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Acordos indicam fim
da guerra fiscal e novos
tempos para as empresas
O Brasil está na iminência de construir uma solução para a famosa e
perniciosa guerra fiscal, travada pelos Estados para atrair ou incentivar
investimentos privados, através da concessão de benefícios fiscais à
determinada empresa ou setor. O novo modelo está sendo gestado com
muito diálogo e acordos envolvendo os agentes que detém o poder de
decisão nas entidades, Estados e União.
Claramente este avanço deve-se à pressão e críticas que o tema guerra
fiscal tem provocado. Especialmente duas medidas mais recentes indicam
os rumos da questão: a publicação da Resolução nº 13, do Senado
Federal, de 25 de abril de 2012, que determina alíquota unificada de 4% de
ICMS para produtos importados; e a proposta de Súmula Vinculante do

TIT já aceita
comprovação de boa-fé

Supremo Tribunal Federal (STF“, declarando inconstitucional todos os

Mesmo sem crédito
de ICMS, gráficas
serão autuadas

O problema é evidentemente muito complexo. Reconhece-se que sem
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incentivos fiscais não reconhecidos pelo Conselho Nacional de Política
Fazendária (Confaz“.
incentivos a maioria dos Estados não consegue competir com os das
regiões Sul e Sudeste, onde prevalecem as condições mais favoráveis de
infraestrutura produtiva, além é claro de concentrar o fornecimento e o
consumo. Acontece que essa moeda de troca usada pelos Estados para
atrair investimento e desenvolvimento local acabou se banalizando e
produzindo poucos resultados positivos à economia e muitos entraves
econômicos e tributários para as empresas com operações interestaduais.
Além disso, o fato mais grave é a insegurança jurídica, uma vez que os
incentivos fiscais não contam com a aprovação no Confaz, onde precisaria
de decisão unânime dos Estados para a concessão dos benefícios. Como
não está legalmente amparado, o incentivo pode ser suspenso por
determinação judicial e é exatamente o que prevê a Súmula Vinculante,
analisando a questão à luz da Constituição Federal.
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e novos tempos para as empresas
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Participando do seminário Guerra Fiscal:

Coordenador

Adjunto

da

Coordenadora

de

os caminhos do acordo , realizado em 06 de agosto,

Administração Tributária da Secretária da Fazenda de

pela InterNews, em São Paulo, tive a oportunidade de

São

entender melhor as múltiplas facetas deste complexo

coordenador do Confaz e Secretário da Fazenda do

problema nacional. O evento reuniu conferencistas

Maranhão, Cláudio Trinchão, o ex-presidente da

altamente

gabaritados

para

explanar

sobre

Paulo,

Osvaldo

Santos

de

Carvalho,

o

os

Comissão Técnica Permanente do ICMS (COTEP/

desfechos possíveis para a guerra fiscal. O primeiro

ICMS“ do Ministério da Fazenda, René de Sousa

deles foi o Ministro do STF Gilmar Mendes, autor da

Junior, e o economista Sérgio Prado.

Súmula, que está pronta para ser editada. Numa
explanação muito interessante, o Ministro expôs com
clareza sua avaliação sobre a guerra fiscal e a
necessidade de se impor uma alternativa que force a
busca por soluções efetivas e eficientes. Certamente
declarar a inconstitucionalidade e suspender todos os
incentivos fiscais retroativamente não seria um
desfecho favorável a nenhum dos envolvidos. Mas, é
sem dúvida, a medida mais contundente e com
potencial para promover o diálogo.
O prazo de primeiro de janeiro de 2013 para a
vigência do ICMS de 4% para as importações é outro
acelerador importante deste debate, que deve render
mudanças significativas no horizonte bem próximo.
Além do Ministro do STF, participaram do seminário
nomes importantes como o jurista Ives Gandra
Martins, o senador Ricardo Ferraço, o especialista

Pelas apresentações dos conferencistas é unânime a
convicção que haverá mudança na cobrança do ICMS
interestadual e o fim da guerra fiscal entre os portos e
que devem ser implantadas com remissão sobre as
operações passadas.
O desfecho deste enredo afetará a todos nós e
promete estabelecer novas bases nas relações entre
empresas e Estados, assim como exigirá atenção e
profissionalismo, que devem ser pautados pelas
competências reais de cada player. A ANDIPA está
atenta e acompanhando este tema, ao mesmo tempo
em que empreende esforços nos assuntos mais
específicos e prementes da distribuição, em especial
os relativos ao combate aos desvios de finalidade
do papel imune.
Boa leitura a todos!

