

quarta, 24/6, o substitutivo ao projeto que reduz o benefício que permite a substituição 

da contribuição com base na folha de pagamento por alíquota sobre o faturamento. 
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Com poucas exceções, quem vinha pagando 1% sobre a receita, passará a recolher 2,%. 

Os tributados em 2% vão a 4,5%. 

“Não há como evitar o ajuste. Trata-se de remédio amargo, mas inevitável. A questão é 

discutir sua dosagem. E nessa linha alguns setores merecem tratamento menos 

oneroso”, sustentou o relator do PL 863/15, Leonardo Picciani (PMDB-RJ). 

Alguns setores tiveram tratamento diferenciado, com alíquotas um pouco inferiores 

àquelas agora pretendidas pelo governo federal. São eles os call centers, as empresas 

jornalísticas e de radiodifusão, de transportes, de calçados e de alguns alimentos – 

carnes, suínos, aves, embutidos e pastas para massas. E também parte do setor 

automotivo. 

Apesar dos apelos, setores como tecnologia da informação e de provedores de acesso à 

internet ficaram de fora desse tratamento especial. “No caso do serviço de TI, votando 

como está amanhã o serviço vai para a Índia, para a China”, lamentou o deputado pelo 

Distrito Federal Izalci Lucas (PSDB). 

Em essência, o governo se arrependeu dos incentivos fiscais adotados desde 2011 – e 

que no ano passado chegaram a ser tratados como permanentes. No conjunto, esses 

benefícios custaram R$ 25 bilhões ao Tesouro por ano. O efeito prático ainda em 2015 

deve ser reduzido. Mas a ideia agora é encolher isso para menos de R$ 13 bilhões a partir 

do próximo ano. Segundo Picciani, o governo espera que 26% das empresas migrem de 

volta à tributação sobre a folha. 

A aprovação do texto-base deixou para esta quinta, 25/6, a apreciação de destaques. 

Por enquanto, entre as exceções, os segmentos de call center, transporte rodoviário, 

ferroviário e metroferroviário pagarão alíquota de 3% – no lugar dos 4,5% propostos 

pelo projeto do governo. 

Já no caso dos setores de transporte aéreo, marítimo e navegação, inclusive de cargas, 

além das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, a alíquota 

que iria de 1% para 2,5% ficará em 1,5%. O mesmo acontece no setor calçadista e na 

produção de chassis de veículos automotivos. Carnes, suínos, peixes, aves, embutidos e 

pastas para massas ficarão com alíquota de 1% 

Lei prevê mediação em cobrança tributária  

Fonte: Valor 

Por Joice Bacelo 
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Publicada ontem no Diário Oficial da União, a Lei da Mediação - Lei nº 13.140 - gerou 

dúvidas entre advogados sobre sua aplicação em discussões envolvendo cobranças 

tributárias. A norma foi sancionada sem vetos pela presidência da República. 

No artigo 38 consta que são passíveis da mediação extrajudicial as controvérsias 

relacionadas aos tributos administrados pela Receita Federal ou a créditos inscritos em 

dívida ativa da União. Nesses casos, os conflitos serão submetidos à Advocacia-Geral da 

União (AGU) e quem optar pela mediação terá de renunciar ao direito de recorrer ao 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). 

Para o especialista na área tributária Luís Alexandre Barbosa, do escritório LBMF 

Sociedade de Advogados, há dúvidas quanto à constitucionalidade da lei. Ele entende 

que não seria possível firmar acordo nesse tipo de conflito por considerar crédito 

tributário como bem indisponível. Além disso, o advogado cita os artigos 171 e 172 do 

Código Tributário Nacional (CTN), que tratam da possibilidade de remissão do crédito. 

O advogado acredita que só poderia haver mudanças neste sentido a partir da 

aprovação de uma lei complementar - no caso da mediação, trata-se de lei ordinária. "O 

trâmite é diferenciado no Legislativo. A lei complementar precisa ser aprovada por 

maioria absoluta", diz. "Eu acredito que a Lei da Mediação seja extremamente relevante 

para questões que não envolvam patrimônio público. Mas para fins tributários causa 

estranheza." 

Já Marcelo Bolognese, do escritório Bolognese Advogados, entende que para aplicação 

na área tributária deve haver regulamentação. Para ele não ficou claro como os conflitos 

fiscais poderão ser resolvidos. 

Ele chama atenção ainda para o artigo 45 da Lei da Mediação, que acrescenta o artigo 

14-A ao Decreto nº 70.235, de março de 1972, que rege o processo administrativo fiscal 

federal. O novo texto acrescenta que a dívida cobrada do contribuinte ficará suspensa 

durante o período em que o conflito estiver sendo submetido à mediação. 

"Será como na forma clássica. Quando o contribuinte é autuado e ingressa com a 

impugnação na esfera administrativa, ele não pode constar como devedor porque ainda 

está se discutindo se o tributo é realmente devido", diz Bolognese. 

A advogada Ana Tereza Basilio, que já presidiu a Câmara de Mediação e Arbitragem da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), alerta que o conflito só poderá ser levado à 

mediação depois de passar pela aprovação do advogado-geral da União. "E não está 

restrito ao tributário", afirma. Ela entende que a lei contempla qualquer crédito da 

União, como créditos de uma agência reguladora. 
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Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luis Felipe Salomão, que presidiu a 

comissão de juristas do Senado encarregada de elaborar os projetos das leis de 

arbitragem e mediação, reconhece que a parte relacionada a tributos é mais complicada 

de se colocar em prática. Mas diz que a lei abre a possibilidade e precipita o debate de 

como se fazer. Salomão afirma ainda que a mediação irá depender de regulamentação 

e que esta etapa será tão importante como a aprovação do projeto. 

Fazenda divulga comitê de seleção de conselheiros 

Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio 

O Ministério da Fazenda publicou ontem os nomes dos integrantes do novo Comitê de 

Acompanhamento, Avaliação e Seleção de Conselheiros (CSC) do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Eles escolherão novos conselheiros para as 

vagas deixadas por dezenas de advogados que saíram do órgão após o governo federal 

proibi-los, por meio do Decreto nº 8.441, de atuar em causas contra o Fisco. 

O novo comitê também será responsável por acompanhar e avaliar os relatórios e 

indicadores de desempenho desses conselheiros nos julgamentos. 

O Carf não funciona desde que foi deflagrada a Operação Zelotes, em março deste ano. 

Por meio dela, a Polícia Federal investiga o pagamento de propinas a conselheiros para 

beneficiar empresas autuadas pela Receita Federal. Alguns dos processos são 

milionários. 

Os membros do novo comitê são o presidente do Carf, Carlos Alberto Barreto; o auditor 

fiscal André Rocha Nardelli; o advogado Ari Cordeiro Filho, pelas confederações; o juiz 

federal Marcus Lívio Gomes, que representará a sociedade civil; e o presidente nacional 

da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Marcus Vinicius Furtado Coêlho. Os nomes 

foram divulgados no Diário Oficial da União. 

Os nomes dos novos julgadores do Carf, que serão divulgados após as mudanças no 

conselho - foi criado um novo regimento interno para o órgão - são de interesse das 

companhias com processos tributários pendentes. Com a saída de advogados, teme-se 

que profissionais sem experiência prática na área passem a julgar os complexos recursos 

em andamento no órgão, tornando o Carf uma instância em que não haverá mais 

chances de reverter autuações fiscais. 

Segundo o presidente do Carf, o órgão voltará a funcionar em julho. Porém, para isso, é 

preciso fazer a seleção de conselheiros. A escolha de representante da Fazenda Nacional 

recairá sobre os nomes constantes de lista tríplice encaminhada pela Receita Federal. Já 
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a de conselheiro representante do contribuinte se baseará nos três indicados pelas 

confederações representativas de categorias econômicas e centrais sindicais. Deverá ser 

enviada uma lista tríplice para cada vaga, sendo a escolha final do ministro da Fazenda. 

Segundo nota publicada no site do Carf, assim que forem enviadas as listas tríplices 

serão definidos os critérios de seleção e começará a avaliação dos currículos dos 

candidatos da Receita e dos contribuintes. 

Governo prorroga por um ano redução da cota de isenção em compras de 
fronteira 

Fonte: Correio do Povo 

O governo federal prorrogou, em um ano, a vigência do valor de 300 dólares para a cota 

individual de isenção de bagagem em compras feitas em frees-shops nas cidades que 

fazem fronteira terrestre com o Brasil.  

De acordo com a portaria ministerial 415, publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial 

da União, o valor de 150 dólares só entra em vigor em 1º de julho de 2016. Segue 

valendo o imposto de importação de 50% sobre o valor de mercadoria que exceder a 

cota. Para viagens aéreas, o limite é de R$ 500. A garantia já havia sido dada aos 

comerciantes da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. A crise gerada pela alta 

do dólar, que corria risco de ser agravada pela redução da cota pela metade, motivou o 

recuo do Ministério da Fazenda 

Prazo para adesão ao Refis 2015 encerra nesta terça-feira (30) 

Fonte: Governo do Piauí 

Por Luciana Azevedo 

Encerra nesta terça-feira (30), o prazo para quem tem débitos com IPVA, ICMS e ITCMD 

aderirem ao Programa de Recuperação Fiscal 2015 (Refis). Quem ainda não fez a adesão 

pode procurar qualquer agência de atendimento da Secretaria Estadual da Fazenda 

(Sefaz), na capital ou no interior. 

“É uma oportunidade única para quem deseja se regularizar junto ao fisco estadual e 

não perder a oportunidade de pagar o débito com 100% de isenção de juros e multas, 

caso optem pelo parcelamento à vista. Vale ressaltar que no caso do ICMS, o débito 

pode ser parcelado em até 120 meses ou em 180 meses quando a dívida for superior a 

R$ 5 milhões. Já os débitos com o IPVA e o ITCMD, podem ser parcelados em até 12 

vezes, sendo que os descontos de juros e multas são de 80% para quem optar pelo 

parcelamento em 6 meses, ou de 60% de descontos de juros e multas se a opção for em 

12 vezes”, explica o superintendente da Receita Estadual, Antônio Luiz Soares Santos. 
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A Sefaz alerta para que os contribuintes não percam o prazo. Até porque quem não 

regularizar seus débitos com o fisco estadual agora vai ter o nome incluído no Serasa. 

Os inadimplentes ainda poderão ter problemas, como, por exemplo, não participar de 

licitações públicas, não realizar empréstimos juntos a bancos, etc. 

