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"O fracasso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência.”
Henry Ford
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RECEITA ORIENTA FISCAIS SOBRE PIS DE COOPERATIVA
Fonte: Valor Econômico. A Receita Federal vai cobrar PIS sobre a folha de salários das
cooperativas de trabalho prestadoras de serviços que, no mesmo período, excluírem as sobras
dos seus resultados do cálculo do PIS e da Cofins. O entendimento consta da Solução de
Divergência nº 2, da Coordenação-Geral de Tributação (Cosit). Assim, a norma orienta os
fiscais do país.
Hoje há mais de 6,5 mil cooperativas registradas na Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB), das quais 895 são de trabalho - formadas por profissionais de um mesmo ramo,
organizados para realizar uma atividade em comum. No mercado, essa forma de atuação é
habitual na área da saúde.
As cooperativas têm regras próprias para a cobrança de PIS e Cofins. As chamadas sobras são
uma espécie de superávit, as economias da cooperativa para os associados, destinadas por lei
(5.764, de 1971) à formação do Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social.
Segundo Pedro Cesar da Silva, sócio da Athros Auditoria e Consultoria, que atende a unidades
da Unimed, a solução de divergência pode ser vista de maneira positiva. "Se a cooperativa de
trabalho não exclui as sobras da base de cálculo do PIS e da Cofins, fica mais confortável no
sentido de que não precisam recolher PIS sobre a folha", afirma Silva.
A solução preocupa se a empresa não recolhe o PIS sobre a folha e, ao mesmo tempo, exclui
as sobras do cálculo das contribuições. "Várias cooperativas discutem em juízo a tributação do
PIS e da Cofins porque o Fisco entende que suas atividades não são atos cooperados. Por
isso, algumas podem ter deixado de pagar PIS sobre a folha de salários e, ainda assim,
permanecem excluindo as sobras do cálculo do PIS/Cofins", afirma.
Justamente por existir dúvidas sobre o pagamento das contribuições, tanto sobre a folha
como sobre as sobras, cooperativas pedem esclarecimentos à Receita. Argumentaram que
seriam tributadas em duplicidade.
Em 2007, a Receita chegou a responder que entendia em sentido contrário ao atual. Por meio
da Solução de Consulta nº 290, entendeu que "as sociedades cooperativas sujeitas à
contribuição para o PIS sobre a folha de salários são aquelas listadas no artigo 28 da Instrução
Normativa da Receita nº 635, de 2006, não se incluindo dentre elas a cooperativa de serviço".
"A solução de divergência é importante porque esclarece que, de fato, a instrução normativa
não prevê a incidência do PIS sobre folha de salários das cooperativas de trabalho, mas o Fisco
entende que a cobrança da contribuição permanece em razão do inciso IV do caput e o
parágrafo quarto do artigo 32 do Decreto nº 4.524, baseado na Lei nº 10.676 de 2003",
afirma a advogada Bianca Xavier, do Siqueira Castro Advogados.
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Para Bianca, o debate da questão ficará a cargo, principalmente, do Poder Judiciário e pode
chegar ao Supremo Tribunal Federal (STF). "A própria Constituição Federal é protetiva ao
regime tributário das cooperativas", diz. Segundo o artigo 146, inciso III, letra "c" da
Constituição, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação
tributária, especialmente sobre o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado
pelas sociedades cooperativas.
JUSTIÇA AFASTA COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE APOSENTADORIA
Fonte: Valor Econômico. As contas da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) contrária à
chamada "desaposentação" estão chegando às mãos de aposentados. Uma moradora de
Londrina (PR), que havia obtido o recálculo de seu benefício, recebeu recentemente um aviso
de cobrança do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de R$ 224,2 mil. E teve que ir à
Justiça e obter liminar para não ter valores descontados mensalmente - o órgão sinalizou a
retenção de até 30% dos vencimentos.
