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Crise política não paralisa 
agenda tributária

O país está repleto de 

incertezas no cenário 

político e econômico, 

porém, quanto aos 

tributos não há dúvidas, 

pois eles continuam 

sendo opressores, 

não dando trégua aos 

contribuintes

Por isso, persiste o dilema: 
como sobreviver tribu-
tariamente diante de 

uma recessão que ameaçava 
cessar, mas volta a preocupar 
a todos. A resposta para esta 
afl ição é muito racional, no 
sentido da redução irrestrita 
da tributação das empresas, 
por meio de planejamento, 
passando pela recuperação, 
judicial ou administrativa, de 
contribuições e impostos que 
foram recolhidos a maior.

Ocorre que a legislação 
e as obrigações acessórias 
impostas ao contribuinte são 
extremamente complexas, ra-
zão pela qual a maioria das em-
presas acaba não se utilizando 
de todas as oportunidades para 
minimizar sua carga tributária. 

A chamada revisão fiscal 
possibilita identifi car créditos 
que poderão ser compensados 
administrativamente com os 
tributos a vencer, encontrados 
por meio da análise das bases 
de cálculo, alíquotas e apura-
ções da escrituração contábil 
da empresa dos últimos cinco 
anos, de acordo com a legisla-
ção em vigor.

Por outro lado, existem te-
mas que precisam de autoriza-
ção judicial para dar segurança 
ao empresário no momento 
de sua utilização, como na 
exclusão do ICMS da base de 
cálculo do PIS e da COFINS, 
defi nida recentemente pelo 
Supremo Tribunal Federal, que 
refl ete no cálculo das mesmas 
contribuições sobre o ISS, e 
na Contribuição Patronal re-
colhida sobre ICMS e ISS, em 
razão da desoneração da folha 
de pagamento.

Atualmente, existem inú-
meros questionamentos dos 
contribuintes no judiciário, 
causados pela falta de efi ciên-
cia na redação do ordenamento 
jurídico, agravada pela diversi-
dade de legislações elaboradas 
nos âmbitos Federal, Estadual, 
Distrital e Municipal. 

Desta forma, a importância 
fi nanceira de ser litigante na 
área fi scal é tamanha que uma 
indústria com faturamento 
mensal médio de R$ 6 milhões, 
ao se benefi ciar da exclusão do 
ICMS do PIS/COFINS, pode 
reaver mais de R$ 5 milhões 
recolhidos nos últimos cinco 
anos, e ainda ter uma redução 
ao mês de aproximadamente 
R$ 70 mil na apuração das 
contribuições.

Além dos benefícios sobre 
os valores recolhidos, existe 
a possibilidade de reduzir dí-
vidas fi scais que não puderam 
ser honradas em dia. Estamos 
falando de parcelamentos es-
peciais em pauta atualmente, 
tanto na esfera estadual, como 
o PEP do ICMS em São Paulo, 
quanto o PERT – Programa 
Especial de Regularização 
Tributária – para os tributos 
federais.

Via de regra, os parcelamen-
tos especiais concedem gene-
rosos descontos nas multas e 
juros. Contudo, os passivos 
fi scais podem ser reduzidos 
ainda mais, já que alguns débi-
tos podem estar prescritos, ou 
então, devido a irregularidades 
na composição dos valores, 
como no caso dos juros acima 
da Selic aplicados pelo Estado 
de São Paulo, mas declarados 
inconstitucionais pelo Tribunal 
de Justiça Bandeirante.

Portanto, diante das difi cul-
dades que foram agravadas por 
uma crise devastadora, o único 
caminho para a sobrevivência 
empresarial converge para 
redução de custos, sendo obri-
gatória uma atuação tributária 
ativa e efi caz.

(*) - É sócio e coordenador da área 
tributária da Roncato Advogados.

Rodolfo Rodrigues (*)

Relator do processo de 
análise das contas do governo 
federal em 2016, o ministro do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) Bruno Dantas recomen-
dou ontem (28) a aprovação 
prévia, com ressalvas, das pres-
tações feitas pela ex-presidente 
Dilma e pelo presidente Temer. 
“[…] as contas estão em condi-
ções de serem aprovadas, com 
ressalvas”, declarou Dantas 
após ler as minutas de parece-
res prévios relativas ao período 
de 1º de janeiro a 11 de maio, 
quando a Presidência era ocu-
pada por Dilma Rousseff, e de 
12 de maio a 31 de dezembro de 
2016, quando Temer já a tinha 
substituído no cargo.

