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NOTÍCIAS FISCAIS Nº 3.859
BELO HORIZONTE, 30 DE JULHO DE 2018.

"O segredo do empreendedorismo é ter 100% de convicção com apenas 80% da
resposta.”
Aaron Levie
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CARF LIBERA COMPENSAÇÃO ANTES DO FIM DE AÇÃO
Fonte: Valor Econômico. Em uma decisão incomum, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf) autorizou compensação tributária antes do encerramento de uma ação judicial. O
julgamento, da 2ª Turma da 4ª Câmara da 3ª Seção, beneficia a BF Utilidades Domésticas.
A turma, em decisão unânime entendeu que, apesar de ser possível questionar a "forma" como
o pedido foi feito - antes do trânsito em julgado do processo do contribuinte sobre a base de
cálculo do PIS/Cofins e da análise de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF) -,
a compensação poderia ser concedida.
Os conselheiros levaram em consideração o fato de o Supremo, durante a tramitação do
processo administrativo, ter definido a questão - embora o artigo 170-A do Código Tributário
Nacional (CTN) vede a compensação antes do trânsito em julgado de decisão judicial.
No caso (processo nº 10880. 906342/200896), a empresa apresentou eletronicamente uma
declaração de compensação em 2003 para quitar R$ 136,4 mil de PIS com créditos de Cofins
(R$ 667,9 mil), decorrentes de recolhimento indevido feito em 2001. A Delegacia da Receita
em São Paulo não homologou a compensação, por considerar que o contribuinte não teria
direito ao crédito.
Posteriormente, em 2005, o STF definiu a questão. O recurso transitou em julgado no ano
seguinte e o entendimento foi aplicado ao processo da empresa. Os ministros consideraram
inconstitucional a ampliação do conceito de faturamento, base de cálculo do PIS e da Cofins,
previsto na Lei nº 9.718, de 1998. E definiram que faturamento é a receita bruta obtida com a
venda de mercadorias ou serviços.
Ao analisar o caso no Carf, o relator, conselheiro Diego Diniz de Ribeiro, entendeu que, negar
o pedido do contribuinte seria forçá-lo a buscar judicialmente o seu direito - o que estaria em
descompasso com um dos motivos da existência do processo administrativo fiscal, que é evitar
a judicialização de demandas tributárias.
"Tal rejeição também atentaria contra a ideia de um interesse público primário, na medida em
que implicaria a movimentação da já assoberbada máquina pública [Judiciário e ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN)] em torno de uma demanda pró-forma", diz na decisão, que
levou em consideração a Portaria PGFN 502/2016, que dispensa contestação ou recurso em
ação sobre tema analisado pelo STF em repercussão geral.
Para Leandro Cabral, sócio do Velloza Advogados, a decisão traz a interpretação possível em
uma análise do caso "de trás para frente", ou seja, a partir da decisão do STF. "Se o julgamento
tivesse ocorrido no momento da compensação [antes da decisão do Supremo], seria
desfavorável ao contribuinte", diz. O advogado reforça que a existência da repercussão geral
não é suficiente para permitir a compensação.
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De acordo com o advogado Sandro Machado dos Reis, do Bichara Advogados, essa é a
primeira decisão do Carf sobre o tema. O advogado destaca que mesmo os conselheiros
representantes da Fazenda aceitaram a compensação. "Os conselheiros da Fazenda também
entenderam que o mérito se sobrepõe à forma , diz.
Por nota, a PGFN informou não ter motivos para recorrer da decisão. O órgão considerou a
aplicação da repercussão geral. Representantes da empresa não foram localizados.
DÉFICIT DE REPRESENTATIVIDADE DOS SINDICATOS
Fonte: Por João Batista Pereira Neto e Otto Dmitry Garkauskas Hernandes para Valor Econômico.
Como amplamente divulgado, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a alteração trazida
pela lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) sobre a contribuição sindical. A Lei tornou
facultativo o pagamento, que fica condicionado à autorização do trabalhador.
Objeto de inconformismo de diversas entidades sindicais, este ponto da Reforma foi
questionado por 19 Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI's). Por seis votos a três, todas
foram julgadas improcedentes pelo STF, no dia 29 de junho deste ano.
Entre os argumentos dos ministros que defenderam o fim da contribuição obrigatória, ressaltase a afirmação de que há um déficit de representatividade dos sindicatos. Esse déficit está
ligado não apenas à histórica contribuição obrigatória, mas a algumas características do
sistema sindical brasileiro como, por exemplo, a Unicidade Sindical.
A legislação permite a existência de apenas um sindicato representativo de determinada
categoria profissional ou econômica na mesma base territorial (que não pode ser inferior ao
limite de um município). Além disso, o primeiro sindicato que obtiver seu registro para
representar certa categoria em determinada localidade, o fará, quiçá, eternamente, pois
nenhum outro poderá ser criado com a mesma representação.
Conforme determina a lei, não é possível também a criação de sindicatos que representem
trabalhadores que tenham outros pontos em comum que não a profissão que exercem ou a
categoria econômica/profissional a que pertencem.
Assim, ainda que as condições de vida ou de trabalho de trabalhadores de determinada
empresa ou região sejam singulares e lhes possibilitasse discutir situações e melhorias muito
mais aproximadas de suas rotinas, não lhes é permitido reunir em sindicatos, se não forem da
mesma categoria profissional ou econômica.