No julgamento realizado em 2016, os ministros do STF entenderam que não há, por ora,
previsão legal para a desaposentação - o recálculo do benefício de aposentados que
continuam a trabalhar e contribuir para a Previdência Social. A decisão, contrária ao
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), frustrou as expectativas dos 182 mil
aposentados que foram à Justiça e evitou impacto anual de R$ 7,7 bilhões aos cofres públicos,
segundo a Advocacia-Geral da União (AGU). Pelos cálculos da Previdência Social, alcançaria
R$ 181,8 bilhões em 30 anos.
O assunto foi julgado em dois recursos (RE 381367 e RE 827833) e um processo com
repercussão geral (RE 661256). A questão, porém, ainda não foi finalizada. Falta analisar
embargos de declaração, apresentados em outubro de 2017 pela Confederação Brasileira de
Aposentados e Pensionistas (Cobap). Entre os pedidos, a entidade quer impedir a restituição
dos valores recebidos.
Mesmo com a pendência, a Procuradoria-Geral Federal (PGF), órgão da Advocacia-Geral da
União, tem requerido na Justiça a reversão das decisões que garantiram o recálculo de
aposentadorias e a cobrança do que foi pago a mais pelo INSS. No caso da aposentada de
Londrina, a cobrança chegou em abril, depois do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região
reformar sentença obtida em 2012. Porém, segundo a defesa, sem autorizar a cobrança. O
prazo para pagamento era o dia 7 de junho.
Nos pedidos, os procuradores do INSS argumentam que a cobrança dos valores estaria
autorizada pelo STJ. Por meio de repetitivo (REsp 1.401.560/MT), os ministros da 1ª Seção
definiram que seria possível a devolução de valores referentes a benefício previdenciário
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recebido por força de liminar (antecipação de tutela) posteriormente revogada. Na decisão,
porém, o juiz Décio José da Silva, da 3ª Vara Federal de Londrina, entendeu que, no caso, o
recálculo foi garantido por meio de sentença. "Tudo indica que a impetrante acreditava de
boa-fé na definitividade da decisão que lhe concedeu o benefício previdenciário via sentença,
de maneira que a pretensão estatal superveniente de cobrar o que foi pago viola gravemente
a expectativa depositada na legalidade e legitimidade no ato decisório", diz o magistrado na
liminar.
O juiz acrescenta ainda na decisão (processo nº 5005714-20. 2018.4.04.7001) que a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal "está consolidada no sentido de que o benefício
previdenciário recebido de boa-fé ainda que em razão de antecipação de tutela
posteriormente revogada, não admite repetição".
De acordo com o advogado da aposentada, Thiago Napoli, do escritório Balera, Berbel e Mitne
Advogados, antes de ir à Justiça, tentou-se afastar a cobrança por meio de recurso
administrativo, o que não foi aceito. "A desaposentação, no caso, foi deferida por meio de
sentença. O pedido de antecipação de tutela havia sido negado. Além disso, trata-se de um
benefício de caráter alimentar e que foi recebido de boa-fé pela aposentada, não cabendo
devolução", diz.
Porém, em outro caso, de um aposentado de Salvador, a PGF conseguiu garantir a cobrança,
em decisão da Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária da Bahia. O
aposentado obteve o recálculo do benefício, por meio de tutela antecipada, em janeiro de
2014.
Na decisão, os julgadores destacam que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais, em sessão realizada em agosto de 2017, adequando-se ao entendimento
do STJ, revogou a Súmula 51. O texto dizia que "os valores recebidos por força de
antecipação dos efeitos de tutela, posteriormente revogada em demanda previdenciária, são
irrepetíveis em razão da natureza alimentar e da boa-fé no seu recebimento".
Nos Tribunais Regionais Federais, há decisões para os dois lados - em maioria para os
aposentados, segundo advogados. Em recente acórdão (processo nº 004338122.2012.4.01.3800), a 2ª Turma do TRF da 1ª Região afastou a cobrança. Em seu voto, o
relator, desembargador João Luiz de Sousa, afirma que a jurisprudência do colegiado, alinhado
com a orientação da Corte Suprema, "tem entendimento de que eventuais valores pagos em
virtude de decisão antecipatória da tutela são irrepetíveis, considerando-se a hipossuficiência
do segurado, o fato de ter recebido de boa-fé o seu benefício por decisão judicial
fundamentada, bem assim a natureza alimentar da referida prestação".