As contas apresentam a 
consolidações individuais de 
ministérios, órgãos e entida-
des federais dependentes do 
Orçamento Federal. Cabe ao 
TCU apreciar e emitir parecer 
prévio sobre essas contas, no 
prazo de 60 dias a partir da 
data de recebimento do pro-
cesso. O processo em questão 
foi autuado em 12 de maio. 
Uma vez aprovado pelo TCU, 
o parecer do tribunal serve de 
subsídio técnicos para o Con-
gresso Nacional julgar as contas 
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Relator do TCU recomenda 
aprovar contas das 

gestões Dilma e Temer

prestadas pelo presidente da 
República.

“Estou convicto de que a 
análise do TCU subsidiará com 
elementos técnicos o órgão de 
cúpula do Poder Legislativo 
para que possa realizar o julga-
mento das contas dos presiden-
tes da República”, acrescentou 
o ministro-relator. “Em um 
contexto de crise fi scal e global, 
julgo ainda mais importante o 
papel desta Corte de transmitir 
confi ança para a sociedade e 
credibilidade para as informa-
ções governamentais” (ABr).

Ministro do TCU,

Bruno Dantas.
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Segundo ele, o desemprego 
é estrutural e pode ser 
sentido com mais força 

na indústria. Azevêdo afi rmou 
que 69% dos empregos atuais 
do setor industrial brasileiro 
tendem a desaparecer com o 
avanço tecnológico.

Ele fez os comentários em 
resposta aos questionamentos 
do deputado Nelson Pellegrino 
(PT-BA) sobre os movimentos 
protecionistas de vários países, 
entre eles a Inglaterra e os Es-
tados Unidos. Na sua opinião, 
há uma tendência de culpar o 
comércio global pelo aumento 
do desemprego. “Se nós cami-
nharmos por aí, vamos ter um 
problema seríssimo porque não 
só haverá um agravamento da 
desaceleração da economia 
mundial, mas haverá sobretudo 
uma não resposta ao problema 
real.”

Segundo o embaixador, uma 
solução passa por educação, 
passa por treinar a força de 
trabalho, passa por preparar 
o estudante para o emprego 
do século XXI. “Uma por-
centagem enorme de alunos 
que estão entrando na escola 
primária hoje vão terminar 

Para OMC, globalização do comércio 
não é causa do desemprego

O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), embaixador brasileiro Roberto Carvalho 
de Azevêdo, disse aos deputados da Comissão deDefesa Nacional da Câmara que é um erro culpar a 
globalização do comércio pela perda de empregos

Azevêdo (no vídeo): uma solução para o desemprego passa por educação e pelo preparo do 

estudante para o emprego do século XXI.
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trabalhando em empregos que 
não existem hoje”. Azevêdo 
conversou com os deputa-
dos da comissão direto de 
Genebra, por um sistema de 
videoconferência. O brasileiro 
foi eleito para um segundo 
mandato à frente da OMC, 
cargo que exerce desde 2013.

Além do problema do movi-
mento “anti-comércio”, Aze-
vêdo afi rmou que o mundo ain-

da vive um lento crescimento 
econômico como consequência 
da crise de 2008. Segundo ele, 
em 2016, o comércio mundial 
cresceu apenas 1,3%. Para 
2017, o crescimento também 
deve fi car abaixo de 3% pelo 
sexto ano consecutivo; algo, se-
gundo o diretor-geral da OMC, 
inédito nos últimos 70 anos.

Como projetos em andamen-
to, Azevêdo citou a negociação 

de um acordo entre vários 
países para a facilitação do 
comércio de serviços. Um 
acordo para a facilitação do 
comércio de mercadorias em 
geral, do qual o Brasil é sig-
natário, entrou em vigor em 
fevereiro. Ele acredita que o 
tratado poderá, quando total-
mente implementado, reduzir 
os custos do comércio no País 
entre 12 e 14% (Ag.Câmara).

O deputado Vicente Candido deve apresentar proposta na 

próxima semana.

