
 

 
 

TAXA PORTUÁRIA GERA DISPUTA MILIONÁRIA 
 
Recintos alfandegários têm travado uma disputa milionária contra a taxa exigida 
pelos terminais portuários para separação e entrega de cargas importadas, 
após a descarga do navio. No Porto de Santos (SP), o valor máximo da taxa 
chamada de Terminal Handling Charge (THC2) é de R$ 123 por contêiner. De 
janeiro a agosto, desembarcaram pelo porto paulista 790.831 contêineres 
importados. 
 
Em São Paulo, os desembargadores do Tribunal de Justiça (TJ-SP) divergem 
sobre a legalidade da cobrança. A Justiça Federal, por sua vez, tem anulado 
condenações de terminais portuários no Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade). O entendimento do órgão é o de que a taxa viola a ordem 
concorrencial vigente. No Cade, as penalidades podem variar de 0,1% a 20% 
do faturamento. 
 
Fonte: Valor  
 
 

 
 
 

CABE À RECEITA DEFINIR CRITÉRIOS PARA COMPENSAR 
DÉBITO TRIBUTÁRIO, DIZ STJ 
 
A definição do critério para compensar débito quando o contribuinte tem crédito 
junto ao Fisco cabe à Receita Federal, sem prejuízo do controle judicial da 
legalidade, segundo decisão da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao 
julgar recurso de uma cooperativa de arroz do Rio Grande do Sul. 
 
Como possuía crédito de R$ 2,82 milhões e também débitos junto à Receita 
Federal, a cooperativa alegou ter direito líquido e certo de escolher quitar as 
dívidas já parceladas. Alegou que, em relação aos débitos não parcelados, 
pretendia manter a discussão no âmbito administrativo e judicial. 
 
A cooperativa invocou ainda os princípios da razoabilidade, da 
proporcionalidade e da menor onerosidade para reafirmar seu direito a utilizar 
os créditos reconhecidos para extinguir débitos conforme sua exclusiva 
vontade, não concordando assim com a classificação definida na legislação 
tributária. 
 

http://www.apet.org.br/noticias/ver.asp?not_id=24618
http://www.conjur.com.br/2016-nov-08/cabe-receita-definir-criterios-compensar-debito-tributario
http://www.conjur.com.br/2016-nov-08/cabe-receita-definir-criterios-compensar-debito-tributario


Fonte: Conjur  
 
 

 
 
 

JULGAMENTO SOBRE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE EMPRESAS 
OPTANTES PELO SIMPLES TEM PEDIDO DE VISTA 
 
Pedido de vista do ministro Luiz Fux suspendeu o julgamento, pelo Plenário do 
Supremo Tribunal Federal (STF), do Recurso Extraordinário (RE) 598468, com 
repercussão geral reconhecida, no qual se discute se os contribuintes optantes 
pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) têm direito a 
imunidades tributárias previstas nos artigos 149 (parágrafo 2º, inciso I) e 153 
(parágrafo 3º, III) da Constituição Federal. (...). 
 
O TRF-4 entendeu ser exigível a cobrança de INSS, Cofins, PIS, CSLL e IPI e 
assentou a inviabilidade de se conjugar dois benefícios fiscais incompatíveis – a 
imunidade e o recolhimento de tributos pelo Simples – criando-se um sistema 
híbrido. Além disso, no regime unificado de recolhimento, não seria possível 
individualizar a parcela referente a cada tributo. A União sustenta não ser 
obrigatória a adesão ao Simples e pede o desprovimento do recurso, a fim de 
que seja mantido o acórdão questionado. 
 
Fonte: STF  
 
 

 
 
 

ICMS/PE - ESTABELECIDA A OBRIGATORIEDADE DA 
UTILIZAÇÃO DA NF-E 
 
Foi estabelecida, a partir de 1º.01.2017, a obrigatoriedade da utilização da NF-e 
em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, independente da atividade 
econômica do contribuinte.  
 