em Direito Tributário, Hamilton Dias de Souza, o
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ANDIPA vai à Receita Federal tratar de
embalagem especial para papel imune
O setor de distribuição apresentou à Receita Federal
suas considerações sobre a regulamentação do Art. 2º
da Lei 12.649, de 17/05/2012, que determina a rotulagem
das embalagens de papéis destinados à impressão de
livros e periódicos. No dia 14 de agosto, o presidente da
ANDIPA, Vitor Paulo de Andrade, foi recebido em
audiência pelo Subsecretário de Fiscalização da Receita
Federal, Caio Marcos Cândido, e o Chefe da Divisão de
Controles Fiscais Especiais (DICOE“, Aluisio Bandeira de
Mello Cunha, em Brasília.

Um dos pontos sensíveis da regulamentação é o
escoamento do estoque de papel imune introduzido no
mercado antes da vigência da norma. A Associação
defendeu junto a Receita que, caso julgue imprescindível
a determinação de uma data limite, seja estabelecido
período de no mínimo 180 dias. Ainda assim, findo este
prazo poderá haver estoque remanescente de papéis
não identificados. Por isso, a ANDIPA pediu ainda que a
regulamentação determine qual a destinação legal para
estes produtos.

Enfatizando o total apoio da Associação às ações de
combate aos ilícitos do desvio de finalidade do papel com
imunidade tributária, o presidente explicou os pontos
adiantados em ofício. Acompanharam a ANDIPA nesta
iniciativa, o Sinapel, através de seu presidente Vicente
Amato Sobrinho, e a Abigraf, que encaminhou carta
corroborando a posição da distribuição e designou sua
representante, a consultora Lisa Marini, para participar
da audiência.
Fomos muito bem recebidos e
entendemos que fomos bem compreendidos em nossas
colocações , avaliou Vitor Paulo de Andrade, ressaltando
que ainda não há resposta definitiva para o assunto.

Por fim, a proposta apresentada à Receita destaca a
aplicabilidade da embalagem diferenciada para papéis
imunes de acordo com o formato. Sendo que, para os
produtos embalados em resmas ou skids não há
restrições. Já os papéis comercializados em bobinas
precisam de condições especiais. No entanto, a ANDIPA
entende que no caso das bobinas, o atendimento à
legislação federal pode se dar pela identificação da
imunidade do papel no próprio rótulo original do produto,
dentro do campo de dados variáveis, fazendo constar a
observação PAPEL IMUNE .