O sistema brasileiro ainda tem como característica a representação obrigatória por sindicatos.
Na prática, isso significa que empregadores e trabalhadores são, de forma compulsória,
representados por um sindicato, ainda que a ele não tenha se associado, não o conheça ou
nem saiba onde sua sede fica.
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Vale salientar que grande parte dos sindicatos adotou um viés político ou ideológico, com
associação a centrais sindicais ou partidos políticos. Em consequência, o trabalhador pode se
ver obrigatoriamente representado por entidade com atuação e posição política com a qual
não necessariamente compartilha
Inclusive, antes da Reforma Trabalhista todo empregador e trabalhador tinha de pagar àquele
sindicato que compulsoriamente representava sua categoria econômica ou profissional. O
dinheiro da contribuição era rigorosamente destinado aos sindicatos, independentemente de
sua efetiva representatividade ou atuação. Tratava-se da mais alta e garantida fonte de receita
dessas entidades.
Pode-se concluir que o déficit de representatividade sindical citado pelos ministros do
Supremo é resultado dessas principais características da organização brasileira.
Embora muitos sejam sérios, atuantes e comprometidos, a representação e o suporte
financeiro garantidos por lei fizeram com que boa parte dos sindicatos não se preocupasse em
buscar atender os anseios de sua categoria.
Não é de se surpreender, nesse contexto, que o Brasil esteja entre os países que mais
possuem sindicatos, com 17.200 em 2017.
Os Estados Unidos, por exemplo, contam com, aproximadamente, 190 sindicatos, enquanto a
Argentina com 91 e a Alemanha, reconhecida mundialmente por ter um sindicalismo forte,
com apenas 16. Apesar da quantidade de sindicatos no Brasil, o número de trabalhadores
associados a sindicatos é bastante baixo, o que mostra esse déficit de efetiva
representatividade.
Segundo o IBGE, apenas 12,1% das pessoas ocupadas no Brasil em 2016 estavam associadas
a algum sindicato, menor índice já apurado. Nesse contexto, a facultatividade da contribuição
pode ser um primeiro estímulo à redução desse déficit de representatividade.
De acordo com dados do Ministério do Trabalho, as receitas dos sindicatos foram reduzidas
em cerca de 80% no primeiro trimestre de 2018 em relação ao mesmo período de 2017,
caindo de R$ 170 milhões para R$ 34 milhões.
As centrais sindicais também foram atingidas. Estima-se que a CUT, a Força Sindical e a UGT,
deixaram de arrecadar cerca de R$ 100 milhões, em 2018. Para sobreviver, os sindicatos
pouco representativos e que dependiam da contribuição obrigatória, terão que buscar fontes
alternativas de custeio.
Seu sucesso nessa tarefa certamente passará pela revisão de seus conceitos para atrair e reter
associados e apoiadores que, de forma espontânea, concordem em contribuir financeiramente.
Para tanto, será essencial que os sindicatos se aproximem de suas categorias e passem a
representá-las efetivamente.
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Assim, vislumbra-se que a mudança na legislação, confirmada pelo STF, se consolide como
uma medida de redução do déficit de representatividade. E pode ser um primeiro passo para
que se reflita uma nova organização sindical para o Brasil.
COMPANHIAS DÃO EDUCAÇÃO POLÍTICA PARA FUNCIONÁRIOS
Fonte: Valor Econômico. Seja entre amigos, nas redes sociais ou no grupo de mensagens da
família, política é tema de conversas - muitas vezes acaloradas - em todos os lugares. Agora
algumas empresas estão tentando trazer o assunto para dentro das suas paredes, com
palestras e aulas de educação política que abordam o funcionamento do sistema eleitoral
brasileiro, a importância da democracia e os perigos de elementos hoje constantes quando se
fala sobre o assunto, como a polarização e a circulação de "fake news".
Em maio, os funcionários administrativos da empresa de laticínios Tirolez se reuniram em um
auditório para ouvir um cientista político falar sobre o que é cidadania, democracia e outros
conceitos básicos. Ao fim, puderam fazer perguntas e tirar dúvidas. A aula, com participação
voluntária, foi filmada e transmitida para outras unidades e fábricas da empresa, que tem
1.600 funcionários.
Nos próximos meses, o professor voltará para outras duas palestras, sobre temas como o
funcionamento do sistema eleitoral, os limites de cada um dos poderes, as principais formas de
participação popular que vão além do voto, fontes confiáveis de informação e recomendações
para identificar notícias falsas. Aulas em vídeos sobre o assunto também estão sendo
disponibilizadas para o público no canal da empresa no YouTube.
Cícero Hegg, cofundador da Tirolez, espera que os eventos "desmistifiquem o horror"
suscitado pela política hoje em dia e apresentem abordagens mais saudáveis para conversas
sobre o tema. "O ser humano é um ser político. A ideia é fazer a nossa parte para esclarecer e
levar conhecimento para a população interna da empresa."
Doutorando pela Unicamp, o professor Bruno Souza da Silva, que ministrou as aulas na
Tirolez, trabalha com educação política há oito anos, principalmente com alunos do ensino
fundamental e médio, e é um dos membros da diretoria do Movimento Voto Consciente, que
faz acompanhamento parlamentar. Ele preparou aulas específicas para a empresa, usando uma
linguagem didática e respeitando o princípio do suprapartidarismo.