No TRF da 3ª Região, porém, a 7ª Turma decidiu recentemente a favor da devolução em pelo
menos cinco casos (entre eles apelação cível nº 0038366- 69.2017.4.03.9999). "Aplico o
entendimento consagrado pelo C. STJ no recurso repetitivo representativo de controvérsia e
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reconheço a repetibilidade dos valores recebidos pela parte autora por força de tutela de
urgência concedida, a ser vindicada nestes próprios autos, após regular liquidação", diz o
desembargador Carlos Delgado, relator dos casos.
Para o advogado André Luis Domingues Torres, do Crivelli Advogados Associados, o INSS não
poderia, neste momento, solicitar o ressarcimento de valores de quem obteve judicialmente o
recálculo da aposentadoria. "O INSS está se adiantando. Ainda há embargos de declaração
para serem julgados pelos ministros. Portanto, quem for cobrado, deve buscar a Justiça",
afirma.
Por nota, a AGU informa que a Portaria Conjunta PGF/INSS nº 02, de 16 de janeiro, permite a
cobrança de valores recebidos em tutela antecipada nos próprios autos - no caso de
desconstituição de decisão com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. E acrescenta
que "o INSS não faz e não pode fazer [cobrança] de ofício".
MAIS DE 3,3 MILHÕES DE CONTRIBUINTES RECEBEM HOJE RESTITUIÇÃO DO IR
Fonte: Valor Econômico. O crédito bancário para mais de 3,3 milhões de contribuintes
contemplados no segundo lote de restituições do Imposto de Renda será feito nesta segundafeira. A consulta ao segundo lote foi aberta no último dia 9. O lote também contempla
restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. O valor total liberado é R$ 5 bilhões.
Desse total, R$ 1,625 bilhão é destinado a contribuintes com prioridade: 3.358 idosos acima
de 80 anos, 49.796 entre 60 anos e 79 anos, 7.159 com alguma deficiência física ou mental
ou moléstia grave e 1.120.771 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Para
saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na
internet, ou ligar para o Receitafone, número 146. Na consulta à página da Receita, serviço eCAC, é possível verificar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados
identificados pelo processamento. Nessa hipótese, o contribuinte pode fazer a
autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora.
A Receita disponibiliza ainda aplicativos para tablets e smartphones para consulta à declaração
e à situação cadastral no CPF. Com ele, é possível verificar diretamente nas bases da Receita
Federal informações sobre a liberação das restituições e a situação cadastral de uma inscrição
no CPF. Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contactar pessoalmente
qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento, por meio do
telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088
(telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta
corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco. A restituição ficará disponível no
banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer
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requerimento por meio da internet, mediante o Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento
de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.
ÁSIA DEVE PROVOCAR NOVO SUPERÁVIT GLOBAL DE AÇÚCAR
Fonte: Valor Econômico. Maior centro consumidor de açúcar do planeta, a Ásia vive um
momento de expansão de produção da commodity e deve garantir que o mundo passe por
mais uma safra com oferta de sobra e estoques elevados, desbancando a histórica hegemonia
do Brasil. Esse é o cenário previsto por grandes consultorias nas últimas semanas, o que
aumenta a pressão sobre o mercado de açúcar, em queda há quase dois anos.
Na sexta-feira, a consultoria INTL FCStone previu que o mundo terá excedente de 7 milhões
de toneladas na safra internacional 2018/19 (que começa em outubro), após superávit de
10,8 milhões na safra atual, a 2017/18.
A estimativa mais modesta de excedente para o ciclo 2018/19 é de 5 milhões de toneladas,
divulgada pelo Rabobank em junho. Esse número é metade do superávit que o banco estima
na safra atual. Já a S&P Global Platts apresentou a projeção mais elevada, de superávit 11,9
milhões de toneladas, acima do estimado para a temporada atual. Outras consultorias
divulgaram projeções mais comedidas, como a Informa Economics e a Green Pool (ver gráfico).