Com a restrição, empresas e pessoas físicas terão o crédito negativado no mercado e 

ficarão impedidos, por exemplo, de fazer compras no comércio. 

Designado os membros do Comitê de Seleção de Conselheiros do CARF 

Fonte: CARF 

Em mais um passo rumo a reestruturação do CARF, foi publicada hoje, Portaria MF de 

25 de junho de 2015, designando os membros que integrarão o Comitê de 

Acompanhamento, Avaliação e Seleção de Conselheiros do CARF (CSC). 

O CSC é composto por seis  membros: 

1. CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, 

Presidente do CARF. 

2. ANDRÉ ROCHA NARDELLI, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, representante 

da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

3. MOISÉS DE SOUSA CARVALHO PEREIRA, Procurador da Fazenda Nacional, 

representante da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 

4. ARI CORDEIRO FILHO, Advogado e Consultor Jurídico, representante das 

Confederações representativas das categorias econômicas de nível nacional. 

5. MARCUS LÍVIO GOMES, Juiz Federal, representante da Sociedade Civil. 

6. MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO, Presidente Nacional da OAB, representante da 

Ordem dos Advogados do Brasil. 

O Comitê é de fundamental importância para o retorno do CARF às atividades de 

julgamento, pois tem como principal atribuição a definição de diretrizes e a seleção de 

conselheiros que atuarão neste Conselho. Tal seleção baseia-se em lista tríplice 

encaminhada pelas Representações para cada vaga, sendo a escolha final efetuada pelo 

Ministro da Fazenda. 

Outra relevante atribuição do CSC é a de acompanhar e avaliar os relatórios e 

indicadores de desempenho das atividades de julgamento dos conselheiros.  

A reunião inaugural do CSC está prevista para ocorrer  assim que receber as listas 

tríplices. Nesta reunião,  serão definidos os critérios de seleção, além de se dar início à 
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avaliação dos currículos dos candidatos indicados pela Fazenda Nacional e pelas Centrais 

Sindicais. 

Publicado cronograma de implantação do eSocial 

Fonte: RFB 

As empresas brasileiras com faturamento superior a R$ 78 milhões, no ano de 2014, 

passarão a utilizar o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), obrigatoriamente, a partir da competência 

setembro de 2016, para prestar informações relativas aos trabalhadores, como 

cadastramento, vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento e etc. 

O cronograma que fixa as datas de obrigatoriedade para utilização do eSocial foi 

publicado no Diário Oficial da União (DOU), na quinta-feira (25), por meio da Resolução 

nº 1 do Comitê Diretivo do eSocial.  

Assinada pelos secretários-executivos da Fazenda, Tarcísio de Godoy; da Previdência 

Social, Marcelo Freitas; do Trabalho e Emprego, Francisco Ibiapina; e da Secretaria da 

Micro e Pequena Empresa, José Constantino, a normativa fixa prazo diferente para a 

obrigatoriedade de prestar informações relativas ao ambiente de trabalho. Neste caso, 

as empresas serão obrigadas a utilizar o eSocial para transmitir informações sobre 

monitoramento da saúde do trabalhador e condições do ambiente de trabalho, bem 

como comunicação de acidente de trabalho, somente a partir da competência janeiro 

de 2017.  

A resolução estabelece ainda que a partir da competência janeiro de 2017, os demais 

empregadores, inclusive microempresas e empresas de pequeno porte, como o 

empreendedor individual com empregado, o empregador doméstico, o pequeno 

produtor rural, o contribuinte individual equiparado à empresa e o segurado especial 

que possua trabalhadores que lhes prestem serviços - deverão enviar as informações 

sobre os seus empregados por meio do novo sistema. Já os eventos relativos ao 

ambiente de trabalho devem ser enviados pelos demais entes utilizando o eSocial a 

partir da competência julho de 2017. 

Decano do STF assegura garantias a depoente da CPI do Carf 

Fonte: STF 

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liminar no 

Habeas Corpus (HC) 129070 para assegurar ao ex-conselheiro do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) Jorge Victor Rodrigues o exercício de 

prerrogativas constitucionais. Ele foi convocado a participar da reunião da Comissão 
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Parlamentar de Inquérito do Senado Federal que investiga irregularidades naquele 

órgão (CPI do Carf), a ser realizada nesta terça-feira (30), e nela “prestar esclarecimentos 

sobre fatos relacionados à Operação Zelotes, da Polícia Federal”. 

A decisão assegura ao ex-conselheiro o direito de permanecer em silêncio, a fim de não 

se autoincriminar, e de comunicar-se, pessoal e reservadamente, com seus advogados. 

“O direito ao silêncio – e o de não produzir provas contra si próprio – constitui 

prerrogativa individual que não pode ser desconsiderada por qualquer dos Poderes da 

República, independentemente da condição formal (seja a de indiciado, seja a de 

testemunha) ostentada por quem é intimado a comparecer perante órgãos 

investigatórios do Estado”, destacou o ministro. 

Além do respeito às garantias fundamentais, a defesa requereu, também, o 

reconhecimento da condição de investigado do ex-conselheiro, o que o desobrigaria de 

assinar o termo de compromisso próprio das testemunhas. Esse pedido também foi 

acolhido pelo decano da Corte: “Embora o ofício de convocação não explicite a condição 

em que o ora paciente participará da reunião da CPI, a simples leitura da justificativa 

apresentada no requerimento de convocação revela que o paciente em questão 

ostenta, inequivocamente, a posição de investigado. Essa particular situação afasta a 

possibilidade de obrigar-se o ora paciente, como pessoa sob investigação, a assinar o 

termo de compromisso, unicamente exigível a quem se qualifique como testemunha 

(CPP, artigo 203)”. 

O ministro destacou, ainda, que “uma decisão judicial que restaura a integridade da 

ordem jurídica e que torna efetivos os direitos assegurados pelas leis e pela Constituição 

da República não pode ser considerada ato de indevida interferência na esfera do Poder 

Legislativo, consoante já o proclamou o Plenário do Supremo Tribunal Federal”. 

Receita e aduana dos EUA assinam plano para agilizar fiscalização de 
mercadorias 

Fonte: Agência Brasil 

Por Welton Maximo 

A partir do próximo ano, mercadorias exportadas por determinadas empresas 

brasileiras poderão entrar nos Estados Unidos sem passar por vistoria. A Receita Federal 

e a Agência Americana de Aduana e Proteção de Fronteiras assinaram nesta segunda 

(29) um plano de trabalho para elaborar um acordo conjunto de reconhecimento de 

Operador Econômico Autorizado (OEA). 
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Desde dezembro, a Receita classifica de Operador Econômico Autorizado empresas que 

cumprem requisitos de segurança e recebem a certificação do órgão arrecadador. 

Consideradas de baixo grau de risco, em relação à segurança física da carga e ao 

cumprimento de obrigações aduaneiras, essas empresas têm as cargas dispensadas de 

passarem pelo raio x e de serem vistoriadas ao deixar o país. Atualmente, existem cinco 

empresas com essa certificação, cujos parâmetros são estabelecidos pela Organização 

Mundial das Aduanas. 

“No processo de certificação, as empresas procuram a Receita Federal e se 

comprometem a cumprir requisitos. Na sequência não fazemos a intervenção das cargas 

da empresa nos portos, aeroportos e passagens de fronteira. Isso torna as exportações 

mais ágeis e baratas, com a dispensa de escaneamento de carga, de segmentação da 

carga e de abertura de contêineres para inspeção”, explica o subsecretário de Aduana e 

Relações Internacionais da Receita, Ernani Checcucci. 

“No futuro, a diferença de custo para uma empresa ser OEA e não ser OEA será um custo 

altíssimo para o operador da carga. A certificação vai interessar a todo mundo”, disse 

José Carlos de Araújo, coordenador-geral de Administração Aduaneira da Receita. 

Segundo ele, até 2019, 50% das operações brasileiras de comércio exterior devem ser 

feitas por Operadores Econômicos Autorizados. A Receita pretende envolver órgãos de 

fiscalização sanitária e agropecuária, como Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) e Vigilância Agropecuária, na certificação OEA. 

Em novembro, a Receita pretende estender o OEA às importações, dispensando de 

vistoria as mercadorias de empresas seguras que entram no país. Para o subsecretário, 

a ampliação do programa deverá facilitar o reconhecimento mútuo das empresas 

certificadas pelos Estados Unidos. “A expectativa é que o acordo esteja concluído até 

meados do ano que vem”, disse Checcucci. 

De acordo com a Receita, a assinatura do plano de trabalho é resultado da visita da 

presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Segundo Checcucci, o Brasil pretende 

fechar acordos semelhantes com os demais países do Mercosul, com a União Europeia, 

o Japão, a China e a Coreia do Sul. 

IRPJ/CSLL - glosa de amortização de ágio gerado, segundo o fisco, artificialmente 
- Negócios jurídicos envolvendo empresas transnacionais do ramo cervejeiro. 

Fonte: Decisões 

Destaca-se o presente julgado, não só pelos valores envolvidos, mas pela gama de 

aspectos fiscais e negociais ligados à amortização fiscal do ágio por rentabilidade futura 

(goodwill) gerado a partir de negócios entabulados entre grupos transnacionais. 
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Pode-se ver do Acórdão, cuja integra foi agora publicada, que o Conselho Administrativo 

de Recursos Fiscais ainda não demonstra uniformidade no entendimento quanto ao 

tema. 

ACÓRDÃO 1103-001.151 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF - 1a. Seção - 1A 

CAMARA / 3A TURMA ORDINARIA   

(Data da Decisão: 26/11/2014           Data de Publicação: 18/05/2015) 

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS 

CARF - Primeira Seção 

MATÉRIA: IRPJ E CSLL R 

ACÓRDÃO: 1103-001.151 

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Anocalendário: 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. 

DECADÊNCIA. Aplicase a norma de decadência do art. 173, I, do Código 

Tributário Nacional (CTN) aos casos de tributos submetidos ao regime de 

lançamento por homologação quando o sujeito passivo não realizar os 

pagamentos ditos antecipados, contando-se o prazo qüinqüenal a partir 

do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 

poderia ter sido realizado. A retenção de tributos por fonte pagadora não 

equivale à antecipação de pagamento realizada pelo próprio contribuinte, 

referida no art. 150 do CTN. ÁGIO. LUCRO REAL. DEDUÇÃO COMO 

DESPESA NA AMORTIZAÇÃO. TRATAMENTO DE BENEFÍCIO FISCAL. 