"O primeiro momento é para tentar quebrar a impressão de que política é exclusividade dos
atores políticos, e incutir valores democráticos em uma sociedade cada vez menos simpática à
democracia", explica. Segundo ele, o foco está na capacitação do aluno para entender as
regras do jogo político e em como isso pode facilitar sua decisão na hora do voto.
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A Tirolez já havia organizado um programa parecido em 2002, quando ainda tinha só 120
funcionários. Na época, Hegg chamou uma professora de sociologia da Universidade de São
Paulo e um mestrando para uma aula mais rápida de educação política. Recentemente, teve a
ideia de revisitar o assunto quando viu o trabalho do cientista político Humberto Dantas,
coordenador do programa de pós-graduação da área na Fundação Escola de Sociologia e
Política de São Paulo, que no ano passado lançou o livro "Educação Política: Sugestões de
Ação a Partir da Nossa Atuação". Quando entrou em contato com o professor, que acabou
indicando Souza da Silva, Hegg teve uma surpresa - descobriu que Dantas era o mestrando
que havia participado daquela primeira aula em 2002.
Dantas continuou a trabalhar o tema da educação política na sua carreira desde o primeiro
contato com o assunto na Tirolez, e já participou de iniciativas parecidas em outras empresas.
Globalmente, ele vê hoje mais companhias abordando o assunto entre seus funcionários como
resposta à pressão do público e de investidores por ações de responsabilidade social. Em
países sem voto obrigatório como os Estados Unidos, isso se traduz no estímulo para que os
funcionários decidam ir às urnas. "No Brasil é a tentativa de fazer as pessoas entenderem o
que significa o voto. É preciso educar as pessoas para que a democracia funcione. Muitas
vezes nem o empresário é educado."
Ele destaca que as empresas que escolhem abordar o assunto precisam ter muito cuidado para
deixar as aulas nas mãos de profissionais de ciência política, capacitados para adotar a lógica
suprapartidária, sem privilegiar nenhuma vertente. Ele recomenda o uso de conteúdos
neutros, sem o envolvimento dos próprios políticos, tanto como forma de proteger a marca da
empresa quanto para garantir que as preferências políticas dos chefes não aflorem e que os
eventos não gerem uma sensação de coerção.
Na siderúrgica ArcelorMittal, o foco de um evento organizado em junho foi o potencial
impacto das "fake news" nas eleições. A iniciativa foi organizada pelo programa de compliance
da empresa, que todo ano promove eventos relacionados à área de integridade. Cerca de 200
pessoas da sede administrativa, em Belo Horizonte, assistiram a um debate com participação
do diretor da ONG Transparência Internacional no Brasil, um desembargador do Tribunal
Regional Eleitoral, a diretora do Reputation Institute Brasil e o jornalista da Globo News André
Fran, que havia produzido recentemente um programa sobre notícias falsas.
Embora tenha contado com a participação em peso do alto escalão na plateia, foi o primeiro
evento do tipo a ter apenas participantes externos à empresa no palco, conta a vicepresidente de recursos humanos, jurídico e sustentabilidade da ArcelorMittal, Suzana
Fagundes. "Foi para dar credibilidade, porque a ideia não é a empresa defender papel político
para um lado ou para o outro, mas trazer para as pessoas a responsabilidade do voto e da
disseminação de notícias", diz. Além, é claro, de abordar o tema integridade de um jeito menos
"enfadonho" e mais próximo à vida do funcionário, diz.
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O evento foi transmitido ao vivo para 20 unidades em seis estados, e vai ser replicado, com
outros convidados, em pelo menos quatro fábricas ao longo dos próximos meses, para atingir
uma parcela maior dos quase 17 mil funcionários da empresa no Brasil e incluir as
comunidades no entorno. A companhia pretende ainda compartilhar as dicas para identificar e
evitar "fake news" que foram apresentadas no evento - passos como atentar para a data de
publicação e observar a URL da notícia - na comunicação interna.
Na fabricante de brinquedos Toyster, de Osasco (SP), a educação política também foi
escolhida para ser tema de um evento organizado regularmente pela empresa. De dois em
dois meses, a companhia reúne todos os seus 80 funcionários para uma palestra sobre
assuntos variados - desde controle de qualidade a primeiros socorros - seguida de uma festa
ou churrasco de confraternização. A educação política atualmente é tema de um ciclo de três
encontros, que começou em maio.
O que motivou a empresa, segundo Thiago Rocha, diretor da Toyster, foi a proximidade da
eleição e a vontade de gerar mais conscientização em um ano de muita descrença e raiva com
a política. Na primeira palestra de 50 minutos, que explicou o que é democracia e a
importância do voto, as perguntas foram tantas que, segundo Rocha, estouraram o tempo.
Nos próximos encontros, os professores vão detalhar o funcionamento do sistema eleitoral
brasileiro e os papéis de cada cargo político, além de falar sobre as principais formas de
atuação política fora da eleição. "Vimos uma gana por informação, por conhecer meios para
garantir estar fazendo uma boa escolha", afirma Rocha.
As aulas na Toyster foram organizadas e ministradas por Marcelo Issa, advogado, cientista
político e diretor-executivo da consultoria Pulso Público, que dá treinamentos de relações
governamentais para o terceiro setor. "A sociedade brasileira como um todo tem um déficit no
que se refere à formação política, às atribuições de cada poder e de agentes públicos", diz Issa.
Durante a aula, no entanto, ele achou que os funcionários rapidamente foram capazes de
trazer o conteúdo sendo apresentado para o dia a dia e dar exemplos de como ele se traduzia
na prática.