 

 
 
 

BRASIL AVANÇA NA TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL 
SOBRE QUESTÕES TRIBUTÁRIAS 
 
No dia 21 de outubro, o secretário da Receita Federal do Brasil, auditor-fiscal 
Jorge Rachid, assinou o Acordo Multilateral de Autoridades Competentes - 
Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) para o Common Reporting 
Standard (CRS). Tal acordo é amparado pela Convenção sobre Assistência 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=329249
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=329249
http://www.apet.org.br/noticias/ver.asp?not_id=24643
http://www.apet.org.br/noticias/ver.asp?not_id=24643
http://www.apet.org.br/noticias/ver.asp?not_id=24643
http://www.apet.org.br/noticias/ver.asp?not_id=24643
http://www.apet.org.br/noticias/ver.asp?not_id=24632
http://www.apet.org.br/noticias/ver.asp?not_id=24632


Mútua Administrativa em Matéria Tributária e reforça o comprometimento do 
Brasil em implementar o padrão global para o intercâmbio automático de 
informações financeiras para fins tributários Common Reporting Standard, até 
setembro de 2018. 
 
Com a convenção multilateral, a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB 
passa a ter acesso a informações sobre contribuintes, inclusive dados 
financeiros, de outras 103 jurisdições e países signatários. Na prática, isso 
significa que a partir de 1º de janeiro de 2017, o Brasil estará habilitado a 
realizar diversos tipos de intercâmbio de informações com as administrações 
tributárias de todas as jurisdições/países que também tiverem concluído o 
processo de internalização da convenção. 
 
Fonte: Receita Federal  
 
 

 
 
 

FAZENDA TEM PRAZO DE 5 ANOS PARA RETOMAR 
EXECUÇÃO FISCAL SUSPENSA POR PARCELAMENTO NÃO 
CUMPRIDO 
 
Um contribuinte que parcelou seu débito tributário, mas não conseguiu cumprir 
o acordo, obteve o reconhecimento da prescrição da cobrança feita pela 
Fazenda Nacional. Ele havia aderido a um programa de parcelamento no ano 
2000, mas em 2002 deixou de efetuar o pagamento parcelado. De acordo com 
a 3ª Turma do TRF2, por unanimidade, com a suspensão da execução fiscal 
pela Fazenda em 2000, iniciou-se o prazo prescricional de 5 anos, sendo 
retomado do zero em 2002, quando houve o inadimplemento do acordo. 
Durante o novo prazo, a Fazenda não se manifestou nos autos, o que 
beneficiou o contribuinte. 
 
Fonte: TRF-2ª  
 
 

 
 
 

REFORMA TRIBUTÁRIA, MAS NÃO PARA DEIXAR TUDO COMO 
ESTÁ! 
 
Por Raul Haidar 
 
Quando se fala em reforma presumimos que as mudanças sejam relevantes e 
tragam benefícios reais, que melhorem de fato as coisas que se pretende 
transformar e tornar mais úteis. Em uma de nossas colunas sobre esse 
assunto, ao qual temos a obrigação de voltar por conta da insistência de 
repetições que dão em nada por parte dos nossos governos, já usamos um 
exemplo óbvio: 

http://www.apet.org.br/noticias/ver.asp?not_id=24629
http://www.apet.org.br/noticias/ver.asp?not_id=24629
http://www.apet.org.br/noticias/ver.asp?not_id=24629
http://www.valor.com.br/legislacao/986986/credito-de-contribuinte-nao-pode-ser-retido-para-pagar-parcelamento
http://www.valor.com.br/legislacao/986986/credito-de-contribuinte-nao-pode-ser-retido-para-pagar-parcelamento
http://www.conjur.com.br/2016-nov-07/justica-tributaria-reforma-tributaria-nao-deixar-tudo
http://www.conjur.com.br/2016-nov-07/justica-tributaria-reforma-tributaria-nao-deixar-tudo


 
“Reforma tributária é como a reforma de uma casa. Não podemos apenas trocar 
a pia da cozinha ou os vidros de uma janela, se todo o prédio está deteriorado, 
com paredes rachadas, telhas quebradas e pintura descascada.” 
 
Fonte: Conjur 

 
 

Nota: Em caso de dúvidas, pedimos a gentileza de entrar em contato  através do e-mail: 
sicap@andap.org.br, ou preenchendo o formulário de consulta em nossos sites: 

www.andap.org.br ou www.sicap-sp.org.br 

mailto:sicap@andap.org.br
http://www.andap.org.br/
http://www.sicap-sp.org.br/