Ainda que a maioria das consultorias estime que o superávit será menor na próxima safra, o
excedente deve se acumular nos estoques, elevando o volume armazenado para o equivalente
a mais de 45% da demanda global, conforme a maioria das projeções. Historicamente, as
cotações sofrem pressão quando tal nível supera 40%.
Na sexta-feira, os contratos de açúcar mais negociados na bolsa de Nova York, com
vencimento em outubro, fecharam pela primeira vez desde junho de 2015 abaixo dos 11
centavos de dólar a libra-peso, a 10,96 centavos de dólar. No ano, a queda acumulada é de
27,7%.
O destaque nas estimativas de produção é a Índia. Apesar dos preços do açúcar estarem
abaixo dos custos de produção no país, o clima tem sido generoso com o setor, assim como o
governo, que tem dado apoio financeiro e estimulado formação de estoques.
As projeções indicam que a produção na Índia deve bater novo recorde na safra 2018/19,
levando o país a assumir com folga a liderança global da produção. Para o Rabobank, a Índia
produzirá 35,5 milhões de toneladas, enquanto a Green Pool prevê 32 milhões de toneladas.
Tal produção deve superar até o consumo interno, o maior do mundo, permitindo
exportações.

www.bhauditores.com.br
www.bornsolutions.com.br

1

NOTÍCIAS FISCAIS Nº 3.849
BELO HORIZONTE, 16 DE JULHO DE 2018.

A China, segundo maior consumidor, também deve elevar sua produção. Segundo a FCStone,
as usinas do país fabricarão 10,8 milhões de toneladas em 2018/19, aumento de 5%,
reduzindo sua necessidade de importação.
A Tailândia, que tem cumprido um plano de crescimento da produção nos últimos anos e
operou com duas usinas a mais nesta safra, também é destaque. Em 2017/18, bateu o
recorde de produção com 15,7 milhões de toneladas. Para a Informa Economics, o país será
um dos motivos para o novo excedente. Já a Platts e o Rabobank avaliam que a área de cana
no país pode perder um pouco de espaço para a borracha e a mandioca.
Fora da Ásia, a União Europeia também deve ser destaque na próxima temporada, embora as
perspectivas sejam de uma produção um pouco menor que em 2017/18. O Rabobank projeta
20 milhões de toneladas de produção, mas ressalta, em relatório, que o número é suscetível a
mudanças de clima, ao andamento do cultivo de beterraba e à produção de etanol.
No Brasil, as consultorias estimam que a produção cairá drasticamente ante a maior demanda
por etanol. Contudo, nenhuma delas aposta que a redução da oferta de açúcar no país
enxugará o excedente global nos dois ciclos, embora o cenário para a safra 2018/19 ainda seja
incerto.
PF COMBATE FRAUDES EM PRECATÓRIOS JUDICIAIS
Fonte: Agência de Notícias. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (4) a Operação Rotten
Money, para desarticular associação criminosa especializada em fraudes envolvendo
precatórios judiciais. Policiais federais cumprem quatro mandados de prisão e seis de busca e
apreensão em Porto Alegre e Brasília.
A investigação teve início a partir da prisão em flagrante de uma empresária que havia
tentando sacar junto à Caixa Econômica Federal, em 12 de abril de 2018, a quantia de 1,3
milhão de reais referente a precatório judicial, com a apresentação de documento de
procuração falso. Documentação falsificada também foi utilizada pelo grupo para negociar
precatórios a terceiros interessados.
Análise preliminar da atuação da associação criminosa demonstrou que no período de
aproximadamente um mês, o prejuízo causado superou 3 milhões de reais.
Os crimes investigados na Operação Rotten Money são fraude processual, associação
criminosa e estelionato qualificado.
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SÓ É INADIMPLENTE QUEM NÃO PAGA PARCELA DO PERT EM ATÉ 30 DIAS
Fonte: Consultor Jurídico – CONJUR. De acordo com a Lei 13.469/2017, que instituiu o
Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), só se pode considerar atrasada a parcela
não paga depois de 30 dias do vencimento. Portanto, só pode ser excluída do programa de
parcelamento a empresa que deixar de pagar a última parcela em até 30 dias da data do
vencimento.