Issa costuma dar o treinamento básico sobre política junto com a capacitação na área de
relações governamentais para ONGs que contratam seus serviços. O evento na Toyster foi a
primeira vez que foi procurado por uma empresa - e ele desconhece outros exemplos. "Tem
um monte de empresário que está se envolvendo com política, mas abordar o assunto dentro
das próprias empresas, com os funcionários, realmente eu não conheço", diz.
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NOVA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROMETE EMBATE
Fonte: Valor Econômico. A proposta de uma nova contribuição sindical negocial, em
substituição ao imposto obrigatório extinto pela reforma trabalhista, promete gerar novo
embate no próximo governo. Entre os defensores, a cobrança é considerada mais justa,
transparente e racional do que o imposto sindical. Na ponta contrária, a medida é vista como
um erro e retorno velado ao modelo anterior.
Tendo como relator o deputado Bebeto (PSB-BA), a proposta consta do projeto de lei 5.795,
de julho de 2016, e voltou à discussão esta semana, após o deputado Paulinho da Força (SDSP) colocá-la como condição para o apoio do Centrão à candidatura presidencial de Geraldo
Alckmin (PSDB). O tucano, por sua vez, disse para "esquecer o imposto", mas acenou em favor
da contribuição.
Pelo modelo sugerido, a contribuição passaria por aprovação em assembleia no momento da
negociação coletiva e seria válida para todos os trabalhadores da categoria, e não somente
para associados aos sindicatos. O valor a ser recolhido estaria limitado a um teto de 1% da
remuneração bruta anual, enquanto o imposto sindical era de um dia de trabalho por ano equivalente a cerca de 0,25% da remuneração anual (ver simulação acima).
A contribuição negocial (também chamada assistencial) já existe, mas o Supremo Tribunal
Federal (STF) reafirmou em março do ano passado que ela só pode ser descontada dos
sindicalizados.
Para Sérgio Firpo, professor de economia do Insper, a proposta representa um retrocesso.
"Estávamos em um caminho de acabar com a obrigação de contribuição e fazer com que os
sindicatos buscassem recursos por meio do trabalho que efetivamente façam para seus
filiados", afirma.
Na visão do economista, um dos defensores da reforma trabalhista que entrou em vigor em
novembro, uma alternativa para fortalecer os sindicatos na nova conjuntura seria tornar os
resultados das negociações mediadas pelas entidades válidas apenas para associados. Ao
mesmo tempo, Firpo defende o fim da unicidade sindical.
Entre as centrais sindicais, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) apoia
o projeto de lei em tramitação na Câmara e o modelo de contribuição mediante aprovação em
assembleia, mas acredita que pontos como o teto de 1% da remuneração anual devem ser
rediscutidos.
"Não sou adepto dessa rigidez e creio que não podemos substituir um instrumento por outro
que venha a aumentar o valor cobrado", afirma Divanilton Pereira, presidente em exercício da
CTB. "A Câmara deve encontrar um percentual de equilíbrio que respeite as condições
materiais dos trabalhadores", completa.
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A União Geral dos Trabalhadores (UGT) vê a proposta em discussão com simpatia e acredita
que o limite de 1% da remuneração anual é justo, já que a intenção é de que a nova
contribuição substitua todas as demais Pelo modelo anterior, os sindicatos se financiavam por
até quatro formas de arrecadação: imposto sindical obrigatório, contribuição assistencial e taxa
confederativa (estas negociadas no momento da convenção coletiva), além da mensalidade
dos associados. "A ideia é que tenha uma contribuição que seja essa e mais nenhuma",
argumenta Ricardo Patah, presidente da UGT.
Também favorável ao modelo em discussão, Clemente Ganz Lúcio, diretor do Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), afirma que a cobrança de
todos os trabalhadores parte do entendimento de que a negociação produz um bem geral e é
defendida também pelos empresários, que teriam dificuldade de administrar regras distintas.
Segundo ele, o fato de a cobrança passar por decisão em assembleia aumentaria a obrigação
dos sindicatos de prestar contas e ter relação mais próxima com a base.
Quanto à possibilidade de extinção do Ministério do Trabalho, levantada por Alckmin em
entrevista ao "Roda Viva", Ganz Lúcio avalia que, mais importante do que a existência ou não
da pasta é a qualidade da gestão da política pública. Já Patah, da UGT, se diz contrário à
medida. "Se você tem uma dor de cabeça, a solução não é cortá-la", diz o sindicalista.
CARROS PARA DEFICIENTES: PRAZO DE REVENDA COM ISENÇÃO DE ICMS SOBE
DE 2 PARA 4 ANOS
Fonte: G1 – Auto Esporte. O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) ratificou nesta
quinta-feira (26) uma alteração na regra para a revenda de veículos comprados com isenção
de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) para pessoas que possuem
deficiência física, visual, mental ou autismo.
A partir de agora, o proprietário de veículo comprado com este tipo de isenção terá que ficar 4
anos antes de revender para uma pessoa que não tem direito ao benefício. Até então, o prazo
era de 2 anos.
Caso ele queira revender antes de 4 anos, terá que recolher o imposto. O prazo para a isenção
do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), que é outro benefício para pessoas com
deficiência, permanece de 2 anos.