DESCABIMENTO. A vedação à amortização do ágio é regra geral na 

apuração da base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica, 

excepcionada nos casos reais de absorção de patrimônio mediante fusão, 

cisão ou incorporação, inexistindo, na hipótese, qualquer característica de 

benefício fiscal para estimular operações entre empresas nacionais e 

estrangeiras. Encontra-se sob o enfoque patrimonial justificativa para a 

amortização no cotejo entre o valor a maior investido e os lucros 

esperados, estes (os lucros futuros) que passam a representar a realização 

econômica cuja expectativa deu causa à decisão de investir. Não é 

admissível a dedução nos casos artificialmente montados com o fim único 

de economia tributária, quando a amortização do ágio deve ser tratada 

como despesa desnecessária à atividade da pessoa jurídica. ÁGIO 
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DECORRENTE DE OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES (OPA art. 

254A da Lei 6.404/1976). TITULARIDADE. O ágio resultante de aquisição 

de ações decorrente de oferta pública realizada nos termos da lei 

societária (art. 254A da Lei 6.404/1976) deve ser registrado no patrimônio 

da sociedade legalmente definida como ofertante PREÇOS DE 

TRANSFERÊNCIA. JUROS PASSIVOS. CONTRATOS SEM REGISTRO NO 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. As despesas de juros passivos estão sujeitas 

ao ajuste da legislação de preços de transferência quando os contratos de 

mútuo correspondentes não forem levados a registro no Banco Central do 

Brasil. MULTA QUALIFICADA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. A observância das 

formalidades legais na realização de todas as operações relativas à 

absorção de patrimônio de uma sociedade com registro de ágio, sem 

prova irrefutável de fraude ou de tentativa de mascarar ou encobrir os 

fatos, desautoriza a qualificação da multa de ofício. MULTA DE OFÍCIO. 

INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. A multa de lançamento de ofício sofre a 

incidência de juros de mora com base na taxa Selic a partir do seu 

vencimento. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. A decisão relativa ao auto de infração 

matriz deve ser igualmente aplicada no julgamento do auto de infração 

conexo, decorrente ou reflexo, no que couber, uma vez que ambos os 

lançamentos, matriz e reflexo, estão apoiados nos mesmos elementos de 

convicção. 

ACORDAM os membros do colegiado, REJEITAR a preliminar de 

decadência, por maioria, vencido o Conselheiro Marcos Shigueo Takata, 

e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para 

determinar (i) o ajuste das compensações de prejuízos fiscais e bases de 

cálculo negativas de CSLL de acordo com as decisões irrecorríveis 

proferidas nos processos 16561.000197/200746 e 

16561.000204/200718, por unanimidade, e (ii) afastar a qualificação da 

multa de ofício, reduzindoa ao percentual ordinário de 75%, por maioria, 

vencidos os Conselheiros Eduardo Martins Neiva Monteiro e André 

Mendes de Moura. Foram mantidas por unanimidade as parcelas da 

exigência relativas ao (i) ajuste decorrente de juros passivos de mútuo 

com pessoa vinculada no exterior sob o regime de preços de transferência 

e à (ii) CSLL como tributação reflexa. Por maioria, foram mantidos (i) a 

parcela relativa aos valores das amortizações do ágio decorrente da OPA 

e (ii) os juros de mora sobre a multa de ofício, vencidos os Conselheiros 

Breno Ferreira Martins Vasconcelos e Marcos Shigueo Takata. A parte 
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relativa à amortização do ágio registrado pela InBev Holding Brasil por 

ocasião da contribuição ao seu capital em 30/05/2005 foi mantida pelo 

voto de qualidade, vencidos os Conselheiros Fábio Nieves Barreira, Breno 

Ferreira Martins Vasconcelos e Marcos Shigueo Takata. O Conselheiro 

Marcos Shigueo Takata apresentará declaração de voto. 

Estados terão que devolver ICMS sobre leasing  

Fonte: Valor 

Por Joice Bacelo 

Os Estados terão que devolver o ICMS sobre contratos de arrendamento mercantil 

(leasing) internacional em que não há opção de compra de mercadoria. O Supremo 

Tribunal Federal (STF) negou pedido de São Paulo para modular os efeitos do julgamento 

que favoreceu os contribuintes, finalizado em setembro. A decisão, na prática, obriga os 

governos estaduais a ressarcir os últimos cinco anos. 

No recurso, o Estado de São Paulo pediu que o entendimento fosse aplicado apenas a 

partir da data da publicação da decisão. E para sensibilizar os magistrados afirmou que 

haveria impacto de R$ 200 milhões com o pagamento das restituições, o que 

prejudicaria a "implementação de políticas públicas". 

O artigo 27 da Lei nº 9.868, de 1999, permite aos ministros do STF aplicar a modulação, 

mas somente nos casos em que ficar demonstrado que os efeitos retroativos teriam 

consequências piores do que os efeitos gerados pela inconstitucionalidade. Neste caso, 

porém, o relator, ministro Luiz Fux, entendeu que o caso não se encaixaria nessa 

exceção. Ele destaca no acórdão, por exemplo, que não havia informações sobre quais 

políticas públicas seriam afetadas. 

Especialista na área tributária, Ricardo Bollan, do Lefosse Advogados, entende que a 

decisão segue a linha já adotada pelos ministros em outros julgamentos, como o 

contrário à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS-Cofins Importação e a incidência 

de contribuição previdenciária sobre pagamentos feitos a cooperativas. "Nos dois casos, 

pediu-se a modulação dos efeitos e em ambos o Supremo negou. E a justificativa era 

muito parecida com a de agora", diz. "Não adianta justificar que haverá impacto 

milionário." 

A decisão contra os Estados foi dada em processo contra a Hayas Wheels do Brasil. A 

empresa havia arrendado dois equipamentos para torneamento de rodas de liga leve. 

O contrato firmado pela companhia não previa a possibilidade de compra das 
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mercadorias, mas mesmo assim a empresa foi autuada pelo Estado de São Paulo por 

não ter recolhido o ICMS. 

Para a maioria dos ministros do Supremo, no entanto, a cobrança seria indevida. Eles 

entenderam que não houve a transferência dos bens. Os magistrados lembraram ainda 

que em contratos de leasing não há necessariamente a compra da mercadoria. 

"Esta Corte negou provimento ao recurso extraordinário por entender que o ICMS incide 

sobre operações relativas à circulação de mercadorias, nos termos do artigo 155, II, e 

que no arrendamento mercantil internacional não há circulação de mercadoria, senão 

por ocasião da opção de compra, quando ocorre a efetiva transferência de 

propriedade", afirma Fux no acórdão. 

Na época do julgamento, o presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, 

disse que a decisão, em repercussão geral, poderia ser aplicada a outros 406 casos 

semelhantes. 

Ricardo Almeida, assessor jurídico da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças 

das Capitais (Abrasf) - que atuou como amicus curiae no caso -, diz que a decisão afeta 

a maioria dos Estados. A Abrasf pediu a inclusão da determinação de incidência do 

Imposto sobre Serviços (ISS) no acórdão, porém, os ministros abordaram 

especificamente a relação jurídica entre "Estados e aqueles que importam bens 

mediante contratos de arrendamento mercantil". 

Para Almeida, o imposto é devido. "Os municípios devem fazer a cobrança", afirma. 

Segundo a Abrasf, o município de São Paulo já teria autuado empresas que fizeram 

leasing de aeronaves. 

No entendimento do advogado Thiago de Mattos Marques, do escritório Bichara 

Advogados, porém, um tributo não pode substituir automaticamente o outro. De acordo 

com ele, a cobrança do ISS também pode ser questionada na Justiça. 

Procurada pelo Valor, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo não deu retorno até 

o fechamento da edição. 

Fisco favorece inventor que volta ao país 

Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio 

A Receita Federal publicou entendimento favorável aos inventores brasileiros. Na 

Solução de Consulta da Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) nº 128 afirma que não 

incide Imposto de Renda (IR) sobre o ganho de capital decorrente da cessão de direitos 
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autorais originados no exterior, desde que adquiridos no período em que o inventor não 

residia no Brasil. 

No caso, antes de voltar ao país, o inventor pleiteou à empresa para a qual trabalhava 

os direitos autorais relativos à invenção, além de indenização por danos morais pela 

recusa inicial da empregadora quanto ao reconhecimento de seus direitos de inventor 

e em razão de seu nome ter sido omitido da relação de inventores, em um dos 

requerimentos de patente. 

O entendimento levou em conta o artigo 24, parágrafo 6º, inciso I, da Medida Provisória 

nº 2.158-35, de 2001. Sobre a indenização, o Fisco também decidiu que não incide IR, 

ainda que o valor seja pago por fonte no exterior. Nesse caso, concluiu seu 

entendimento com base nas soluções da Cosit nº 98 e nº 313, ambas de 2014. 

Para o advogado Pedro Gomes Miranda e Moreira, do CM Advogados, a solução é 

importante porque a Receita aplica entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) no sentido de que não incide IR na indenização por danos morais. "A solução 

considera também que o bem foi adquirido pelo profissional quando não residente. 

Assim, ainda que ele já estivesse no Brasil naquele momento, não incidiria IR", diz. 

Para a advogada Rosiene Nunes, do Machado Associados, a solução é relevante para 

inventores que trabalham fora do país. "O Fisco foi correto ao aplicar a decisão do STJ", 

afirma. O entendimento dos ministros é de 2010 e em recurso repetitivo, mas não obriga 

o Fisco a aplicá-lo. 

Justiça concede liminar sobre Cofins em receitas financeiras 

Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio 

Uma indústria de São Paulo, do segmento eletrônico, conseguiu uma liminar na Justiça 

Federal para depositar em juízo os 4,65% de PIS e Cofins que incidem, a partir de hoje, 

sobre receitas financeiras. A tributação está prevista no Decreto nº 8.426, que entra em 

vigor hoje e revoga a antiga alíquota zero sobre essas receitas. 

A decisão é da juíza Elizabeth Leão, da 12ª Vara de São Paulo. Com a liminar, a empresa 

não corre o risco de ser autuada pelo Fisco, não pagará juros de mora se perder a 

discussão judicial e garante a expedição da Certidão Negativa de Débitos (CND) para 

obter empréstimos e participar de licitações, até o fim do processo no Judiciário. 

A Lei nº 10.865, de 2004, que instituiu o PIS e a Cofins na importação, autorizou o Poder 

Executivo a diminuir e restabelecer contribuições sobre as receitas financeiras de 
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pessoas jurídicas sujeitas ao regime da não cumulatividade. No mesmo ano, o Decreto 

nº 5.164, reduziu a zero as alíquotas do PIS e Cofins para esses valores 

A empresa pediu para voltar a aplicar a alíquota zero, mas terá que aguardar o 

julgamento do mandado de segurança proposto para saber qual será a decisão de 

mérito do Judiciário. 