Empresa que paga parcela em até 30 dias depois do vencimento da dívida pode continuar em
programa de parcelamento, define Procuradoria da Fazenda Nacional.
A opinião é da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Em manifestação enviada à 14ª Vara
Federal de São Paulo, o órgão foi contra a exclusão de uma empresa do Pert por atraso no
pagamento. A lei que criou o programa diz que o não pagamento de três parcelas consecutivas
ou seis parcelas alternadas resultará em exclusão do programa e perda dos benefícios.
No entanto, segundo a PGFN, a lei também diz que atrasos de até 30 não podem ser
considerados inadimplência. Ou seja, o contribuinte que deixar de pagar duas parcelas
consecutivas e pagar a terceira com até 30 dias de atraso não pode ser excluído do programa,
defende a procuradoria.
O caso concreto é o de uma empresa que alega ter pagado regularmente, em agosto de 2017.
Nos meses seguintes, por dificuldades financeiras, deixou de pagar as parcelas de setembro,
outubro e novembro. Mas conseguiu quitar a dívida total em dezembro.
A empresa havia sido excluída do programa de parcelamento sob a justificativa de atraso de
três parcelas consecutivas. Mas, em sua defesa, a companhia disse que ainda não poderia ser
considerada inadimplente: o parágrafo 2º do artigo 9º da norma que instituiu o programa diz
que, para fins de exclusão, não é considerado inadimplente as parcelas pagas com até 30 dias
de atraso.
O pedido da empresa foi corroborado pela manifestação da Procuradora da Fazenda Nacional
da 3ª Região, Camila Ughini Nedel Bianchi. Ela considerou a rescisão do parcelamento pelo
programa indevido porque o contribuinte quitou a dívida na data limite para não ser
considerado inadimplente com perigo de perder o contrato.
“Tendo em vista o erro sistêmico na rescisão da conta, procedeu-se à sua reativação,
encontrando-se o parcelamento deferido e consolidado, conforme comprovam as telas retro
acostadas. Além disso, promoveu-se a alocação das parcelas recolhidas após o encerramento
indevido na referida conta”, concluiu Bianch ao se manifestar pela reintegradão da empresa ao
programa.
Clique aqui para ler a manifestação.
MS 5007223-97.2018.403.6100

www.bhauditores.com.br
www.bornsolutions.com.br

1

NOTÍCIAS FISCAIS Nº 3.849
BELO HORIZONTE, 16 DE JULHO DE 2018.

PARTICIPE DA CONSULTA PÚBLICA SOBRE O CADASTRO FISCAL POSITIVO DA
PGFN
Fonte: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN. A Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) irá criar um “Cadastro Fiscal Positivo”, com o objetivo de classificar os
devedores de acordo com o seu histórico e perfil de risco.
Para viabilizar a participação da sociedade civil nessa iniciativa, foi aberta uma consulta pública,
no período de 16 de julho a 17 de agosto de 2018.
Os interessados em contribuir com a construção do projeto apresentado no Edital PGFN nº
13/2018podem enviar sugestões e comentários para o e-mail inovadau@pgfn.gov.br com o
assunto “CADASTRO POSITIVO”. O andamento da consulta pública e o inteiro teor do Edital
poderão ser obtidos clicando aqui.
O PROJETO
A ideia inicial é que o Cadastro Fiscal Positivo da PGFN sirva como instrumento para a PGFN
nortear não só serviços de atendimento, mas também a própria régua de estratégias de
cobrança adotada pelo órgão e as condições para regularização e garantia de dívidas.
A proposta é que contribuintes classificados com pequeno grau de risco e com histórico
positivo tenham tratamento diferenciado, minimizando seus custos e incentivando a auto
regularização. De outro lado, os contribuintes classificados como de risco elevado,
caraterizados como devedores contumazes, passariam a sofrer procedimentos mais rigorosos
e proporcionais ao risco de inadimplência que representam para a sociedade como um todo.