São Paulo e Goiás foram contra
A alteração foi proposta no início de julho, em momento recorde de vendas deste tipo no
Brasil, mas aguardava ratificação dos secretários de Fazenda dos estados. Apenas São Paulo e
Goiás foram contra a mudança, o que não impediu que ela entrasse em vigor também nesses
estados.
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De acordo com o Ministério da Fazenda, o mínimo de 6 estados teriam que ser contra a
medida para que ela fosse revista.
Chamada de PCD (Pessoa com Deficiência) pelas montadoras, esse tipo de venda atingiu um
pico em 2018, chegando a cerca de 187 mil unidades no 1º semestre, em números
preliminares, de acordo com a Associação Brasileira de Indústria, Comércio e Serviços de
tecnologia Assistiva (Abridef).
O número é o mesmo que foi registrado nos 12 meses de 2017, enquanto em 2016 alcançou
139 mil. O processo para conseguir os benefícios possui várias etapas. O G1 preparou um guia
com dicas de como obter as isenções:
Como funciona?
Pessoas com deficiência física, visual, mental ou autismos têm direito a comprar carros com a
isenção de impostos no Brasil.
Os compradores podem ter descontos não só nos nos já citados IPI e ICMS, mas também no
IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e no IPVA (Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores).
Quais são os possíveis descontos?
IPI – isenção total a cada 2 anos para compra de carro com qualquer valor;
ICMS – isenção total a cada 4 anos na compra de carros de até R$ 70 mil;
IOF – isenção total quando o valor financiado é superior a 70% do total do veículo. Pode ser
obtida uma única vez por CPF;
IPVA – isenção total e válida para apenas um veículo daquele proprietário.
Quais deficiências dão direito à isenção?
A Receita Federal indica que pessoas com deficiência física, visual, mental ou autismo podem
solicitar as deduções, conforme a Lei nº 8989, de 1995, que diz o seguinte:
“É considerada também pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteradão
completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da fundão física.”
Como a lei não específica exatamente quais doenças ocasionam comprometimento, a lista de
possibilidades é longa e inclui artrose, alguns tipos de câncer, LER (lesão por esforço
repetitivo), problemas na coluna e tendinite (veja uma lista mais extensa no final da
reportagem).
Em todos os casos, apenas um laudo médico pode comprovar o comprometimento da função
física e o direito ao benefício.
“Um câncer de mama mexe no nervo do braço, que perde força para o movimento, a mesma
coisa o câncer de próstata, que pode causar formigamento”, explica Rosso.
Isenção para não condutores
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Também é possível pedir as isenções para pessoas com deficiência que não dirigem. Se a
pessoa for incapaz de dirigir, o carro sairá no nome dela, mas ela deverá indicar até 3
condutores, que não precisam ter CNH específica para portadores de deficiência.
Isso poder ser feito pela própria pessoa ou por seu representante legal, e também há a
possibilidade de o carro ser dirigido por terceiros, como quando a isenção é aplicada para
crianças, por exemplo.
Quais modelos posso comprar?
Para ter o maior desconto possível, ou seja, ICMS, IOF e IPI, a pessoa portadora de deficiência
deve comprar carros com menos de 127 cv que custem até R$ 70 mil.
Algumas fabricantes lançaram nos últimos anos versões específicas voltadas para este público,
com um alguns equipamentos a menos para não bater o limite, mas sempre com câmbio
automático ou automatizado.
Mas nada impede que a pessoa com deficiência peça isenção para modelos mais caros. Nestes
casos, a redução será apenas do IPI.
Como fazer o processo?
1º passo: se a pessoa já possui CNH, terá que solicitar ao Detran a alteração para a habilitação
de portadores de deficiência. Caso ainda não tenha CNH ainda, terá que tirá-la já como o
portador da enfermidade.
Em ambos os casos é necessário passar por avaliação médica e exame prático específico. Caso
a compra seja de um não condutor, não é necessário ter CNH (Carteira Nacional de
Habilitação) ou realizar a mudança. Então, o requerente pode pular para o 2º passo.
2º passo: a primeira isenção a ser solicitada é a do IPI, que deve ser requisitada à Receita
Federal. Será necessário ter um laudo médico, que pode ser particular, comprovando a
doença.
Já é possível fazer a solicitação pela internet e os pedidos devem ser liberados em até 72
horas. A pessoa então receberá uma carta de isenção do IPI que tem validade de 270 dias
corridos.
3º passo: a isenção do ICMS deve ser pedida diretamente na Secretaria da Fazenda de cada
estado apenas depois da liberação do IPI e se o veículo desejado custar até R$ 70 mil. O prazo
para a liberação do ICMS é de 60 dias e a carta de isenção também tem validade de 270 dias
corridos.
4º passo: com as cartas de isenção de IPI e ICMS em mãos, o cliente pode comprar o veículo
desejado, que pode não estar disponível imediatamente, já que a demanda está alta.
5º passo: depois de receber o carro, o proprietário deve procurar a Secretaria da Fazenda do
estado e solicitar a isenção do IPVA. Isso deve ser feito em até 30 dias depois do faturamento
do veículo, caso contrário, a isenção só valerá a partir do ano seguinte.
Quando solicitar a isenção do IOF?
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Como o processo de IOF é feito junto à Receita Federal, pode ser solicitado no mesmo
momento do IPI, porém, é limitado a veículos de até 127 cavalos. Além disso, somente pode
ser utilizado quando o financiamento é maior que 70% do valor do veículo.