A indústria alega que um decreto não pode mudar ou fixar alíquota do tributo, somente 

lei. "De acordo com a Constituição Federal, somente Imposto de Importação, de 

Exportação, Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e Imposto sobre Produto 

Industrializado (IPI) podem ser alterados por decreto", afirma o advogado Marcelo 

Annunziata, do Demarest Advogados, que representa a empresa no processo. "A 

medida viola o princípio da legalidade", diz. 

O tributarista ainda argumenta que as despesas financeiras, no caso de prejuízo 

decorrente das aplicações, não podem ser deduzidas da base de cálculo do PIS e da 

Cofins a pagar porque as leis das respectivas contribuições - 10.637, de 2002, e 10.833, 

de 2003 - não permitem. 

Apesar de se tratar de uma liminar apenas, a medida é relevante. Algumas empresas 

aguardam decisões semelhantes e outras esperam precedente positivo para propor 

mandados de segurança. "Ao menos quatro já estão prontos e também vamos pedir o 

direito ao depósito judicial. Só esperamos um precedente", afirma o advogado Luís 

Alexandre Barbosa, do LBMF Advogados. Ele diz que entrará com ações para empresas 

do setor de energia e automobilístico. 

Para Barbosa, o Decreto 8.426 é inconstitucional porque a Constituição não cita receitas 

financeiras como algo que pode ser tributado de maneira diferenciada. 

O fim da alíquota zero abrangeria também a variação cambial em exportações, 

empréstimos e operações de "hedge", mas o governo recuou após a pressão de 

empresas e bancos. 

Fisco não pode levar empresa a protesto se cobra juros acima da taxa Selic 

Fonte: Conjur 

Por Felipe Luchete 

Quando juros de débitos tributários ultrapassam a taxa Selic, o contribuinte não pode 

ter o nome inscrito em certidão de dívida ativa (CDA), ser alvo de protesto nem sofrer 

outras consequências danosas. Foi o que decidiu o juiz Marcelo Sergio, 2ª Vara de 
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Fazenda Pública de São Paulo, em ao menos duas sentenças que anularam CDAs 

emitidas pelo governo paulista contra empresas que atuam no estado. 

O juiz apontou que, em janeiro de 2014, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou 

inconstitucional a Lei Estadual 13.918/2009, que fixou a taxa de 0,13% por dia de atraso 

no pagamento de ICMS. O índice chegaria a 47,45% em um ano, enquanto a taxa Selic 

está atualmente em 13,65% ao ano — para grandes empresas, isso pode fazer uma 

diferença de milhões de reais. 

“O estado pode estabelecer os encargos incidentes sobre seus créditos fiscais, mas, por 

se tratar de competência concorrente, nos termos do artigo 24, l e parágrafo 2º da CF 

[Constituição Federal], não pode estabelecer índices e taxas superiores aos 

estabelecidos pela União na cobrança de seus créditos”, apontou o juiz. Assim, “a 

considerar que as CDAs referidas na inicial foram emitidas com base na lei estadual 

reconhecida inconstitucional, não há como ser autorizado o protesto”, escreveu. 

Na mesma linha, outras duas empresas conseguiram liminares neste mês proibindo 

protestos até que a Fazenda paulista adote a taxa Selic nos juros de seus tributos. Atuou 

nos quatro casos o escritório Lacerda & Lacerda Advogados. 

O advogado Nelson Lacerda aponta que, na prática, os contribuintes de ICMS em São 

Paulo poderão receber de volta valores pagos a mais ou ganhar crédito em pagamentos 

futuros. “Esse entendimento vale até para quem não deve mais nada hoje. Todas as 

empresas que tiveram qualquer atraso foram cobradas com juros ilegais, mesmo quem 

fez parcelamento para quitar a dívida.” 

O problema é que a prescrição é de cinco anos. Assim, apesar de a lei ter entrado em 

vigor em dezembro de 2009, os contribuintes que entrarem na Justiça agora só 

conseguem recuperar os pagamentos efetuados a partir de junho de 2010. Lacerda 

ressalta ainda a importância de que o autor do processo apresente laudo com assinatura 

do perito, para demonstrar claramente o tamanho da diferença. 

Processos: 1014082-35.2015.8.26.0053 e 1052164-72.2014.8.26.0053 

Liminar libera Light de recolher PIS e Cofins sobre receitas financeiras 

Fonte: Valor 

Por Adriana Aguiar 

As empresas Light, Light Esco Prestação de Serviços e Itacoara Energia conseguiram 

liminar na terça-feira na Justiça Federal do Rio de Janeiro para suspender o pagamento 

de PIS e Cofins sobre receitas financeiras. A cobrança, em vigor desde ontem, foi 
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instituída pelo Decreto nº 8.426, de 2015, que fixou em 4% a alíquota da Cofins e em 

0,65% a do PIS. Desde 2004, a alíquota prevista para esse tipo de receita era zero. 

Essa é a primeira liminar que se tem notícia pela qual obteve-se a suspensão da 

cobrança. Recentemente, uma industria de tecnologia conseguiu medida liminar na 12ª 

Vara de São Paulo para efetuar o depósito judicial dos valores correspondentes às 

contribuições. 

Com a medida, as empresas não correm o risco de ser autuadas pelo Fisco, pagar juros 

de mora se perderem a discussão judicial e ainda garantem a expedição de Certidão 

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

do processo judicial. 

Para o advogado que representa a Light no mandado de segurança, Eduardo Maneira, 

sócio do Sacha Calmon-Misabel Derzi Consultores e Advogados, o decreto afronta o 

princípio constitucional da legalidade ao instituir alíquotas de PIS e Cofins. Segundo o 

advogado, o parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição traz as exceções de tributos que 

podem ser definidos por decreto, entre eles, o Imposto de Importação, o IPI e o IOF. "O 

PIS e a Cofins não estão entre as exceções e abrir mão disso é abrir mão do princípio da 

legalidade", diz. O advogado afirma que deve entrar com mais três pedidos de liminares 

para grandes empresas ainda nesta semana. 

Na liminar concedida, o juiz federal substituto João Augusto Carneiro Araújo, da 12ª Vara 

Federal do Rio de Janeiro, considerou relevante o argumento dos advogados de que tais 

alíquotas não poderiam ter sido fixadas por meio de decreto, mas apenas por lei. 

O magistrado citou dois precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) que seguem o 

entendimento sobre o princípio da legalidade. "O respeito ao princípio da legalidade 

tributária exige que todos os aspectos essenciais ao surgimento da obrigação tributária 

estejam devidamente previstos em lei (aspectos material, espacial, temporal, 

quantitativo), inclusive, a alíquota aplicável ao tributo, conforme já decidiu o E. Supremo 

Tribunal Federal", diz na decisão. 

O Grupo Light é composto por cinco empresas no Rio de Janeiro e duas em São Paulo. A 

liminar beneficia três empresas do Rio. As outras duas - Light Energia S.A e a Light 

Serviços de Eletricidade - foram incluídas em outro mandado de segurança, por serem 

fiscalizadas por outra delegacia da Receita Federal - a Delegacia Especial de Maiores 

Contribuintes no Rio de Janeiro. O pedido, porém, foi negado. "Dessa decisão, vamos 

pedir reconsideração", diz o advogado Eduardo Maneira. Em São Paulo, ainda não houve 

decisão. 
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Comissão especial aprova aumento do teto para enquadramento no Supersimples 

Fonte: Agência Brasil 

A comissão especial que analisa mudanças no Supersimples aprovou por unanimidade, 

ontem (1), o relatório do deputado João Arruda (PMDB-PR) com as novas regras para 

enquadramento nesse regime de tributação. O substitutivo ao Projeto de Lei 

Complementar 25/07 e 28 apensados, apresentado pelo parlamentar, aumenta os 

valores para enquadramento no regime tributário do Supersimples de R$ 360 mil para 

R$ 900 mil (receita bruta por ano) para microempresas, e de R$ 3,6 milhões para R$ 14,4 

milhões (receita bruta por ano) para pequenas empresas. 

Segundo Arruda, a grande maioria das empresas brasileiras (mais de 90%) poderá optar 

pelo novo regime. “Não há diferença efetiva com a mudança para as microempresas ao 

aumentar o teto do faturamento para R$ 900 mil, porque os benefícios da lei são gerais 

e beneficiam tanto as micro como as pequenas empresas”, explicou. O texto aprovado 

modifica o Estatuto da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar 123/06). 

Bebidas artesanais 

O texto aprovado na comissão prevê a possibilidade de inclusão dos fabricantes 

artesanais de cervejas especiais e pequenos produtores de cachaças, licores e vinhos no 

regime do Supersimples. 

Segundo o relator, o objetivo é propiciar às empresas do setor de bebidas artesanais, 

que geram quantidade expressiva de emprego e renda, regra de tributação condizente 

com seu porte. 

Tabelas 

O relatório de Arruda também reduz o número de tabelas a que estão submetidas as 

empresas enquadradas no supersimples. Atualmente, há seis tabelas no Simples: uma 

para comércio, uma para indústria e quatro tabelas de serviços. O deputado propôs 

apenas quatro tabelas, reduzindo o setor de serviços a duas tabelas. 

“Com isso, elimina-se circunstância que, na prática, inibe o crescimento dos 

participantes do Simples Nacional ou, pior, enseja ‘crescimento lateral’, isto é, uma 

mesma micro ou pequena empresa, em vez de crescer, segrega-se em outras de modo 

a não avançar nas atuais faixas cumulativas do Simples Nacional”, justificou. 

Apoio do governo 

O ministro da Secretaria da Micro e Pequena da Presidência da República, Afif 

Domingos, esteve presente à reunião e disse que a proposta aprovada tem apoio do 
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governo. “Se você olhar a campanha da presidenta Dilma, você vê todos esses itens que 

estão sendo votados como uma proposta. O que aconteceu? O governo ainda está 

enredado com o problema do ajuste fiscal, e o Congresso foi mais rápido.” Segundo Afif, 

a micro e a pequena empresa vão ajudar a tirar o Brasil da crise porque são elas que dão 

trabalho, emprego, renda. 

O deputado Afonso Hamm (PP-RS) afirmou que o relatório é de consenso por ter 

acolhido as propostas de diversos parlamentares. ”O relatório propicia melhoria na 

qualidade de vida dos brasileiros”, comemorou. 

O deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) disse que o aumento do teto proposto pelo 

relator é uma conquista: “É um super teto para o supersimples. É um jogo de ganha-

ganha. Ganham todos: estados, municípios, empresários, governo federal”. 

Tramitação 

O texto aprovado na comissão especial ainda será votado pelo Plenário da Câmara dos 

Deputados. Segundo o relator, essa votação deverá ocorrer no próximo semestre. 

Fisco edita portaria sobre Refis da Copa 

Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio 

A Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) criaram regras 

para o uso de valores penhorados, por meio do Bacen Jud, no pagamento da 

antecipação exigida pelo Refis da Copa - programa de parcelamento de tributos federais 

instituído pela Lei nº 12.996, de 2014. As empresas que aderiram ao Refis e não pagaram 

essa antecipação porque tiveram valores bloqueados, agora têm até 16 de julho para 

fazer o pedido formalmente ao Fisco, conforme exigido pela Portaria nº 898, publicada 

no Diário Oficial da União desta quinta-feira. 

A norma fala em "valores constritos". Segundo a Receita Federal, são aqueles que foram 

objeto de penhora no curso de ação judicial. "A portaria não trata da possibilidade de 

liquidar o valor da antecipação com depósitos judiciais", afirma por nota. 

Diferentemente dos demais parcelamentos, o Refis da Copa exigiu uma espécie de 

"entrada" antes do pagamento das prestações. E não havia regulamentação para dizer 

se seria possível e como usar valores da penhora on-line para quitar a antecipação. 

As empresas tiveram até 1º de dezembro para aderir ao Refis da Copa e pagar a 

antecipação - trata-se de um percentual que varia de 5% a 20% do valor do débito que 
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será parcelado. Para dívidas de até R$ 1 milhão, é de 5%, por exemplo. Se o débito 

ultrapassa R$ 20 milhões, isso sobe para 20%. 

A portaria explica como será feita a conversão do valor penhorado em renda. A empresa 

tem que comprovar a adesão ao Refis e pedir a conversão por meio do formulário anexo 

à portaria, demonstrando que o débito que vai parcelar foi bloqueado em ação judicial. 

No caso de sobra após a conversão, a diferença será usada para a quitação das últimas 

parcelas. Mas a portaria também deixa claro que se o valor da conversão da penhora 

on-line for menor do que o devido na antecipação, a empresa poderá ser excluída do 

Refis. 

"Se a empresa pagar o valor da entrada a menor, a Receita procede intimação prévia 

para regularizar a situação. Caso essa intimação não ocorra, na consolidação do 

parcelamento será apresentada essa diferença, valor que o contribuinte terá que 

recolher até o fim do período de consolidação. Se não, a dívida não será consolidada e 

o parcelamento indeferido", disse a Receita Federal por meio de nota. Até hoje, o órgão 

não promoveu a consolidação do Refis da Copa. 

Para a advogada Bianca Xavier, do Siqueira Castro Advogados, por isso é muito 

importante que as empresas refaçam o cálculo do percentual de antecipação antes de 

preencher o formulário. "Para não correr o risco de serem excluídas", diz. "E porque este 

é mais um passo para ela não ter mais que ir à Receita, a cada seis meses, para obter a 

Certidão Positiva de Débitos com efeito de Negativa, o que só será possível após a 

consolidação", afirma. Sem certidão negativa, as empresas não conseguem obter 

empréstimos e participar de licitações. 

A advogada Clarissa Cerqueira Viana Carvalho, do Azevedo Sette Advogados, lembra que 

o valor constrito tinha que constar em nome da empresa até 10 de julho para poder ser 

usado no Refis. "Também é importante lembrar que antes de pedir a conversão, a 

empresa tem que desistir da ação judicial relacionada ao valor penhorado", afirma. 

Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substitui a DIPJ, a partir desse ano 

Fonte: Receita Federal do Brasil 

A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substitui a DIPJ a partir desse ano. A ECF deve ser 

entregue até 30 de setembro do ano posterior ao do período da escrituração no 

ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) . Na prática, esse será o 

primeiro ano em que a entrega da DIPJ não será mais exigida. 
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São obrigadas ao preenchimento da ECF todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e 

isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real, lucro arbitrado ou lucro presumido, 

exceto: 

1.As pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional; 

2.Os órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas; 

3.As pessoas jurídicas inativas de que trata a IN/RFB nº 1.306/2012 

4.As pessoas jurídicas imunes e isentas que, em relação aos fatos ocorridos no ano-

calendário, não tenham sido obrigadas à apresentação da Escrituração Fiscal Digital da 

Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições), nos 

termos da IN/RFB nº 1.252/2012. 

Há que se ressaltar que, caso a pessoa jurídica tenha Sociedades em Conta de 

Participação (SCP), cada SCP deverá preencher e transmitir sua própria ECF, utilizando o 

CNPJ da pessoa jurídica que é sócia ostensiva e o CNPJ/Código de cada SCP. 

Uma das inovações da ECF corresponde, para as empresas obrigadas a entrega da 

Escrituração Contábil Digital (ECD), à utilização dos saldos e contas da ECD para 

preenchimento inicial da ECF. Ademais, a ECF também recuperará os saldos finais das 

ECF anterior, a partir do ano-calendário 2015. 

Na ECF haverá o preenchimento e controle, por meio de validações, das partes A e B do 

Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e do Livro Eletrônico de Apuração 

da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs). Todos os saldos informados nesses livros também 

serão controlados e, no caso da parte B, haverá o batimento de saldos de um ano para 

outro. 

Finalmente, a ECF apresentará as fichas de informações econômicas e de informações 

gerais em novo formato de preenchimento para as empresas. 

As informações para preenchimento da ECF, bem como a descrição de seus blocos, 

registros, campos, regras de validação e planos referenciais constam no Manual de 

Orientação do Leiaute da ECF, documento anexo ao Ato Declaratório Cofis no 43, de 25 

de maio de 2015, e disponível para download no site do Sped 

http://www1.receita.fazenda.gov.br/ 

Calendário do PIS/PASEP é divulgado 

Fonte: O Dia 
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Cerca de metade dos trabalhadores com direito ao abono salarial de 2015 só receberá 

o benefício no ano que vem. Ao todo, 23,4 milhões têm direito ao recebimento ao abono 

do PIS/Pasep. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) 

aprovou ontem a extensão do calendário de pagamento começa dia 22 . A mudança   

representará economia de R$ 9 bilhões neste ano. 

Em vez do cronograma tradicional de pagamento, de julho a outubro, o abono será pago 

em 12 meses, de julho deste ano até junho de 2016. Do total de R$ 19,1 bilhões 

previstos, R$ 10,1 bilhões serão desembolsados neste ano. A única vantagem, é que o 

trabalhador vai receber no ano que vem terá o abono corrigido pelo novo salário 

mínimo, previsto para R$ 855. 

A ampliação do calendário de pagamentos do PIS/Pasep ajudará o governo a reduzir os 

gastos para cumprir a meta de superávit primário de R$ 66,3 bilhões em 2015. Por 

enquanto, a extensão do prazo de pagamento é válido somente para os benefícios deste 

ano. Mudanças para o calendário de 2016 serão discutidas pelo Codefat na reunião do 

próximo ano. 
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ESTADUAL  

Assembleia Legislativa aprova Projeto de Lei lançado pelo governo sobre tabela 
do Simples 

Fonte: Sefaz/MA 

A lei vai beneficiar empresas enquadradas no Simples Nacional que ofertam milhares de 

empregos no estado, reduzindo o percentual da cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas 

aquisições interestaduais de mercadorias. 

A Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade o Projeto de Lei, lançado pelo governo, que 

estabelece uma nova tabela de impostos para as pequenas e médias empresas do Maranhão. A 

lei vai beneficiar empresas enquadradas no Simples Nacional que ofertam milhares de 

empregos no estado, reduzindo o percentual da cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas 

aquisições interestaduais de mercadorias. 

A classe empresarial comemorou a iniciativa do Governo, que resultou de um amplo debate com 

o setor empresarial, principalmente o representado pelas micro e pequenas empresas, optantes 

pelo Simples Nacional.  

A redução no pagamento da diferença de ICMS nas operações interestaduais alcança também 

as empresas com faturamento anual entre R$ 720 mil até R$ 2.520.000,00, para as quais serão 

aplicadas alíquotas entre 2,84% e 3,95%, ao invés de 5% ou 10%, atualmente praticadas. 

O secretário da Fazenda, Marcellus Ribeiro Alves, explica que esta medida implica em um 

benefício fiscal justo e equitativo, ao considerar a capacidade contributiva de cada empresa com 

base em suas receitas anteriores, para a aplicação de um percentual proporcional a sua faixa de 

faturamento, potencializando-se as condições de crescimento da atividade econômica como um 

todo. 

“Esse Projeto de Lei representa o maior benefício concedido pelo Estado do Maranhão às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional e está 

assentada no princípio da justiça fiscal, beneficiando todas as empresas do Simples, com ênfase 

nas de menor porte”, afirmou o secretário Marcellus Ribeiro Alves. 

A diretora da Associação Comercial do Maranhão, Luzia Rezende, parabenizou a iniciativa e 

ressaltou que, no atual momento de crise econômica do Brasil, a diminuição das cargas 

tributárias será muito importante para as micro e pequenas empresas do Estado. “Essa ação 

mostra a sensibilidade do Governador Flávio Dino de incentivar os microempreendedores, que 

hoje representam 90% do empresariado maranhense”, destacou. 

Para o presidente da Federação do Comércio (Fecomércio), José Arteiro Silva, a iniciativa do 

Governo priorizou o pequeno empresário e vai facilitar a vida dos microempreendedores, que 
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agora trabalharão com impostos mais baixos e margens de lucros maiores. Ele destacou também 

que essa ação “significa dizer que o Estado está querendo o crescimento da classe empresarial, 

fazendo renúncia fiscal a fim de que se possa ter um preço mais competitivo”. 

Com a nova tabela, há o aumento de quatro para 20 categorias de percentuais aplicáveis às 

empresas optantes pelo Simples Nacional. Na antiga lei, somente as empresas com receita 

bruta de até R$ 720 mil eram beneficiadas. Agora, empresas com receitas três vezes maiores do 

que R$ 720 mil serão favorecidas com impostos reduzidos. Na prática, a lei sancionada 

abrangerá um número maior de empreendedores no Estado. 

