
OPINIÃO
Prazos mais racionais 

para decadência e 
prescrição

A Receita Federal deve 

levar em consideração 

a realidade do 

contribuinte

A reforma tributária que 
o governo negocia no 
Congresso Nacional 

para tentar reduzir as injus-
tiças de um sistema também 
conhecido por “esquizofrêni-
co” – uma das principais cau-
sas é o excesso de obrigações 
acessórias - deve fi car para o 
segundo semestre, à espera da 
evolução das reformas como a 
da Previdência.

Portanto, haverá tempo 
sufi ciente para que a equipe 
econômica e parlamenta-
res encarregados de propor 
mudanças na área tributária 
estudem com maior profundi-
dade a motivação de possíveis 
inefi ciências na arrecadação 
e fi scalização. Como ressalta-
mos, há um número excessivo 
de obrigações acessórias, com 
diversas informações redun-
dantes e que são cruzados pelo 
Big Data do Fisco. 

Com o advento do Sistema 
Público de Escrituração Di-
gital – SPED, não nos parece 
razoável o longo espaço de 
decadência e prescrição para 
que o Fisco promova a fi scali-
zação e possíveis autuações. 
Atualmente cinco anos, que 
podem chegar a dez anos nos 
casos dos tributos com lança-
mento por homologação.

Diante do avanço tecnológi-
co da Receita, acreditamos ser 
um período muito longo para 
decair ou prescrever o direito 
de fi scalizar, autuar e cobrar 
pelo Fisco. O prazo tornou-se 
irreal e contribui para a insegu-
rança jurídica do contribuinte, 
uma vez que as autuações 
e cobranças retroagem com 
aplicações de pesadas multas, 
juros e correção monetária.

Devemos ressaltar que este 
prazo e os efeitos perversos 
da retroação comprometem a 
sobrevivência de grande parte 
das empresas brasileiras; en-
tretanto, esse tema não consta 
de nenhuma proposta da refor-
ma tributária, mas deveria ser 
discutido também por ser tão 
importante quanto os outros. 
Em suma, o Executivo e o Le-
gislativo têm neste momento 

uma ótima oportunidade de 
mudar o Código Tributário 
Nacional para fazer o País 
entrar na era da modernidade 
numa aérea crucial para o seu 
desenvolvimento.  

A Receita Federal deve levar 
em consideração a realidade do 
contribuinte, principalmente 
em momentos de incertezas 
econômicas: a cobrança num 
prazo tão longo funciona como 
uma espada de Dâmocles sobre 
a cabeça do empresário com 
alguma pendência, que em 
muitos casos é detectado pelo 
Fisco quando já se ultrapassa-
ram anos do fato que gerou a 
obrigação. Quanto mais rápida 
a solução, mais livre o contri-
buinte se sente para tocar seu 
negócio.

Ou seja, o apelo dos empre-
sários é para fi car em dia com 
o Fisco e não para ludibriá-lo. 
Nesse ponto entra a atribuição 
da Receita, diante do excesso 
obrigações acessórias criadas, 
ajudando a engessar a vida 
econômica das empresas. 
Atribuição de orientar corre-
tamente, e não de punir, o que 
parece ser o objetivo primeiro 
de tecnoburocratas.  

Como o SESCON-SP alertou 
inúmeras vezes, o governo 
errou ao não preparar os con-
tribuintes para as novidades 
que adviriam com o SPED e 
seus braços de obrigações, o 
que levou a inúmeros proce-
dimentos irregulares em razão 
de um sistema confuso. Muitas 
das pendências resultam de 
erros involuntários, criando 
penalidades e multas muitas 
vezes injustas. Mas que per-
manecem como esqueletos a 
assombrar os contribuintes.

O prazo de cinco anos quan-
do da edição da legislação não 
nos parece desarrazoado, mas 
com toda evolução tecnológica 
do Fisco e dos contribuintes 
concluímos que foi perdida a 
razoabilidade. Se o Brasil quer 
realmente avançar em sua 
estrutura burocrática, deve 
começar a pensar em um prazo 
de decadência mais justo, que 
não impacte na continuidade 
dos negócios.

(*) - É presidente do SESCON-SP, 
Sindicato das Empresas de Serviços 

Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento no Estado de São 

Paulo.