Conforme informado pelas autoridades, a Receita
Federal precisa ser designada formalmente pela
Presidência da República para que possa regulamentar o
disposto na Lei publicada. Informaram-nos que o
decreto de nomeação da Receita está pronto para
publicação em breve , afirmou Andrade.
A proposta apresentada pela ANDIPA pede que o prazo
inicial de vigência para introdução de papel imune com
nova embalagem seja de 150 dias da data de publicação
da regulamentação, período necessário para adequação
da produção e efetivo recebimento dos pedidos
realizados até então.
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Para chegar a esta conclusão, a Associação ouviu
fabricantes nacionais e estrangeiros sobre as
possibilidades e restrições para seguir a nova legislação
e levou os argumentos e justificativas ao conhecimento
da Receita. O presidente enfatiza que a ANDIPA vai
continuar acompanhando de perto a regulamentação do
Artigo 2º da Lei 12.649 para que atenda ao objetivo
específico de combater o uso indevido do papel imune no
mercado comercial, e que sua implantação seja o menos
traumática possível para a cadeia produtiva e evite o
risco de desabastecimento.
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Entidades do setor buscam
consenso sobre rotulagem
Após a reunião com a Receita Federal, ANDIPA, Sinapel
e Abigraf estão empenhadas em construir uma proposta
unificada de todos os segmentos do setor papeleiro,
contemplando o efetivo combate aos desvios de
finalidade do papel imune e assegurando o pleno
abastecimento e a competitividade das empresas. Este
foi o intuito da reunião realizada no dia 24 de agosto na
sede da Abigraf, com a presença de representantes da
Bracelpa, da International Paper e da Suzano, além da
anfitriã Abigraf, da ANDIPA e Sinapel.
A construção de uma proposta de consenso do setor é
necessária uma vez que a Bracelpa havia se reunido
anteriormente com a Receita Federal, defendendo um
modelo de regulamentação que não atende às
necessidades dos distribuidores e das gráficas, como
explica o presidente executivo da ANDIPA, Vicente
Amato Sobrinho, que também preside o Sinapel. Nossa
preocupação é com o prazo para vigência da norma e o
que fazer com o estoque remanescente de papel sem
embalagem diferenciada , enfatizou Amato, destacando
dois pontos cruciais para o setor.
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Essa preocupação é partilhada com a Abigraf, que vê
riscos inclusive de as gráficas serem autuadas por terem
estoque de papel imune sem rotulagem, se não houver
regulamentação específica. Além disso, o presidente da
Abigraf Nacional, Fabio Mortara, lembrou que 90% de
seus associados são gráficas de pequeno porte, que
dependem dos distribuidores de papel e serão
diretamente afetadas por eventuais prejuízos aos
distribuidores.
Outros detalhes também relevantes ainda estão em
discussão, como a identificação das bobinas e a inclusão
dos convertedores na regulamentação. Diante das
divergências, cada entidade vai avaliar internamente os
temas discutidos e nova reunião deve ser marcada para
a primeira semana de setembro. No entanto, já houve
consenso entre os presentes de que, a partir de agora,
toda medida junto à Receita Federal deverá ser de
comum acordo.