Governo prorroga prazo do Refis 2015 para débitos do ICMS 

Fonte: Governo do Piauí 

Por Luciana Azevedo 

Durante a solenidade de lançamento da Campanha “A Nota Piauiense Vale uma Nota, 

nesta terça-feira (30), o governador Wellington Dias anunciou a prorrogação do prazo 

de adesão do Refis 2015 para negociação de débitos com o ICMS. Agora estes débitos 

podem ser negociados até o dia 31 de agosto, inclusive os parcelamentos em curso. 

“Recebemos as entidades empresariais, dizendo que o tempo que foi dado para a 

campanha do Refis 2015 foi muito curto, e algumas dessas empresas precisavam, por 

exemplo, de mais tempo para juntar o dinheiro da entrada e participarem. Atendendo 

a esse apelo, das entidades, dos contadores e dos comerciantes, estou autorizando a 

Secretaria da Fazenda a fazer a prorrogação desse prazo, por mais 60 dias, para que 

tenhamos essa participação, com a lei permite”, comenta o governador Wellington Dias. 

Segundo Wellington Dias, durante o restante do seu governo, não será mais feito um 

Refis, sobretudo com tantas vantagens e oportunidades de parcelamento como este. 

“Portanto, quem participar agora vai saber que, enquanto eu for governador, não 

haverá um novo Refis. Portanto, faço um apelo aqui aos contribuintes, que aproveitem 

a oportunidade, coloque a sua empresa em dia, se Deus quiser, e tirem proveito também 

da economia do Piauí, que vai prosseguir crescendo”, enfatiza o governador. 

A Assembleia Legislativa do Piauí já tinha aprovado, na quinta-feira da semana passada, 

a prorrogação do Refis para o ICMS, com o  objetivo de oportunizar aos contribuintes do 

ICMS opção mais simples e ampla de parcelamento de débitos e assim superar os 

obstáculos que os impedem de cumprirem suas obrigações tributárias, tornando-os 

inadimplentes, e, consequentemente, sujeitos a sanções impostas pela lei tributária 

vigente. “Os contribuintes terão mais 60 dias de prorrogação do Refis do ICMS, portanto, 

como o Governador mencionou, será o único Refis do governo dele, igual ao mandato 



 

31 

 

dele anterior. Portanto, é uma oportunidade única e não haverá mais prorrogação”, 

assegura o secretário da Fazenda, Rafael Fonteles. 

Ele justifica que a proposta de prorrogação foi um pedido dos próprios contribuintes. 

“Como o débito com o ICMS tem um volume bem maior, consequentemente, a entrada 

para adesão à campanha é maior, as entidades empresariais fizeram um apelo para 

aumentarem esse prazo a fim de que pudessem adequar o fluxo de caixa para 

conseguirem o valor da entrada e poderem aproveitar esse parcelamento, que vai até 

120 meses, e até 180 meses para quem débitos acima de R$ 5 milhões”, frisa o 

Secretário estadual da Fazenda, Rafael Fonteles. 

É importante acrescentar que essa ampliação do prazo também tem como meta 

permitir que os parcelamentos em curso tenham as mesmas vantagens da campanha 

atual do Refis 2015, que são: o desconto de 100% dos juros e multas para quem deseja 

quitar o saldo devedor à vista 

Quem optar por menos parcelas tem a chance de negociar da seguinte forma: em até 6 

vezes, com descontos de 90% dos juros e multas; em até 12 vezes, com descontos de 

80% dos juros e multas;  em até 24 vezes, com descontos de 60% dos juros e multas; em 

até 120 vezes com desconto de 40% dos juros e multas. 

Para quem têm débito acima de R$ 5 milhões, o parcelamento pode ser feito em até 180 

meses, mas o desconto dos juros e multas é de apenas 20%. 

A medida não vale para os débitos relativos ao IPVA e ITCMD, cujo prazo de adesão 

terminou mesmo nesta terça-feira (30). 

É importante destacar ainda o interesse público na recuperação desses créditos, pois 

pode suprir as necessidades de investimentos no Estado.  

Alerj aprova Projeto de Lei que permite securitização da dívida ativa do Estado 

Fonte: Alerj 

A Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou o Projeto de Lei nº 

559/2015, que permite ao Estado realizar a operação de securitização da dívida ativa. 

Este é o quinto projeto de lei que foi encaminhado pelo Estado à Alerj com o objetivo 

de amenizar a crise financeira em pouco mais de três meses. 

A lei possibilitará que o Estado crie uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), que 

será a empresa responsável pela gestão da dívida ativa que será negociada, via 

debêntures (título de dívida de médio e longo prazo), no mercado financeiro. Com a 
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operação, uma instituição financeira, a ser definida via licitação, será responsável pela 

venda das debêntures e fará a cobrança da dívida. 

A estimativa é que a dívida ativa do Estado do Rio de Janeiro some, hoje, R$ 66 bilhões. 

Atualmente, o volume de recuperação desses débitos, para os cofres estaduais, não 

ultrapassa R$ 35 milhões a cada ano. Com a operação que foi construída pela Secretaria 

de Estado de Fazenda, a expectativa é de que, até o início de 2016, ingressem em torno 

de R$ 3 bilhões de recursos no caixa. 

O próximo passo será a criação da SPE, que deverá ocorrer nos próximos dias. 

Simultaneamente, será feito o rating da dívida do Estado, que será o termômetro, para 

os agentes financeiros, da qualidade e dos riscos dos papéis a serem negociados. Em 

seguida, haverá a licitação do agente financeiro que vai realizar a operação, que deverá 

ser lançada até o início de novembro. 

A operação vai ajudar a gerar novos recursos para o Estado neste momento de 

dificuldade financeira e, além disso, vai dar mais efetividade na cobrança da dívida ativa. 

A despeito dos grandes esforços empreendidos pela Procuradoria, a cobrança por meio 

de um agente financeiro vai ajudar a acelerar a entrada dos recursos no caixa estadual - 

explicou o secretário de Estado de Fazenda, Julio Bueno. 

Os demais projetos de lei visando a aumentar a arrecadação aprovados desde março 

são: Projeto de Lei 153/15, do Executivo, que faz correções no regime tributário especial 

para a instalação de indústrias em 45 municípios e cinco distritos industriais do Estado; 

Projeto de Lei Complementar 1/15, que permitiu ao governo do Rio de Janeiro usar cerca 

de R$ 6 bilhões do Fundo de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RJ) 

para o pagamento de aposentados e pensionistas do Rioprevidência, aprovado em 31 

de março; Projeto de Lei 333/15, que permitirá ao Governo o pagamento de dívidas com 

empresas de telefonia e energia elétrica por meio da compensação do ICMS devido 

pelas concessionárias, aprovado em 27 de maio; e o Projeto de Lei 425/15, que cria o 

Termo de Ajuste de Conduta Tributária, em que o Estado poderá negociar dívidas de 

ICMS que são objetos de disputas judiciais, também aprovado em 27 de maio. 

Últimos dias para pagar dívidas tributárias com até 99% de desconto  

Fonte: Portal do Governo de Brasília 

Os contribuintes que têm dívidas tributárias com o governo de Brasília têm somente até 

terça-feira (30) para aderirem ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal (Refis). A 

iniciativa permite o parcelamento em até 120 vezes ou a obtenção de descontos nos 

juros e multas para o pagamento à vista dos débitos. 
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Estão contemplados pelo programa os débitos relativos aos Impostos sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana (IPTU), sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISS), sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens 

ou Direitos (ITCD), e de Transmissão de Bens Imóveis Inter-Vivos (ITBI). 

Também podem ser beneficiados os devedores do Simples Candango e de multas 

acessórias da Secretaria de Fazenda de Brasília. Não são negociáveis, porém, dívidas com 

o governo federal e com outras unidades da Federação, assim como multas de trânsito 

ou aquelas aplicadas pelo Instituto de Defesa do Consumidor (Procon) e pela Agência de 

Fiscalização do Distrito Federal (Agefis). 

Como funciona 

O benefício máximo oferecido é para quem pagar os débitos à vista, com 99% de 

abatimento sobre os juros e as multas incidentes sobre a dívida. Quem preferir parcelar 

tem acesso a até 120 prestações, no caso de inadimplentes, e a 24 para os sonegadores. 

Em ambos os casos, quanto maior o número de meses, menor o desconto (veja a tabela 

com os critérios). O valor a ser pago mensalmente não pode ser inferior a R$ 50 para 

pessoas físicas e a R$ 200 para jurídicas. 

Onde pagar 

O contribuinte pode procurar os guichês da Secretaria de Fazenda nos postos do Na 

Hora ou as agências da Receita do DF, abertas das 12h30 às 18h30. Antes de sair de casa, 

o cidadão pode consultar, na opção Atendimento do site da secretaria, o tempo 

estimado de espera em cada uma das agências. Também é possível negociar as dívidas 

pelo site da Secretaria de Fazenda. 

Até o início deste mês, 44.351 pessoas físicas ou jurídicas tinham sido beneficiadas com 

a iniciativa, o que gerou uma arrecadação de R$ 111.677.193,48, divididos entre R$ 

96.157.392,78 em pagamentos à vista e R$ 15.519.800,70 de parcelas já pagas. Os cofres 

distritais ainda têm R$ 293.882.673,91 a receber em dívidas parceladas por meio do 

Refis. 

Penalidades 

O cidadão que mantém dívidas tributárias em aberto corre o risco de ser protestado 

judicialmente e ficar impossibilitado de assumir cargo público. No caso das empresas, o 

impedimento é de participar de concorrências públicas. Quem está com o débito em 

juízo também pode aderir ao Refis e solicitar o arquivamento ou a suspensão do 

processo. 
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Critérios para descontos e números de parcelas: 

Inadimplentes 

Descontos Número de parcelas 

99% À vista 

90% 2 

85% 3 

80% 4 

75% 5 a 12 

70% 13 a 24 

65% 25 a 30 

60% 37 a 48 

55% 49 a 60 

50% 61 a 120 

 

Sonegadores 

Descontos Número de parcelas 

99% À vista 
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80% 2 

65% 3 a 12 

60% 13 a 24 

Estado do Rio poderá negociar dívidas tributárias com bancos 

Fonte: Valor 

Por Laura Ignacio 

O governo fluminense poderá negociar com instituições financeiras, no mercado de 

capitais, impostos devidos ao Estado. Na terça-feira, a Assembleia Legislativa do Rio de 

Janeiro (Alerj) aprovou um projeto de lei que permite ao governo emitir debêntures, 

cuja garantia será o fluxo de quitação da dívida ativa do Estado. Com a medida, o 

governo estima arrecadar R$ 4,5 bilhões nos próximos dois anos. Advogados afirmam 

que a nova ferramenta é legal e constitucional. 