Marcio Massao Shimomoto (*)
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Acidentes elétricos 
causaram quase 600 
mortes em 2016

Acidentes com eletricidade 
causaram 599 mortes no Brasil 
em 2016, segundo levantamen-
to divulgado ontem (4) pelo 
Instituto Brasileiro do Cobre 
(Procobre). Desses, 171 foram 
acidentes domésticos. A pes-
quisa avaliou ainda, a partir de 
uma amostra de 999 domicílios, 
as condições das instalações 
elétricas residenciais. 

Segundo o estudo, apenas 
29% das residências brasilei-
ras têm projeto elétrico e 52% 
não têm fi o terra. “O cenário é 
bastante preocupante e mostra 
a necessidade de readequação 
das instalações elétricas, princi-
palmente dos imóveis com idade 
média de 20 anos de constru-
ção”, diz o diretor da Procobre, 
Antonio Maschietto.

O padrão da tomada de três 
polos, adotado obrigatoriamen-
te a partir de 2011, está presente 
em somente 35% dos domicílios, 
de acordo com o levantamento. 
O modelo leva em consideração 
a legislação de 2006 que exige 
que as construções tenham 
sistema de aterramento. As 
condições elétricas da própria 
residência foram consideradas 
inseguras por 34% dos morado-
res. Dentre esses, 19% disseram 
já ter levado ao menos um cho-
que elétrico (ABr).

O esquema de corrupção 
no setor de Energia 
e Gás da Diretoria de 

Engenharia da Petrobras foi 
detalhado por representantes 
do MPF, da Polícia Federal 
(PF) e da Receita Federal, em 
entrevista, na manhã de ontem, 
em Curitiba.

O ex-gerente da Petrobras, 
Marcio de Almeida Ferreira, 
preso no Rio de Janeiro, usou 
a repatriação para “esquentar” 
cerca de R$ 48 milhões prove-
niente de propinas que estavam 
depositados em contas nas 
Bahamas. O procurador Diogo 
Castor de Mattos, integrante 
da força-tarefa da Lava Jato no 
MPF, disse que Ferreira fez a re-
gularização dos recursos ilícitos 
no fi nal do ano passado. “Ele 
declarou que esses valores, em 
tese, teriam sido angariados da 
venda de um imóvel, pagou tri-
buto de cerca de R$ 14 milhões 
e, dessa forma, ‘esquentou’ o 
dinheiro que, certamente, tem 
origem em propina proveniente 

O MPF não descarta que a prática tenha sido replicada por 

outros agentes criminosos.

Cerca de 75 mil refugiados e 
migrantes, entre eles aproxima-
damente 24,6 mil crianças, na 
Grécia, na Bulgária, na Hungria 
e nos Balcãs estão em risco de 
sofrer transtornos mentais por 
estarem vivendo em um estado 
prolongado de “limbo”, sem 
situação defi nida. O alerta é do 
Unicef. A diretora regional na 
Europa, Afshan Khan, chamou 
a atenção para o fato das mu-
lheres e crianças nesses locais 
não verem seus maridos e pais 
há meses ou até anos.]

A maioria dos solicitantes de 
asilo nesta situação não sabem 
quando ou se terão permissão 
para seguir adiante. A condi-
ção é especialmente difícil 
para mães sozinhas e crianças 
que estão sem poder sair da 
Grécia ou dos Balcãs, espe-
rando para reunirem-se com 
parentes em outros países da 
UE. Segundo Afshan Khan, 
o “processo de reunifi cação 
familiar é lento e seu resultado 
é incerto”. Ela alertou que essa 
incerteza que pode causar 
muita “angústia emocional e 
ansiedade” a famílias e, prin-
cipalmente, crianças. 

No entanto, com o fecha-
mento de fronteiras em 2016 

Menina síria refugiada na Grécia, aguarda o andamento de 

processo de reunifi cação familiar.

Um jogador de futebol da Sapu-
caiense, de Sapucaia do Sul (RS), 
foi preso na tarde de quarta-feira 
(3) durante uma partida da segunda 
divisão do Campeonato Gaúcho. O 
atacante reserva Marlon Natanael, 
21, foi abordado pelas autoridades 
após 15 minutos de jogo, no Estádio 
Arthur Mesquita Dias.