E se o veículo for vendido antes prazo?
Neste caso, a pessoa terá que recolher o IPI e o ICMS que foi dado como desconto. Para
vender o veículo e comprar outro sem ter que devolver as isenções, é necessário esperar o
prazo de 2 anos expirar, para o IPI, e agora de 4 anos para o ICMS.
Posso usar só o benefício do IPI?
O benefício do IPI é o primeiro a ser solicitado, então fica como decisão do comprador utilizar
somente esta isenção, sem solicitar o ICMS. Nesse caso, o prazo continua de 2 anos para a
revenda do bem.
Lista de possíveis deficiências
As seguintes doenças, procedimentos ou deficiências podem ter direito à compra de veículo
com isenções, se houver comprometimento da capacidade física sempre comprovada por
laudo médico:
Amputações, artrite reumatóide, artrodese, artrose, AVC, AVE, autismo, alguns tipos de
câncer, doenças degenerativas, deficiência visual, deficiência mental (severa ou profunda),
doenças neurológicas, encurtamento de membros e más-formações, esclerose múltipla,
escoliose acentuada, LER (Lesão por Esforço Repetitivo), linfomas, lesões com sequelas físicas,
manguito rotador, mastectomia, nanismo, neuropatias diabéticas, paralisia, paraplegia,
Parkinson, poliomielite, próteses internas e externas (joelho, quadril, coluna, etc), problemas na
coluna, quadrantomia relacionada a câncer de mama, renal crônico com uso de fístula,
síndrome do túnel do carpo, tendinite crônica, tetraparesia e tetraplegia.
EMPRESAS TEM ATÉ O DIA 31 DE JULHO PARA ENVIO DA DECLARAÇÃO FISCAL
Fonte: Portal Dedução. No dia 31 de julho se encerra o prazo para que as empresas de todo o
país enviem ao governo a Escrituração Contábil Fiscal (ECF), documento que desde 2014
substituiu a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). Todas as
organizações brasileiras ativas precisam encaminhar essas informações para a Receita Federal,
com exceção das listadas no Simples Nacional e órgãos/autarquias/fundações públicas. Caso
não cumpram o prazo ou transmitam a documentação com irregularidade, a multa pode variar
entre R$ 500 e R$ 5 milhões.
Este ano, a ECF ganhou algumas importantes mudanças, como a introdução da declaração
sobre o recebimento de recursos estrangeiros em exportações e novas regras para o pedido
de restituidão, ressarcimento e compensadão. “A partir de agora, alguns pedidos de restituidão

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

1

NOTÍCIAS FISCAIS Nº 3.859
BELO HORIZONTE, 30 DE JULHO DE 2018.

só poderão ser feitos após a transmissão da ECF para a Receita Federal. É preciso estar atento
a todas as alteradões para fazer este processo de maneira correta e evitar problemas futuros”,
explica Renata Borowski, consultora tributária da Thomson Reuters, multinacional de soluções
em tecnologia e informações estratégicas para os segmentos Fiscal, Tributário, Jurídico e de
Comércio Exterior.
Outra novidade que pode causar confusão às empresas é a declaração de moedas virtuais,
assunto que ganhou popularidade em 2017. Com a alta valorização de algumas criptomoedas,
muitas empresas adquiriram esse tipo de ativo no ano passado. Como ainda não há uma
maneira específica de declarar este tipo de bem, sua classificação deve ser feita de acordo
com a razão da compra, como “investimento”, por exemplo, com as respectivas tributações.
“A melhor maneira de garantir compliance no preenchimento e envio da ECF, é contar com o
suporte de um software que esteja 100% adaptado às normas estabelecidas pela Receita
Federal, assim como acesso a informações relevantes atualizadas em tempo real”, afirma
Renata. A Thomson Reuters disponibiliza a solução ONESOURCE ECF, para efetuar e
transmitir a declaração de maneira correta, e a ferramenta Checkpoint, que traz atualizações
de todas as informações relevantes sobre a ECF.
Confira abaixo todos os pontos importantes para estar em conformidade com a ECF 2018.
Quais empresas precisam entregar a ECF?
Todas as pessoas jurídicas em atividade no país são obrigadas a preencher a ECF, inclusive as
imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real, lucro arbitrado ou lucro presumido. As
únicas exceções são as empresas enquadradas no Simples Nacional – processo feito pelo
portal do Simples Nacional ainda no primeiro trimestre do ano – e órgãos, autarquias e
fundações públicas. “Em caso de Sociedades em Conta de Participadão (SCP), cada uma delas
deverá preencher e transmitir sua própria ECF, utilizando o CNPJ da pessoa jurídica que é
sócia ostensiva e o CNPJ de cada SCP”, explica a consultora tributária da Thomson Reuters.
Quais são as informações que precisam ser enviadas nesta declaração?
A ECF contempla todas as operações para a composição da base de cálculo e o valor devido
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL). São 17 blocos, nem todos de preenchimento obrigatório, variando de acordo
com a forma de tributação adotada pela empresa – Lucro Real, Presumido ou Arbitrado.
“As informadões da ECF são mais complexas do que que a antiga DIPJ, o que exige um
cuidado ainda maior para o preenchimento correto”, conta Renata. É indispensável seguir o
modelo mais atualizado do Manual de Orientação do Leiaute, disponível no site do Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED (http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1644).
Quais são as principais novidades para a ECF em 2018?