Atualmente, o total da dívida ativa do Rio é de cerca de R$ 66 bilhões. Segundo o 

secretário da Fazenda, Júlio Bueno, a ideia da emissão de títulos de dívida surgiu porque 

"o Estado vivencia um momento de grande dificuldade financeira, provocada pela queda 

nos preços do barril de petróleo, redução na arrecadação com royalties e participações 

governamentais, além da desaceleração da economia do país". 

De autoria do Poder Executivo, o Projeto de Lei nº 559, de 2015, tramitou em regime de 

urgência e foi aprovado em pouco mais de três meses. Ele autoriza a emissão de títulos 

por meio da cessão da dívida ativa estadual à Sociedade de Propósito Específico (SPE) 

ou fundo de investimento em direitos creditórios. 

De acordo com Bueno, a criação da SPE deverá ocorrer nos próximos dias. 

"Simultaneamente, será feito o rating da dívida do Estado, que será o termômetro, para 

os agentes financeiros, da qualidade e dos riscos dos papéis a serem negociados", 

afirma. Nos próximos meses, haverá a licitação do agente financeiro que vai realizar a 

operação, a ser lançada até o início de novembro. "Nossa expectativa é de que possamos 

arrecadar R$ 3 bilhões até o início de 2016." 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) afirma que, se a SPE ou o fundo for constituído 

de acordo com as normas do órgão, como prevê o PL, não haverá problemas. Além disso, 
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a parcela do ICMS destinada aos municípios, de acordo com a Constituição Federal, não 

será incluída no montante que será negociado no mercado de capitais. 

Segundo o advogado Luiz Gustavo Bichara, do Bichara Advogados, não há ilegalidade ou 

inconstitucionalidade no PL. "Sendo aplicada de acordo com as regras da CVM, a medida 

não vai afetar o contribuinte", diz. Ele também considera o fato de a cobrança 

permanecer nas mãos da PGE. "O Estado vai operar um recebível futuro." 

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) do Rio continuará a exercer o papel de inscrever 

e fazer a cobrança final da dívida ativa, de acordo com o projeto de lei. Segundo a PGE, 

o órgão participou da elaboração da lei e "vai analisar juridicamente o edital, os 

contratos e atos necessários à implementação da operação autorizada pela lei". 

O projeto foi aprovado com 25 emendas parlamentares, a maioria delas com o intuito 

de garantir a transparência das operações financeiras via SPE ou fundo de investimento. 

Segundo a Fazenda fluminense, "tudo vai ficar registrado na contabilidade pública, de 

forma transparente". 

Segundo o advogado Carlos Pelá, diretor setorial de tributação da Federação Brasileira 

de Bancos (Febraban), "o modelo é juridicamente seguro e tem tudo para atrair as 

instituições financeiras, ao mesmo tempo em que permite ao Estado antecipar as 

receitas com a recuperação dos créditos tributários em atraso." 

Pelá afirma tratar-se de um modelo bem parecido com o adotado pela Secretaria da 

Fazenda do Estado de São Paulo, por meio da Lei nº 13.723, de 2009. "No caso paulista, 

os créditos foram cedidos para a Companhia Paulista de Securitização (CPSEC), que 

captou com sucesso recentemente por meio da emissão de debêntures seniores", diz. 

De acordo com dados publicados no site da CVM, no exercício de 2014, o desempenho 

da CPSEC foi decorrente, de forma preponderante, das receitas obtidas com a primeira 

estruturação realizada no ano de 2012, em razão da segunda estruturação ter sido 

realizada ao fim de 2014, e só apresentar efeitos contábeis a partir do mês de dezembro. 

"A companhia apresentou no exercício de 2014, lucro de R$ 16,7 milhões, conforme 

destacado nas notas explicativas, do qual R$ 6,1 milhões é o lucro da atividade e R$ 10,2 

milhões são referentes à realização do valor justo dos ativos e passivos, contra um lucro 

de R$ 338 mil, auferido no exercício anterior", afirma o relatório da administração o 

exercício de 2014. 

Lista dos maiores do ICMS no site da Sefaz 

Fonte: SEFAZ/GO 
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A Secretaria da Fazenda (Sefaz) publica lista com os 500 maiores contribuintes de 

2014.  Essa divulgação é feita anualmente desde 2005. As empresas dos setores de 

energia, bebidas e telefonia foram as que mais contribuíram para o desenvolvimento de 

Goiás por meio do pagamento do ICMS, que é o principal imposto estadual e representa 

aproximadamente 60% da receita arrecadada no Estado. Nos cinco primeiros lugares 

estão: Petróleo Brasileiro S/A, Celg, Ambev, Telefônica Brasil e Petrobrás. 

 

MUNICIPAL 

Outras três cidades já aplicam medida 

Fonte: Valor 

Por Joice Bacelo 

Outros três municípios do país, além de São Paulo, regulamentaram e aplicam as regras 

do Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios (Peuc) -- nome dado à primeira 

etapa do processo, antes do IPTU progressivo. Goiânia (GO), São Bernardo do Campo 

(SP) e Maringá (PR) já começaram a emitir as notificações aos proprietários de imóveis 

sem uso. 

O município de Santo André, na região do ABC paulista, chegou a dar início ao 

procedimento, mas a medida não teve continuidade. As últimas notificações foram 

registradas em 2008, antes da troca de gestão municipal. 

Especialista em direito público, o advogado Thiago dos Santos Acca, coordena o projeto 

Política Urbana Agora, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que desenvolve pesquisas 

sobre o tema. Ele acredita que os instrumentos usados para garantir que se cumpra a 

função social possam funcionar como estímulo para que os imóveis sejam, de fato, 

usados e cita que a especulação mobiliária - com mais oferta de imóveis - será menor, 

assim como os preços dos bens e aluguéis. 

"De um lado estão os imóveis vazios e de outro existem pessoas querendo ocupá-los", 

diz. "A Constituição estabelece o direito de propriedade, mas determina que a 

propriedade deve cumprir com a sua função social. Não se pode mais valer-se da ideia 

de que a propriedade é absoluta, em que o dono faz o que quer e ninguém pode falar 

nada." 

O pesquisador reconhece, no entanto, que o assunto é passível de discussão, 

principalmente com relação aos procedimentos adotados pelas prefeituras. Como ainda 

não há decisão judicial sobre o assunto - por enquanto os casos tramitam em âmbito 
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administrativo -, ele diz que existe o risco de o Judiciário anular medidas implantadas 

pelos municípios. "É possível que as prefeituras tenham que rever algumas coisas. Só 

saberemos quando o Judiciário começar a se pronunciar sobre os casos", observa. 

São Paulo notifica donos de imóveis desocupados e pode penalizá-los  

Fonte: Valor 

Por Joice Bacelo 

Proprietários de terrenos vazios ou edificações consideradas sem uso estão sendo 

notificados pela Prefeitura de São Paulo para que apresentem, no prazo máximo de 12 

meses, um plano de utilização para os imóveis, sob pena de aumento do IPTU e 

desapropriação. Ao todo, 170 já receberam o aviso e outros 700 casos estão em fase de 

análise pela administração pública. A medida começou a ser aplicada após o município 

regulamentar norma para garantir que se cumpra a função social da propriedade. 

O caminho adotado por São Paulo e outros municípios - previsto pela Constituição 

Federal - pode gerar, no entanto, uma enxurrada de ações judiciais, segundo 

especialistas. Uma construtora notificada recentemente por usar uma área como 

estacionamento, por exemplo, vai recorrer à Justiça se o recurso administrativo for 

negado. 

As diretrizes paulistanas estão no novo plano diretor. São passíveis de notificação os 

terrenos com mais de 500 metros quadrados e prédios que tenham menos de 60% de 

ocupação. A lógica é a mesma da reforma agrária: dar uso a "terras improdutivas". 

A diferença é que, no caso dos imóveis urbanos, o proprietário é quem decide como 

utilizar a área. Pode vender, alugar ou dar outra destinação econômica. Só haverá 

desapropriação se não cumprir nenhum dos prazos, o que pode levar quase uma 

década. 

São Paulo está se valendo do artigo 182 da Constituição, que faculta aos municípios a 

aplicação dessas regras. Constam no dispositivo a obrigatoriedade de loteamento 

(parcelamento) ou edificação, o IPTU progressivo e a desapropriação. Esta última, "com 

pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo 

Senado, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, 

assegurados o valor real da indenização e dos juros legais". 

Pelas novas regras da prefeitura, no caso de estacionamentos, só serão considerados 

com função social os edifícios garagem ou estacionamentos de uso misto - que também 

disponham de lojas ou residências. 
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Ficou, portanto, proibida uma prática comum no setor de construção: a instalação de 

estacionamentos em terrenos até a aprovação dos projetos, que é feita pela própria 

prefeitura. De acordo com o advogado que defende a construtora notificada, Mauro 

Faustino, a prática é adotada para dar " destinação econômica aos locais". 

Faustino afirma que a construtora já ingressou com o pedido de impugnação. "A 

prefeitura deveria ter mais cautela ao usar os instrumentos jurídicos. Primeiro porque o 

novo zoneamento da cidade ainda não está definido, ou seja, ainda não se sabe com 

exatidão quanto e onde pode construir. É provável que outras construtoras estejam 

esperando a definição para apresentar os seus projetos. Não faz sentido notificar antes 

disso", diz o advogado. 

As intimações estão sendo expedidas por um departamento criado exclusivamente para 

garantir que se cumpra a função social da propriedade. Dos 170 proprietários 

notificados até agora, 84 ingressaram com pedido de impugnação - 47 foram 

indeferidos, 20 aceitos e outros 17 ainda estão sendo analisados. 

Chefe do departamento, Fernando Bruno explica que os terrenos vazios são 

encontrados por meio de informações do cadastro fiscal da prefeitura. Já para os 

imóveis edificados são usados trabalhos acadêmicos e informações da Eletropaulo e da 

Comgás. Em ambos os casos, se houver indício de não utilização ou subutilização do 

imóvel, um fiscal se desloca para uma vistoria física. É só depois desse processo que o 

proprietário do imóvel pode ser intimado. 

Depois de notificado, o dono do imóvel tem prazo de um ano para apresentar plano de 

utilização e mais dois anos para o início das obras - no caso de terrenos. Só será aplicado 

o IPTU progressivo se o plano não for apresentado ou se o proprietário não cumpri-lo. 