O delegado da 2ª Delegacia de 
Polícia de Porto Alegre, Cesar 
Carrion, afi rmou que o jogador 
tem quatro mandados de prisão 
preventiva em aberto. Um deles 

por participar do sequestro de uma 
mulher que saía do shopping Bour-
bon Ipiranga, em outubro do ano 
passado, para realizar saques.

O jogador chegou à delegacia em 
Porto Alegre para prestar depoi-
mento por volta das 16h00. “Eu sou 
jogador de futebol, eu nego tudo, sou 
jogador de futebol”, afi rmou, quando 
questionado por jornalistas sobre o 
crime. A Polícia Civil deve indiciar 
o jogador por receptação, sequestro 
relâmpago e extorsão mediante se-
questro (ANSA/COM ANSA).

O presidente Michel Temer 
autorizou o Ministério do Es-
porte a liberar recursos para 
um projeto que prevê reformas 
na Arena Condá, estádio do 
município de Chapecó (SC) 
usado para partidas disputadas 
pela Chapecoense. O anúncio 
foi feito pelo governador de 
Santa Catarina, Raimundo 
Colombo, e pelo prefeito da 
cidade, Luciano Buligon, após 
encontro com o presidente no 
Palácio do Planalto.

Segundo Colombo e Buligon, 
a previsão é de que sejam ne-
cessários R$ 15,5 milhões para 
a construção de uma cobertura 
na ala leste do estádio e para 
a melhoria da ala sul. Também 
está prevista a construção de 

um memorial dedicado à delega-
ção da Chapecoense, vítima do 
acidente aéreo ocorrido em 29 
de novembro último. Queremos 
guardar a memória dessa equipe, 
que foi símbolo de tantos atos de 
solidariedade”, disse o prefeito. 

As obras devem ser conclu-
ídas no segundo semestre de 
2018. “Tivemos do presidente a 
sinalização de uma liberação de 
R$ 10 milhões ainda em 2017. 
Mais R$ 5,5 milhões serão libe-
rados em 2018”, acrescentou. 
De acordo com o governador 
Raimundo Colombo, a liberação 
desses recursos só foi possível 
após a articulação de parlamen-
tares do PSD, que abriram mão 
de parte dos recursos destina-
dos às suas emendas (ABr).

O presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, visitará o 
Vaticano, Israel e a Arábia Saudita 
em sua primeira viagem ao exterior, 
no fi nal deste mês de maio, além 
de participar, como previamente 
confi rmado, das cúpulas da Otan e 
do G7, respectivamente na Bélgica 
e na Itália. Será a primeira excursão 
internacional do novo presidente 
americano desde que ele chegou à 
Casa Branca, em 20 de janeiro. 

Até agora, só estava confi rmada 
a presença de Trump na reunião da 
Otan,  em Bruxelas, no próximo dia 
25, e na cúpula de líderes do G7, 
nos dias 26 e 27, na Sicília. Uma 

delegação americana foi na semana 
passada a Israel para preparar uma 
futura visita de Trump, que, segun-
do as fontes do governo, também 
terá escala na Arábia Saudita. 

Quanto à visita ao Vaticano, 
Trump disse em abril que tinha 
“muita vontade” de se reunir com o 
papa Francisco, depois que a Casa 
Branca anunciou que iria tentar 
marcar um encontro do presidente 
com o pontífi ce. Na semana passa-
da, Francisco comentou que não 
sabia se Trump tinha solicitado 
uma audiência com ele no Vaticano, 
mas que estava disposto a recebê-lo 
(Agência EFE).

Trump visita Papa Francisco na sua primeira viagem como 

presidente.
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Alvo da Lava Jato usou 
Lei de Repatriação para 

lavar dinheiro de propina
Pelo menos um dos alvos da Operação Asfi xia, 40ª fase da Operação Lava Jato, defl agrada ontem (4), 
usou a Lei de Repatriação para lavar dinheiro de propina, segundo o Ministério Público Federal (MPF)

As investigações contabili-
zaram ao menos 15 contratos 
usados para pagamento de pro-
pina envolvendo as empresas de 
consultoria Liderrol e Arxo, que 
também foram alvos da operação. 
A PF afi rmou que estes con-
tratos foram revelados durante 
a delação premiada de Edison 
Krummenauer, ex-gerente de 
Empreendimentos da área de Gás 
e Energia da Petrobras. Além de 
Marcio, foram presos ex-gerente 
da Petrobras, Maurício de Oliveira 
Guedes, e dois representantes 
das empresas Liderrol e Akyzo, 
Marivaldo do Rozário Escalfoni e 
Paulo Roberto Gomes Fernandes. 
A PF informou que os quatro 
serão levados a Curitiba ainda 
nesta quinta-feira.