Em 2018 a Receita Federal fez poucas alterações na ECF. Além da atualização de algumas
tabelas dinâmicas, as principais mudanças são a inclusão da Declaração sobre utilização dos
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recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações (DEREX) e novas
normas para restituição, ressarcimento e compensação.
A DEREX é direcionada para as empresas que fazem exportação, que deverão informar a
origem e utilização dos recursos movimentados no exterior durante o ano de 2017. No
entanto, o ponto mais polêmico é nova regra para os Pedidos de Restituição e a Declaração de
Compensação – PER/Dcomp. Em caso de créditos provenientes de saldo negativo de IRPJ ou
de CSLL, os pedidos só poderão ser feitos à Receita Federal depois da transmissão da ECF,
que irá demostrar esse direito ao crédito, de acordo com o período de apuração.
Como declarar bens que ainda não são “comuns”, como criptomoedas?
“As criptomoedas ganharam enorme destaque no ano de 2017, por conta da alta valorização
obtida pelo Bitcoin e outras moedas virtuais no período. No entanto, ainda não há nenhuma
determinação oficial do Fisco sobre como tratar tais operações pelas pessoas jurídicas”, explica
a consultora tributária da Thomson Reuters.
As moedas virtuais são ativos e sua correta classificação contábil depende do real propósito de
sua aquisidão. Se a aquisidão foi como “investimento”, deve ser registrada como tal e estará
sujeita à apuração do ganho de capital quando de sua baixa. Os ganhos serão tributáveis
mediante aplicação da alíquota de 15% (IRPJ) e 9% (CSLL).
A única orientação oficial divulgada está relacionada à apuração do imposto de renda pelas
pessoas físicas. O Fisco determinou que devem ser declaradas como “outros bens”, pelo valor
da aquisidão, uma vez que podem ser equiparadas a um ativo financeiro. “Já para as operadões
envolvendo as pessoas jurídicas, ainda não há dispositivo legal que regulamente a matéria.
Novas regras para registro e tributação das criptomoedas podem ser divulgadas para as
declaradões dos próximos anos”, completa.
Como garantir conformidade na declaração da ECF?
O ponto mais importante é contar com uma solução em tecnologia que esteja totalmente
atualizada e adaptada às normas da ECF. Preferencialmente, que forneça ferramentas desde a
apuração até a entrega da obrigação fiscal, com múltiplos cenários de regimes de tributação,
como a ONESOURCE ECF. “Além disso, é importante ter acesso à materiais que contemplem
a legislação atualizada, Jurisprudência, Roteiros, Comentários, Artigos, Tabelas e Agenda de
Obrigadões”, completa Renata. Tudo isso está reunido na plataforma Checkpoint, da Thomson
Reuters.
Quais são as punições aplicáveis?
As penalidades impostas pela falta/atraso na entrega da ECF, assim como a apresentação com
incorreções variam de acordo com a forma de tributação adotada pela empresa. Para pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real, a multa é de 0,25% do lucro líquido por mêscalendário ou fração. As multas são limitadas a R$ 100 mil (empresas com receita anual de até
R$ 3,6 milhões) ou R$ 5 milhões (empresas com receita superior a R$ 3,6 milhões). Já em caso
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de informações incorretas, inexatas ou omitidas, a punição é de 3% (não inferior a R$ 100,00),
do valor em questão.
Para as demais empresas (lucro presumido, imune, isenta, etc.), a multa em caso de atrasos é
de R$ 500 por mês-calendário. Se a ECF conter erros ou omissões, a penalidade é igual: 3%
(não inferior a R$ 100,00) do valor omitido, inexato ou incorreto. Em todas as situações, as
multas podem ser reduzidas em até 90%, de acordo com o tempo de atraso para envio da ECF
ou pronta correção de incorreções na declaração.
TJ-RJ MANTÉM PENHORA DE CONTRIBUINTES EM 7 MIL EXECUÇÕES
Fonte: Consultor Jurídico – CONJUR. Por entender que o pedido da seccional do Rio de Janeiro
da OAB foi genérico, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador
Milton Fernandes de Souza, negou o cancelamento da penhora em cerca de 7 mil execuções
fiscais movidas pelo município do Rio.
Souza apontou que não poderia determinar a suspensão de penhoras em milhares de
processos sem analisar cada caso, informou a assessoria de imprensa do TJ-RJ à ConJur.
Segundo ele, a legislação brasileira não admite pedidos genéricos.
Além disso, ressaltou, o presidente do TJ não pode controlar ato judicial pela via
administrativa. Segundo ele, ele procedimento deve ser por meio de recursos das partes,
encaminhados às varas, e não à Presidência da corte.
Por fim, o desembargador destacou que a OAB não tem legitimidade para pedir a suspensão
de decisão de processos em que ela não é uma das partes. Somente estas poderiam requerer
isso, avaliou.
A OAB-RJ recorreu ao tribunal depois de a juíza Katia Cristina Nascentes Torres, da 12ª Vara
de Fazenda Pública do Rio, ter determinado a penhora de bens em cerca de 7 mil execuções
fiscais. Não houve qualquer despacho e nem pedido específico, apenas o bloqueio por meio
do sistema eletrônico de penhora em conta. De acordo com a juíza, os pedidos de penhora já
haviam sido feitos pela Procuradoria do Município do Rio nas petições iniciais.