Nesse caso, a alíquota dobra a cada ano. Se começar em 2%, por exemplo, no ano 

seguinte passará para 4% e no próximo para 8%. A prefeitura poderá desapropriar 

quando a alíquota atingir 15% ou depois de passados cinco anos da cobrança. 

"Não queremos que ninguém chegue ao IPTU progressivo no tempo. Não é um 

instrumento de arrecadação. O objetivo é estimular que as pessoas façam uso dos 

imóveis ou os disponibilizem para isso", afirma Fernando Bruno. 

Até agora nenhum dos donos desses imóveis sofreu as penalidades previstas. A ação da 

prefeitura é recente e os primeiros prazos para a apresentação dos planos de uso 

começam a se esgotar somente daqui a cinco meses. 
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Advogados, no entanto, já preveem problemas futuros. Entre as prováveis discussões 

está o pagamento pelo imóvel desapropriado que, de acordo com as regras do 

município, será feito com títulos da dívida pública. 

O presidente da Comissão de Estudos de Desapropriação do Instituto dos Advogados de 

São Paulo (Iasp), Flávio Yunes Fraiha, entende que o pagamento deve ser feito de forma 

justa e em dinheiro. Ele cita o Decreto-lei nº 3.365, que trata especificamente das 

desapropriações por utilidade pública. No dispositivo consta que o pagamento deve ser 

feito previamente. "O poder público deve depositar o valor em juízo. O pagamento em 

títulos só será feito sobre eventual diferença gerada por aumento do preço", diz o 

advogado, acrescentando que os proprietários dos imóveis devem ficar atentos à forma 

de avaliação. "A prefeitura deve pagar o preço de mercado, levando em conta o valor 

do metro quadrado e as benfeitorias." 

Decisão do Supremo incentiva cobrança de ISS sobre leasing 

Fonte: Valor 

Por Joice Bacelo 

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que obrigou os Estados a devolver o ICMS 

recolhido em contratos de arrendamento mercantil (leasing) internacional reforça o 

argumento dos municípios para a cobrança de ISS. A Prefeitura de São Paulo, por 

exemplo, tem autuado contribuintes que deixaram de recolher o imposto. 

Subsecretário da Receita Municipal paulistana, José Alberto Macedo afirma que o 

leasing está na lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 2003. "Quando foi 

incluído o leasing não se classificou como nacional ou internacional. Então qualquer tipo 

de leasing terá a incidência do Imposto sobre Serviços", afirma. "Há também previsão 

para os serviços importados, nos quais a operação de arrendamento mercantil também 

se encaixaria." 

A Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf) atuou como 

amicus curiae no processo analisado pelo Supremo e pedia a indicação de que haveria 

incidência de ISS no acórdão. Os ministros, no entanto, negaram a solicitação com o 

argumento de que a decisão tratava especificamente da relação jurídica entre os 

"Estados e aqueles que importam bens mediante contratos de arrendamento 

mercantil". 

Apesar de não ter ficado expressa na decisão a incidência de ISS, o assessor jurídico da 

Abrasf, Ricardo Almeida, destaca que o entendimento constou como "obiter dictium" - 

expressão usada para os argumentos que são necessários para completar o raciocínio, 
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mas não desempenham papel fundamental no julgamento. "Ficou dito lateralmente, 

nos votos, que a incidência do ISS é a que deve prevalecer", diz. 

Almeida cita ainda um outro acórdão da 2ª Turma do STF, que teve como relator o 

ministro Joaquim Barbosa, em 2011. A discussão era sobre a importação de sistema 

computadorizado de tomografia, mediante contrato de arrendamento mercantil 

(leasing) e, neste caso, ficou expresso no acórdão que deveria haver recolhimento de 

ISS. 

O advogado Flávio Sanches, sócio do escritório Veirano, entende, porém, que não 

haveria a incidência de ISS sobre o leasing operacional - quando não há a opção de 

compra da mercadoria -, operação que foi analisada mais recentemente pelo Supremo. 

Para ele, poderia ser enquadrado como "locação de bem móvel", o que afastaria a 

cobrança do imposto municipal, de acordo com a Súmula Vinculante nº 31. 

"O STF já falou que não cabe ISS e agora está falando que também não cabe ICMS", diz 

Sanches. O entendimento, segundo ele, seria diferente para o chamado leasing 

financeiro - largamente utilizado no país e a qual há manifestações favoráveis ao 

recolhimento de ISS. 

O entendimento é o mesmo do advogado Fabio Brum Goldschmidt, do escritório 

Andrade Maia. Ele cita um acórdão de 2009, julgado em repercussão geral pelo STF, que 

apresenta o tema de maneira bem específica. O relator, ministro Eros Graus 

(aposentado), afirma que o arrendamento mercantil compreende três modalidades: 

leasing operacional, leasing financeiro e o chamado lease-back. Ele frisa que no primeiro 

há somente locação e nos dois últimos é que existe o serviço, sobre o qual pode incidir 

ISS. "Há várias espécies de leasing e nem todas podem ser caracterizadas como serviço, 

a exemplo do leasing operacional, como já decidiu o STF", diz. 

Fenacon aponta aumento de até 25% no ISS no projeto do Supersimples 

Fonte: DCI 

A proposta do novo Supersimples aprovada anteontem, em comissão especial da 

Câmara dos Deputados, contém aumento de até 25% no tributo municipal do ISS para o 

setor de serviços, onerando as atividades que mais geram empregos no País. 

É o que apontam cálculos apresentados ao relator da comissão, deputado João Arruda 

(PMDB-PR) por Valdir Pietrobon, diretor Político Parlamentar da Fenacon, sigla da 

Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de 

Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas. 



 

42 

 

"No Supersimples atual, a alíquota máxima do ISS [Imposto Sobre Serviços], que é de 5% 

sobre o faturamento, só atinge quem fatura por ano R$ 1,8 milhão. Com a nova tabela, 

essa alíquota passa a incidir a partir da receita anual de R$ 900 mil", afirmou ao DCI. 

Pietrobon também apontou aumento de 25% na faixa de R$ 225 mil a R$ 400 mil, porque 

as alíquotas subiram de 3,5% para 4,5%. "Nessa faixa se encontra a maioria das 

empresas do setor de serviços", disse. 

O relator não foi encontrado ontem para comentar os cálculos da Fenacon. Segundo a 

entidade, o deputado poderá rever o texto do projeto por ter condicionado à redação 

final da proposta à complementação de voto. 

A proposta da Fenacon mantém a partir de R$ 1, 8 milhão a alíquota máxima, que é de 

5%, e cria uma escala progressiva a partir dos seguintes escalas de faturamento: R$ 

225.000 (2% ), 450.000 (2,5%), R$ 900.000 (3%), R$ 1,8 milhão (3,5%), R$ 3,6 milhão em 

diante (5%). 

Segregação empresarial 

De acordo com a Fenacon, o relatório de Arruda também reduz o número de tabelas a 

que estão submetidas as empresas enquadradas no Supersimples. Atualmente, há seis 

tabelas no Simples: uma para comércio, uma para indústria e quatro tabelas de serviços. 

O deputado propôs apenas quatro tabelas, reduzindo o setor de serviços a duas tabelas. 

"Com isso, elimina-se circunstância que, na prática, inibe o crescimento dos 

participantes do Simples Nacional ou, pior, enseja 'crescimento lateral', isto é, uma 

mesma micro ou pequena empresa, em vez de crescer, segrega-se em outras de modo 

a não avançar nas atuais faixas cumulativas do Simples Nacional", afirma. Na 

correspondência encaminhada ao relator, a Fenacon manifesta apoio à proposição, mas 

também defende mudanças nos seguintes pontos: 

MEI 

A sugestão é manter o teto de faturamento anual do Microempreendedor Individual 

(MEI) em R$ 60 mil ou no máximo em R$ 90 mil. 

Adverte que, caso seja aprovada a proposta de R$ 120 mil, o novo teto do MEI atrairá 

40% das micro e pequenas empresas hoje existentes e a grande maioria dos profissionais 

liberais. "Assim todos os profissionais liberais migrarão para o MEI, ocasionando a falta 

de controle de empregados, recolhimento de impostos (Imposto de Renda da Pessoa 

Física que, atualmente, obriga o recolhimento acima de R$ 1.903,98) e 

controle/fiscalização." A Fenacon defende que teto de receita anual para adesão ao 

Supersimples fique em R$ 7,2 milhões para todas as micro e pequenas empresas. Na 
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proposta, os tetos variam - R$ 7,2 milhões (comércio e serviços) e R$ 14,4 milhões (para 

a indústria). 

Lucro presumido 

Em virtude do aumento do limite das Micro e Pequenas Empresas, a entidade solicita 

ainda que seja revisto em 100% o valor limite para a opção pelo Sistema Tributário do 

Lucro Presumido, que hoje está no valor de R$ 72 milhões. 

Pede ainda que seja reaberto o Refis em igualdade de condições, hoje existente nos 

outros regimes tributários, ou seja, real e presumido. 

A Fenacon defende a contribuição sindical para as pequenas empresas com faturamento 

acima de R$ 225 mil desde que sejam optantes do Supersimples. 

Alvarás de funcionamento em 48 horas 

A administração pública será obrigada a liberar em até 48 horas alvarás ou licenças de 

funcionamento de empresas, empreendimentos habitacionais e entidades sem fins 

lucrativos. 

Um futuro assim menos burocrático no Brasil está previsto no Projeto de Lei 2.114/15, 

protocolado na segunda-feira (29), pelo líder do PSD na Câmara, Rogério Rosso (DF). 

Rosso destaca que a exigência será válida apenas para empreendimentos que 

desenvolvem atividades comerciais e industriais de baixo risco. A proposição cria o 

programa Licença Brasil e estabelece normas gerais para a obtenção desses documentos 

junto aos órgãos da administração pública em todo o País. 

"É a inversão do ônus da prova", justifica. "O que sugiro é o seguinte: imediatamente é 

dado um alvará e, em determinado prazo, o Poder Público vai avaliar toda a 

documentação". 

Rosso assegura que o novo programa estimula o aquecimento da economia e o 

desenvolvimento. 

Segundo o líder do PSD, a medida também vai ajudar a coibir a corrupção baseada na 

prática de se "criar dificuldades para cobrar facilidades". "Existem milhares, talvez 

milhões, de licenças não expedidas. Empresários aguardam até três ou quatro anos para 

que uma simples licença de operação seja expedida pelo Poder Público", diz. 

 