PRINCIPAIS PONTOS DA CONSULTA PÚBLICA
A consulta pública busca a participação dos contribuintes para o aprimoramento de propostas
do Cadastro Fiscal Positivo. Dentre os pontos suscitados, destacam-se a criação de canal de
atendimento diferenciado e simplificado para orientação, bem como o levantamento de quais
critérios deveriam ser considerados para influenciar positivamente ou negativamente na
classificação do perfil de risco do contribuinte no cadastro.
O cidadão poderá contribuir a respeito das modalidades de garantias diferenciadas para
contribuintes com menor risco fiscal; a quantidade de níveis de perfil de risco; a publicidade da
nota atribuída no cadastro; e a influência do histórico de adesão e cumprimento dos acordos
de parcelamento. Outro ponto a ser debatido é a utilização da nota atribuída pelo Cadastro na
variação da régua de cobrança conforme o perfil de risco do contribuinte.
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PORTARIA AUTORIZA PGFN A FAZER ACORDO COM CONTRIBUINTES
Fonte: Consultor Jurídico – CONJUR. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional quer fazer
acordos com os contribuintes. Portaria do órgão do dia 13 de junho autoriza procuradores a
negociar com devedores questões ligadas ao cumprimento de decisões judiciais, desistência de
recursos e a forma de inclusão de dívidas previdenciárias no cadastro geral de credores.
PGFN também quer fazer acordo com devedores. Portaria de junho já prevê possibilidade de
acerto com procedimentos processuais.
123RFDe acordo com a Portaria 360/2018, os acordos seguem o que diz os artigos 190 e
191 do Código de Processo Civil. E aí estão os potenciais problemas da portaria, segundo
tributaristas. O artigo 190 do CPC diz que, “versando o processo sobre direitos que admitam
autocomposidão”, as partes podem fazer acordo sobre “faculdades e deveres processuais,
antes ou durante o processo”.
Para o advogado Igor Mauler Santiago, o significado do texto do artigo 190 é que a portaria da
PGFN terá alcance limitado, já que ele só se refere a direitos disponíveis, o que não é o caso
do crédito tributário.
Mas, segundo o procurador da Fazenda Filipe Aguiar, coordenador-geral da representação
judicial da PGFN, a portaria não se refere a direito tributário material. Os acordos, diz ele, só
poderão envolver procedimentos processuais para cumprimento de uma obrigação. É o que os
procuradores da Fazenda têm chamado de “negócio jurídico processual”, ou pela sigla NPJ.
Aguiar cita o exemplo dos cálculos. Hoje há litígios judiciais por diferenças nas metodologias
de cálculos de dívidas fiscais que chegam a resultados diferentes. Pela portaria, diz o
procurador, o contribuinte pode combinar com a Fazenda de apresentar os cálculos para a
Procuradoria conferir antes de efetuar o pagamento, evitando um litígio desnecessário.
Ele conta que questões aduaneiras, especialmente as judicializadas, costumam resultar em
confusões entre empresas e a Receita. Um acordo possível seria as empresas que
conseguirem algum direito na Justiça já avisarem ao Fisco em que porto chegarão, por
exemplo, para que os fiscais estejam informados da situação única daquele contribuinte.
“Ainda é uma questão nova do CPC, especialmente em matéria tributária. Estamos dedicados
a isso, mas é só um primeiro passo, ainda muito singelo”, diz Filipe Aguiar. Entre os próximos
passos, ele conta que os procuradores estudam acordos sobre garantias ao processo de
execução. O contribuinte poderia ter alguma forma de consultar a PGFN antes de oferecer um
bem ou forma de seguro como garantia processual. Mas isso ainda não saiu do papel.
Clique aqui para ler a portaria.
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CARF CONDENA EMPRESA QUE PAGOU IMPOSTO, MAS NÃO EMITIU NOTA
Fonte: Consultor Jurídico - CONJUR. A 3ª Câmara Superior do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf) manteve, na terça-feira (12/7), multa de R$ 672 mil à rede de postos
Shell por importar miniaturas de carros Ferrari sem nota fiscal. A multa foi desqualificada nas
câmaras baixas porque a empresa declarou a operação e pagou os tributos devidos.