Advogados ouvidos pela ConJur, no entanto, se disseram surpreendidos pela medida, já que
não foram intimados de pedidos de bloqueio em nenhum momento do processo. Segundo
eles, a juíza simplesmente foi ao BacenJud e ordenou o bloqueio de valores nas contas,
mesmo nos casos em que os contribuintes apresentaram bens mais caros que a dívida à
penhora.
Quem acompanha o caso afirma que a decisão da juíza foi tomada para forçar devedores do
Fisco municipal a aderir a um programa de parcelamento de dívidas tributárias de IPTU e ISS.
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No aviso que pregou numa parede da vara, a magistrada informa que só vai liberar os valores
bloqueados com a apresentação do comprovante de inscrição da dívida no programa.
PIS/COFINS – NÃO HÁ PERMISSÃO LEGAL PARA APURAÇÃO DE CRÉDITOS COM
BASE NAS DESPESAS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS VENDIDAS EM FROTA
DA PRÓPRIA
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Solução de Consulta 7007 Disit/SRRF07
27/07/2018
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS COM TRANSPORTE EM FROTA
PRÓPRIA E DEPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há permissão legal para apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para
o PIS/Pasep com base nas despesas de transporte de mercadorias vendidas em frota da
própria pessoa jurídica revendedora, bem como dos encargos de depreciação incorridos no
mês. SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT n.º 490,
de 26 de setembro de 2017, e à SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT N.º 7, DE 23 DE
AGOSTO DE 2016.DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei n.º 10.637, de 2002, com alterações, arts. 2º,
3.º e 8º; Lei n.º 10.833, de 2003, arts. 3.º e 15, II.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS COM TRANSPORTE EM FROTA
PRÓPRIA E DEPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há permissão legal para apuração de créditos da não cumulatividade da Cofins com base
nas despesas de transporte de mercadorias vendidas em frota da própria pessoa jurídica
revendedora, bem como dos encargos de depreciação incorridos no mês. SOLUÇÃO DE
CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT n.º 490, de 26 de setembro
de 2017, e à SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT N.º 7, DE 23 DE AGOSTO DE
2016.DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei n.º 10.833, de 2003, com alterações, arts. 2º, 3.º e 10.
PIS/COFINS – ICMS-ST PAGO PELO ADQUIRENTE DE ENERGIA ELÉTRICA –
CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Solução de Consulta 7008 Disit/SRRF07
DOU de 27/07/2018
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. ICMS-ST PAGO PELO ADQUIRENTE DE
ENERGIA ELÉTRICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
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É vedada a apuração de créditos da não cumulatividade da Cofins em relação ao valor de
ICMS pago pela pessoa jurídica adquirente de energia elétrica na condição de responsável pela
retenção e recolhimento do imposto. SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO
DE CONSULTA Nº 557-Cosit, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 (D. O. U de 2 DE JANEIRO
DE 2018). DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.833, de 2003, Art. 3º, III; IN SRF nº 404, de
2004.
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/PASEP
EMENTA: REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. ICMS-ST PAGO PELO ADQUIRENTE DE
ENERGIA ELÉTRICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep em
relação ao valor de ICMS pago pela pessoa jurídica adquirente de energia elétrica na condição
de responsável pela retenção e recolhimento do imposto. SOLUÇÃO DE CONSULTA
VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 557-Cosit, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017
(D. O. U de 2 DE JANEIRO DE 2018). DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.637, de 2002, Art.
3º, IX; IN SRF nº 404, de 2004.
PIS/PASEP – ENTES PÚBLICOS – OPERAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS –
FUNDEB
Fonte: Receita Federal do Brasil – RFB. Solução de Consulta 3 Cosit
DOU de 27/07/2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: ENTES PÚBLICOS. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUINTES. OPERAÇÕES
INTERGOVERNAMENTAIS. FUNDEB.
As transferências intergovernamentais podem se constituir em transferências constitucionais
ou legais ou em transferências voluntárias:a) As transferências intergovernamentais
constitucionais ou legais estão abrangidas pela regra do inciso III do art. 2º da Lei nº 9.715, de
1998, devendo o ente transferidor excluir os valores transferidos de sua base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais e o ente beneficiário
dos recursos deve incluir tais montantes na base de cálculo da sua contribuição;b) As
transferências intergovernamentais voluntárias estão abrangidas pelo § 7º do art. 2º da Lei nº
9.715, de 1998, devendo o ente transferidor manter os valores transferidos voluntariamente
na base de cálculo de sua Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais e o ente beneficiário deve excluir tais montantes de sua base de cálculo.Os
recursos do FUNDEB consistem em transferências intergovernamentais constitucionais ou
legais operacionalizadas de modo indireto.O § 6º do art. 2º da Lei nº 9.715, de 1998, ordena
que a União retenha, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, os valores a serem
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transferidos a outros entes, podendo esses valores ser excluídos da contribuição devida
desses últimos.Dispositivos Legais: Constituição da República Federativa do Brasil , de 5 de
outubro de 1988; Lei nº 9.715, 25 de setembro de 1998, art. 2º, III, § 6º e § 7º e art. 7 º;
Decreto nº 4.524, de 17 de dezembro de 2002, art. 67, art. 68, parágrafo único e art. 69; Lei
nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, § 1º e art. 12, § 2º e § 6º; Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, art. 41; Lei Complementar nº 08, de 3 de dezembro de 1970, art. 2º; Lei nº
11.494, de 20 de junho de 2007; Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007.
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