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Governo planeja elevar a alíquota do Reintegra de 0,3% para
3%

Ministério da Fazenda anunciou que pretende aumentar a alíquota do regime de

recuperação de créditos voltado às empresas exportadoras de bens manufaturados.

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou que, a par�r de outubro, a alíquota

do  programa  Reintegra  (regime  de  res�tuição  de  crédito  para  exportadores  de  bens

manufaturados) vai passar de 0,3% para 3% para todos os beneficiados, mesmo valor já

previsto para valer em 2015. O impacto fiscal es�mado em R$ 6 bilhões ocorrerá apenas

no ano que vem.
 

Segundo  Guido  Mantega,  essa  é  uma  importante  medida  para  aumentar  a

compe��vidade das empresas exportadoras. "Resolvemos fazer uma agenda urgente para

o setor de exportação, pois ele apresenta problemas desde a crise de 2008. A concorrência

está  violenta  e  predatória",  disse  após  reunião  com  empresários  na  Federação  das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

 

O  ministro  informou  também  que  o  governo  vai  aumentar  em  R$  200  milhões  o

orçamento  do  Proex-Equalização,  programa  de  financiamento  às  exportações.  "Isso

permi�rá  expandir as exportações em mais de US$ 3 bilhões, em um curto  espaço de
tempo." Na avaliação de Mantega, as duas medidas vão permi�r a redução do prazo de

exportação e importação.

 

Entre as medidas anunciadas pelo ministro, está também a ampliação do Drawback

(desoneração  de  impostos na  importação) e  do  Recof  (Regime  Aduaneiro  Especial  de

Entreposto  Industrial  sob  Controle  Informa�zado).  Na  prá�ca,  as mudanças permi�rão

que todas as empresas, independente do tamanho, possam se beneficiar de uma maior

agilidade no reconhecimento de isenção de impostos quando da aquisição de insumos no

exterior, desde que eles sejam des�nados à produção para exportação.

 

O  governo  também se  comprometeu  a  implementar  um portal  único  do  comércio

exterior,  simplificando  processos  que,  no  final,  permi�rão  reduzir  custos  e  prazos  de

exportação e importação. A meta final, segundo explicou o ministro, é diminuir o prazo

total das operações de exportação de 13 para 8 dias e das importações de 17 para 10 dias.

Fonte: Ministério da Fazenda

 

Plenário do Supremo decide pela exclusão do ICMS da base de
cálculo da COFINS
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Após mais de 15 anos, os ministros do STF, por maioria de votos, julgaram

incons(tucional a inclusão do valor do ICMS na base de cálculo da COFINS.

Foi  concluído  no  STF,  no  dia  8/10/14,  o  julgamento  do  Recurso  Extraordinário  nº

240785, no qual se discute a cons�tucionalidade da inclusão do valor do ICMS na base de

cálculo  da  Cofins.  Os  ministros,  por  maioria,  deram  provimento  ao  recurso  do

contribuinte, uma empresa do setor de autopeças de Minas Gerais, garan�ndo a redução

do valor cobrado a  Itulo  de Cofins. Nesse caso,  a  decisão vale apenas para  as partes

envolvidas no processo.

 

A retomada do julgamento foi precedida por pedido do advogado-geral da União, Luís

Inácio  Adams,  para  que  a  apreciação  do  recurso  ocorresse  em conjunto  com a  Ação

Declaratória  de  Cons�tucionalidade  18  e  o  RE  574706  (com  repercussão  geral

reconhecida), ambos sobre o mesmo tema e com impacto para todos os contribuintes.

 

De acordo com Adams, mesmo não tendo repercussão geral, eventual decisão no RE

240785 poderia ser uma sinalização para os demais interessados. Uma sinalização talvez

equivocada, sustentou o advogado-geral, já que o resultado do julgamento de hoje pode

não se repe�r no julgamento da ADC 18, uma vez que muitos votos foram proferidos por

ministros que já não mais compõem o Tribunal.

 

Contudo, a Corte não acolheu a proposta por entender que o caso concreto começou a

ser julgado há bastante tempo e conta com posições firmadas em votos já proferidos. Para

o relator do caso, ministro Marco Aurélio,  a  demora  para  a  solução do caso jus�ficava

prosseguir com o julgamento do RE 240785. O ministro afirmou haver demora excessiva

para julgar o RE, que começou a ser apreciado há mais de quinze anos. "Urge, sob pena de

um desgaste para  o  Supremo,  ul�mar a  entrega  da  prestação  jurisdicional  às  partes",

ressaltou o relator.

 
Acompanhando o entendimento do  relator - favorável  ao contribuinte -,  o  ministro

Celso de Mello proferiu voto em que destacou as limitações cons�tucionais ao poder de

tributar.  Segundo  o  ministro,  o  exercício  do  poder  de  tributar  deve  submeter-se  aos

modelos jurídicos estabelecidos pela Cons�tuição Federal, que fixa limites à atuação do

Estado.