Carf condena Shell a pagar multa de R$ 672 mil por ter importado miniaturas de Ferrari sem
emitir nota, embora tenha pagado todos os impostos.
Os brinquedos eram usados como brindes a clientes que abasteciam nos postos. O processo
está no Carf desde 1998, quando houve a primeira condenação. O acórdão ainda não foi
publicado.
Por maioria, os conselheiros entenderam que a saída de mercadoria importada sem emissão de
nota fiscal já justifica a multa. A minoria vencida entendeu que a importação foi regular, já que
declarada ao Fisco pela Shell, que também comprovou o pagamento de impostos, embora não
tenha emitido a nota.
De acordo com o advogado Breno Dias de Paula, presidente da Comissão de Direito
Tributário do Conselho Federal da OAB, concorda com a minoria. Segundo ele, a empresa
cumpriu com as obrigações fiscais principais — declarar a operação e pagar os impostos — e
não faz sentido puni-la pelas obrigações acessórias.
O Código Tributário Nacional, diz ele, trata a emissão de nota fiscal como um “dever
colaborativo” com o Fisco, e não como obrigadão autônoma. “O contribuinte declarou as
informações referentes ao fato gerador ao Fisco federal e recolheu devidamente a obrigação
principal. Não é razoável a aplicação de rígida penalidade por suposto descumprimento da
obrigadão acessória”, afirma.
Repercussão geral
O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral da matéria em caso de multas
isoladas por descumprimento da obrigação acessória. De acordo com os autores do recurso, a
imposição de multa nesses casos fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
No caso julgado pelo Carf, a Receita Federal exigiu a penalidade da Raízen, empresa
licenciada da marca Shell, no valor total da mercadoria importada sem notas fiscais em 1997 e
1998. O valor cobrado pela fiscalização era de R$ 9,37 milhões.
Em 2008, o antigo Conselho de Contribuintes entendeu que o fisco desrespeitou o prazo
máximo de cinco anos para cobrar a penalidade relativa ao ano de 1997. Ao aplicar a
decadência, a 2ª Câmara do 3º Conselho de Contribuintes diminuiu a exigência fiscal para R$
672 mil. A rede de postos recorreu desta decisão. Mesmo com a decisão, a empresa pode
levar o caso ao Judiciário.
Processo 10074.000136/2003-61
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CCJ MUDA REGRAS PARA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS SOCIEDADES
ANÔNIMAS
Fonte: Agência Câmara Notícias. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou
nesta terça-feira (10) o Projeto de Lei 7609/17, do Senado, que dispensa as companhias
fechadas (sem ações negociadas em bolsa) com menos de 20 acionistas e patrimônio líquido
de até R$ 10 milhões de publicar edital para convocar assembleia geral dos acionistas e
documentos exigidos da diretoria da empresa, como os balanços.
O texto modifica a Lei das Sociedades Anônimas (6.404/76) e recebeu parecer favorável do
relator, deputado Covatti Filho (PP-RS). A lei dispensa de publicação dos documentos apenas
as empresas com menos de 20 acionistas e patrimônio líquido de até R$ 1 milhão. A mudança
segundo o relator, reduz os custos para as companhias fechadas.
Como foi aprovado em caráter conclusivo, o projeto deve retornar para análise do Senado, a
menos que haja recurso para que a decisão final na Câmara seja em Plenário. Os senadores
votarão a mudança que os deputados fizeram no projeto.
A única alteração foi a inclusão de uma emenda do deputado Walter Ihoshi (PSD-SP) que
autoriza as companhias abertas (com ações negociadas em bolsa) a publicar na internet a
versão completa dos documentos que é obrigada a divulgar, ficando para os jornais apenas a
publicação da versão resumida.
Entre estes documentos estão convocações para assembleias, avisos aos acionistas e balanços
contábeis e financeiros. A Lei das S/A exige hoje que estes documentos sejam publicados
integralmente em um jornal de grande circulação e no diário oficial da sede da companhia. A
mudança também vai no sentido de reduzir os custos operacionais das companhias abertas.
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