O nome desta nova fase da 
Operação Lava Jato – Asfi xia 
– é referência à tentativa de 
cessar as fraudes e o desvio de 
recursos públicos em áreas da 
estatal destinadas à produção, 
distribuição e comercialização 
de gás combustível (ABr).

da Petrobras”, contou Mattos. 
O MPF não descarta que a 

prática tenha sido replicada 
por outros agentes criminosos. 
“Eles usaram a legislação para 
lavar dinheiro. Isso é usar a 
lei para legalizar corrupção. 
Precisamos combater essa 
prática e abrir a caixa-preta da 

Lei de Repatriação”, afi rmou 
o procurador da República, 
Carlos Fernando dos Santos 
Lima. Ele também destacou a 
“ousadia” dos criminosos, que 
receberam pagamentos de pro-
pina até meados de 2016, em 
pleno andamento da Operação 
Lava Jato.

24,6 mil crianças refugiadas em 
risco de transtornos mentais

e a implementação da chamada 
declaração UE-Turquia, outros 
integrantes da família que se-
guem em busca dos homens 
adultos estão sendo retidos em 
países de trânsito, onde devem 
solicitar a reunificação. Se-
gundo o Unicef, o processo de 
reunifi cação familiar leva entre 
10 meses e dois anos. A agência 
da ONU e seus parceiros na 
Grécia estão monitorando a 
saúde mental e depressão entre 
mães e crianças nesta situação e 
oferecem apoio psicossocial.

Para a diretora Afshan, 

manter as famílias juntas é a 
melhor forma de garantir que 
as crianças estejam protegidas 
e, por isso, o processo de reu-
nifi cação para menores é tão 
importante. Em 2016, cerca 
de 5 mil pedidos de reunifi ca-
ção familiar foram feitos a par-
tir da Grécia, 700 destes por 
crianças desacompanhadas 
ou que haviam sido separadas 
de seus responsáveis. Destes 5 
mil, apenas 1.107 requerentes 
chegaram ao país de destino 
até o fi m do ano passado (ONU 
News).

Trump vai ao Vaticano, 
Israel e Arábia Saudita

Temer autoriza recursos 
para memorial em Chapecó

Polícia invade campo e prende 
jogador durante partida

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0020242-21.2016.8. 26.0001 O MM. Juiz de Direito
da 8ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr. Ademir Modesto de Souza, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a Roseni Ferreira De Almeida, CPF 136.015.528-76, que nos autos da ação de
Cumprimento de sentença, requerida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ/MF
Nº 47.686.555/0001-00, foi determinada sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor
de R$ 19.309,83 (Nov/2016), que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento,
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10%, honorários advocatícios
de 10%, bem como de penhora em tantos de seus bens quantos bastem para garantia da execução,
nos termos do art. 513, § 2º, alínea IV do CPC. Decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se
o prazo de 15 dias para impugnação (art. 523 do CPC). Em caso de revelia, será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de Fevereiro de 2017.                                              (05 e 06)

Chusma Indústria e Comércio de Plásticos EIRELI - EPP., torna público que solicitou
à Secretaria de Gestão Ambiental a Renovação da Licença de Operação p/ atividade:
fab. de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente,
sito à Av. Miro Vetorazzo, 810, Demarchi, SBC, SP.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000252-57.2013.8.26. 0704/01 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Antonio Jesus Lores Jarabo, RG 2.628.009, CPF/MF nº 028.106.468-72, que nos
autos da ação de Cumprimento de Sentença, requerida por Momentum Empreendimentos Imobiliários
Ltda, foi deferida a sua INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 35.463,41 (11/
2016), que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, sob pena de multa e honorários de 10% (art. 513, § 2º, IV, do NCPC), podendo
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07/03/2017.                               (05 e 06)