 

"Não cons�tui  demasia  reiterar a  advertência  de que a  prerroga�va de tributar não

outorga  o  poder  de  suprimir  ou  inviabilizar  direitos  cons�tucionais  assegurados  ao
contribuinte. Este dispõe de um sistema de proteção des�nado não a exonerá-lo do dever

de pagar tributos, mas des�nado a ampará-lo quanto a eventuais excessos ou ilicitudes

come�das pelo poder tributante", afirmou o decano.

 

Em  seu  voto-vista  proferido  na  sessão,  o  ministro  Gilmar  Mendes  foi  favorável  à

manutenção do ICMS na base de cálculo da Cofins, acompanhando a divergência aberta

pelo ministro Eros Grau (aposentado). No entendimento do ministro Gilmar Mendes, o
conceito de receita bruta ou faturamento é o total recebido pelo contribuinte nas vendas

de bens e serviços, e as exceções a essa regra devem estar previstas na legislação.

 

Ao contrário dos tributos sobre receita líquida, como o Imposto de Renda, que suporta
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deduções, os impostos sobre faturamento ou receita  bruta  não possuem exclusões. "A

exclusão  da  base  de  cálculo  sem  previsão  norma�va  cons�tui  ruptura  no  sistema  da

Cofins. Se excluída a importância do ICMS, porque não re�rar o ISS, do Imposto de Renda,

do Imposto de Importação, Imposto de Exportação, taxas de fiscalização, do Programa de

Integração Social, da taxa do Ibama, da base de cálculo da Cofins?", indagou o ministro.

 
"Incen�var  engenharias  jurídicas  só  desonera  o  contribuinte  no  curto  prazo,  e  só

incen�va  o  Estado a  criar novos tributos. Ou  alguém duvida  que a  exclusão  levará  ao

aumento de alíquota para fazer frente às despesas?", afirmou. Fonte: No.cias STF

 

 

Indústria que aproveita resíduo sólido pode ter redução de
até 100% do IPI

O estabelecimento industrial que reciclar resíduos sólidos poderá, até 2019, obter redução

de até 100% no Imposto sobre Produtos Industrializados devido na aquisição dessas matérias

primas.

O  estabelecimento  industrial  que  reciclar  resíduos sólidos  poderá,  até  2019,  obter

redução de até 100% no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) devido na aquisição

dessa matéria prima para fabricar seus produtos. É o que estabelece inicia�va pronta para

ser votada na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) com o propósito de incen�var a

indústria que contribui para a redução da poluição e para a criação de emprego e renda
no setor de reciclagem.

 

De autoria da ex-senadora Serys Slhessarenko, o projeto (PLS 510/2009) será votado na

forma  de  subs�tu�vo  apresentado  pelo  relator,  senador  Flexa  Ribeiro  (PSDB-PA).  As

mudanças recomendadas pelo relator se amparam no entendimento de que a forma de
aplicação  desse  incen�vo  fiscal  precisa  ser  repensada,  sobretudo  em  razão  das

caracterís�cas do setor de reciclagem e da existência de lei federal, posterior ao projeto,

sobre o tema.

 

Flexa Ribeiro alega que a maior parte dos resíduos recicláveis não sofre processo de

industrialização e, portanto, não cons�tui  fato gerador de IPI. Ou seja, caso a  indústria
opte  por  comprar  material  reciclado,  não  obterá  crédito  do  imposto  para  abater  no

momento da venda da mercadoria em que ele foi u�lizado.

 

No entendimento de Flexa  Ribeiro, o  caminho mais adequado para  solucionar essa

questão é ampliar o incen�vo atualmente previsto na Lei 12.375/2010, a qual determina

que o crédito presumido somente poderá ser u�lizado se os resíduos forem adquiridos de

coopera�va  de  catadores formada  exclusivamente  por pessoas  Rsicas,  impedindo  que

uma empresa seja a fornecedora dos resíduos. Além disso, o incen�vo vige até o final de

2014 e é limitado a 50% do valor do resíduo adquirido.

 

Com esse subs�tu�vo, o relator pretende eliminar as restrições impostas pela lei  em

vigor. Assim, o crédito presumido será gerado em qualquer compra, independentemente

da  natureza  jurídica  do  vendedor,  e  passa  a  ter como base 100% do  valor do resíduo
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sólido  adquirido.  Ele  também  prorroga  o  incen�vo  até  31  de  dezembro  de  2019.  E

determina que o Execu�vo es�me anualmente o montante dessa renúncia fiscal e o inclua

no projeto de lei orçamentária que envia ao Congresso. Fonte: Agência Brasil
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