Líderes no Congresso Na-
cional defenderam a aprova-
ção, em comissão especial da 
Câmara, de uma proposta de 
reforma política. A ideia é que 
isso aconteça já na próxima 
semana. Os presidentes da 
Câmara, Rodrigo Maia, e do 
Senado, Eunício Oliveira, 
participaram do encontro, 
que reuniu representantes da 
base aliada ao governo e da 
oposição na residência ofi cial 
da presidência do Senado.

A criação de um fundo públi-
co para campanhas eleitorais 
é um dos pontos de consenso 
entre os parlamentares e 
deve fazer parte de um novo 
parecer do deputado Vicente 
Candido (PT-SP), relator em 
comissão especial da Câmara, 
a ser apresentado na próxima 
semana. Ele disse que há 
entendimento entre os parti-
dos sobre a criação do fundo 
público eleitoral, que contaria 
com R$ 3,5 bilhões em 2018, 
ano de pleito nacional e nos 
estados, e R$ 2,2 bilhões em 
2020, quando ocorrerão dis-
putas municipais.

O líder do PMDB no Senado, 
Romero Jucá (RR), explicou 

Líderes querem aprovar reforma 
política na próxima semana
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que esse fundo será equivalente 
a metade dos gastos em 2014. 
Em 2020, disse, a população 
decidirá, por meio de plebis-
cito, se quer manter o fundo 
ou retornar ao fi nanciamento 
privado de campanhas eleito-
rais. Jucá afi rmou ainda que a 
Câmara deve aprovar algumas 
modifi cações em relação ao 
sistema eleitoral que sejam 
válidas já em 2018 – como o fi m 
das coligações proporcionais 
ou a instituição do chamado 
“distritão”. 

“Existem deputados que 
defendem o ‘distritão’ e exis-
tem outros que defendem o 
fi m das coligações, com cada 
partido disputando sozinho. A 
decisão será tomada no voto”, 
disse Jucá. O líder da Minoria 
na Câmara, deputado José 
Guimarães (PT-CE), afi rmou 
que o único ponto ainda sem 
consenso é o sistema eleitoral. 
Segundo ele, é preciso criar 
um modelo que recupere a 
credibilidade dos partidos 
(Ag.Câmara).

Possibilidade 
de demissão 
de servidores 
concursados

A Comissão Senado do Fu-
turo vai promover um ciclo de 
audiências públicas sobre o 
futuro da Previdência Social e 
dos direitos trabalhistas; das 
carreiras dos servidores públi-
cos; das emissoras de rádio e 
TV comunitárias; da inovação 
e produção científi ca e tecno-
lógica; dos meios de transporte 
e da mobilidade urbana; e da 
produção de energia no Brasil. 

Os requerimentos para a 
discussão desses temas, apre-
sentados pelo presidente da 
comissão, senador Hélio José 
(PMDB-DF), foram aprovados 
na reunião de ontem (28), 
que teve a presença da sena-
dora Maria do Carmo Alves 
(DEM-SE), autora do projeto 
que regulamenta dispositivo 
da Constituição permitindo a 
demissão do servidor público 
estável, concursado, avaliado 
com insufi ciência no desempe-
nho do cargo.

O teor do projeto coincide com 
um dos temas – o futuro das car-
reiras de servidores públicos no 
Brasil – aprovados para o ciclo de 
debates da comissão. O projeto 
será examinado pela Comissão 
de Constituição e Justiça, onde 
tem como relator o senador 
Lasier Martins (PSD-RS). “Esta-
mos consolidando essa comissão 
como uma fonte de debate de 
temas fundamentais para o 
futuro do país”, assinalou Hélio 
José (Ag.Senado).

Senadora condena 
ameaças à atuação 
do Judiciário

A senadora Ana Amélia (PP-RS) 
afi rmou que a sociedade brasileira 
não aceita mais as ameaças feitas 
ao Poder Judiciário e ao Ministério 
Público. Para ela, todos os que co-
meteram erros devem ser julgados 
e punidos, de acordo com o que 
prevê a lei, e as decisões da Justiça 
devem ser respeitadas.

A senadora também criticou o 
governo da ex-presidente Dilma 
Rousseff. Segundo Ana Amélia, em 
2014, para assegurar a reeleição, 
a ex-presidente Dilma Rousseff 
prometeu a realização de três obras 
no Rio Grande do Sul: a duplicação 
das BR-290, entre Eldorado do 
Sul e Pântano Grande; da BR-116, 
entre Guaíba e Pelotas; e também 
a construção da segunda ponte 
sobre o Rio Guaíba.

Ana Amélia afi rmou que as três 
obras estão paradas. Por isso, ela 
disse que não se arrepende de ter 
votado a favor do impeachment da 
ex-presidente Dilma. "Eu votei pelo 
impeachment, não peço desculpas 
e não pedirei desculpas. Porque 
votei com a consciência de estar 
cumprindo com o meu dever den-
tro do regimento, dentro da regra 
constitucional. É bom que se diga 
isso. Não votei para tirar Dilma e 
botar o Temer, votei pelos erros 
cometidos", reiterou (Ag.Senado).

Analistas da Instituição Fiscal Independente.

A Instituição Fiscal Indepen-
dente (IFI) do Senado divulgou 
nota técnica, ontem (28), sobre 
o cenário fi scal para o período de 
2018 a 2020, traçado no Projeto de 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
2018. A previsão do governo de 
recuperação contínua do resulta-
do primário é mais otimista do que 
a trajetória visualizada pela IFI.

O estudo feito pelos analistas 
Carlos Eduardo Gasparini e Feli-
pe Salto apresenta diferenças em 
relação ao quadro traçado pelo 
governo federal, tanto nas recei-
tas como nas despesas. Levando 
em conta o cenário previsto 
pela IFI, haveria necessidade 
de contingenciamentos anuais 
crescentes, bem como de ade-
quação nas despesas obrigatórias 
entre 2019 e 2020. As projeções 
fi scais contidas no PLDO de 2018 

Recuperação econômica deve demorar 
mais do que o governo prevê
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indicam superávit primário de 
R$ 10 bilhões em 2020 para o 
governo central. 

Nos cálculos da IFI, essa 
recuperação rápida dos esfor-
ços fi scais primários é pouco 
realista. Enquanto o governo 
prevê melhora contínua, o quadro 
esperado pela instituição ainda 

é de piora em 2018, quando o 
resultado defi citário atingiria R$ 
167 bilhões (contra défi cit de R$ 
129 apontado no PLDO). Apesar 
de a IFI também projetar melho-
ra dos resultados para os anos 
seguintes, as duas trajetórias de 
recuperação são bem distintas 
(Ag.Senado). 

Começaram a tramitar no Senado dois projetos que 
tornam obrigatória a denúncia, por parte dos profi s-
sionais da saúde, da ocorrência de violência contra a 
mulher. Os projetos estão em análise na Comissão de 
Constituição e Justiça. O projeto torna obrigatória a 
comunicação à autoridade policial, pelo profi ssional 
de saúde, de casos de violência contra mulher ou 
pessoa com identidade de gênero feminina. O mesmo 
procedimento deverá ser adotado no casa de crimes 
contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

Para o autor do projeto, senador Jorge Viana (PT-
-AC), a “imediata comunicação dessas situações à 
autoridade policial é necessária e adequada” por três 
motivos: tornará possível a coleta de provas relaciona-
dos aos crimes praticados, auxiliará na identifi cação 

dos criminosos envolvidos e contribuirá para reduzir 
os casos de subnotifi cação.

Em sua justifi cativa, o senador destaca ainda dados 
da Coordenação do Centro de Atendimento à Vítima, 
que evidencia: “as estatísticas geradas no âmbito do 
SUS mostram número de atendimentos de vítimas de 
violência sexual ou doméstica muito acima do número 
de ocorrências encontrado no sistema de segurança 
pública”. Isso demonstraria uma falta de comunicação 
entre as áreas de saúde e segurança da sociedade.

Já o projeto da deputada Renata Abreu (PTN-SP), 
altera a Lei Maria da Penha (11.340/2006) para deter-
minar que os profi ssionais de saúde, quando houver 
indícios de ocorrência de violência contra a mulher, 
registrem o fato no prontuário da paciente (Ag.Senado).

Profi ssionais poderão ter que notifi car violência contra a mulher
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