NewsPaper
NewsPaper

Associação pede revisão para aplicação
de alíquota reduzida de PIS/COFINS
Para assegurar aos distribuidores importadores o
benefício da redução de alíquota de PIS e Cofins,
prevista na Lei 10.865/04, a diretoria da ANDIPA
decidiu buscar uma solução administrativa definitiva,
enquanto tramita na 14ª Vara Federal de São Paulo a
ação judicial, que assegurou o benefício por decisão
liminar, barrando autuações.
O assunto foi apresentado ao Subsecretário de
Tributação e Contencioso da Secretaria da Receita
Federal, Sandro de Vargas Serpa, em ofício
encaminhado no dia 16 de Agosto e será discutido em
audiência a ser agendada.
Expondo detalhadamente a situação, a ANDIPA sugere a
revisão do posicionamento da Receita Federal, de modo
a reconhecer-se a detenção do Registro Especial de
Estabelecimento da Lei 11.945/09 como única condição
para a redução das alíquotas do PIS e da Cofins.
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Liminar
Desde o dia 15 de dezembro de 2011, as associadas
ANDIPA contam com decisão liminar da ação judicial,
que lhes permite usufruir do benefício da redução de
alíquotas de PIS e Cofins na importação de papel
destinado à impressão de periódicos, de 9,25% para 4%,
no somatório. Até então, aqueles que se enquadravam na
Lei 10.965/04 estavam tendo o aproveitamento do
benefício negado, sob o argumento de não cumprimento
ao Artigo 1º, §1º, do Decreto 5.171/04, que exige a
comprovação da condição de representante de fábrica
estrangeira de papel.
A liminar concedida em primeira instância foi mantida
pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. O
processo prossegue até o julgamento do mérito da ação.
Até lá, as associadas podem se valer da liminar
para garantir a aplicação da alíquota reduzida e, em caso
de decisão desfavorável, deverão recolher o valor
atualizado e sem aplicação de multas. No entanto, diante
das manifestações já proferidas pelos juízes no
processo, a expectativa é de que a Justiça decida a favor
dos distribuidores.
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TIT já aceita comprovação de boa-fé
Ao menos em dois processos a Câmara Superior do
Tribunal de Impostos e Taxas (TIT“ já decidiu acatando
as provas de conduta de boa-fé de contribuintes
emissores de mercadorias para destinatário inidôneo.
Como explica a consultora jurídica Viviane Alves de
Morais, até o início de julho deste ano, a jurisprudência
da Câmara Superior considerava a empresa remetente
de mercadoria solidariamente responsável pela
inidoneidade do destinatário dos produtos.
Processos relativos a créditos indevidos decorrentes da
escrituração de documentos fiscais declarados inidôneos
foram discutidos na sessão monotemática da Câmara
Superior do Tribunal de Impostos e Taxas (TIT“,
realizado em 29 de maio de 2012. Com isso, os
contribuintes e a Secretaria da Fazenda passaram a ter
parâmetros uniformizados com jurisprudência, o que
agiliza os julgamentos dos demais processos sobre o
mesmo assunto.
A Câmara Superior firmou o entendimento de que a
configuração da boa-fé decorre da comprovação efetiva
da regularidade das operações de compra realizadas
pelo contribuinte, bem como de que as operações
tenham sido realizadas em período anterior ao
reconhecimento da inidoneidade dos documentos
fiscais pelo Fisco, na linha do que vem decidindo o
Superior Tribunal de Justiça , informa em nota a
Secretaria da Fazenda.
Na sessão monotemática foram apreciados dez
processos. Um deles foi julgado em seu mérito, com o
cancelamento das acusações. Os outros nove
retornaram para novo julgamento na instância anterior do
TIT, para que as provas apresentadas fossem analisadas
em face dos requisitos fixados para o reconhecimento da
boa-fé do contribuinte.
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Já no dia seguinte à sessão
30 de maio
os
distribuidores associados tiveram a oportunidade de tirar
suas dúvidas sobre os processos e a decisão do TIT com
a especialista em Direito Tributário da Fecomércio,
Janaína Mesquita Lourenço, em reunião promovida pela
ANDIPA e pelo Sinapel no SESC Belenzinho.
Precedente
Em duas recentes sessões, ocorridas no final de junho e
início de julho, dois julgados da Câmara Superior deram
ganho ao contribuinte no caso de autuação de empresas
que enviaram suas mercadorias a destinatário inidôneo a
partir da comprovação, através das notas fiscais
apresentadas pelo contribuinte, da idoneidade da
operação e de sua boa-fé no trato comercial . Como
informa Viviane Alves de Morais, consultora jurídica do
escritório Zilveti Advogados, em artigo publicado em
11 de agosto, na Revista Consultor Jurídico, em que cita
os dois processos.
A consultora jurídica avalia que este novo entendimento
abre grande possibilidade de revisão dos Autos de
Infração sobre ICMS em São Paulo. Junto com ele, a
revisão da jurisprudência da Câmara Superior começa a
reverberar nas Câmaras Singulares, as quais passam a
reformar os julgados a partir das novas diretrizes ,
enfatiza. Para Viviane Morais, é uma oportunidade única
para o Contribuinte ver seus direitos efetivados em
processo administrativo, sem a necessidade dos
morosos e custosos processos de execução fiscal no
Poder Judiciário.
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Mesmo sem crédito de ICMS,
gráficas serão autuadas
Amparada pela legislação que estabelece a
corresponsabilidade nas operações fiscais, a Secretaria
da Fazenda de São Paulo está autuando também as
empresas usuárias de papel, as gráficas, que tiveram
operações envolvidas em ilícitos de sonegação ou desvio
de finalidade papel. O diretor adjunto da Administração
Tributária, Afonso Quintã Serrano, enfatizou que, mesmo
sem utilizarem o crédito do ICMS referente à operação
comercial investigada, as gráficas estão sendo
enquadradas e autuadas como corresponsáveis.

Em reunião com a diretoria da ANDIPA, Afonso Quintã
assegurou o rigor nas investigações e na aplicação das
punições, citando os esforços das autoridades fiscais do
estado de São Paulo no combate aos crimes tributários
no setor papeleiro, como os desvios de finalidade do
papel imune. O Sistema RECOPI é o embrião desta
operação, apontando definitivamente os desvios,
conforme adiantado pelo diretor em entrevista ao
NewsPaper, publicada na edição de maio.

Associados elegerão
Conselho Diretor 2013/2015
A Assembleia de eleição do novo Conselho Diretor da
ANDIPA, para o triênio 2013/2015, está marcada para o
dia 07 de novembro, em São Paulo. Conforme item c, do
Artigo 14 do Estatuto Social da ANDIPA, o Conselho
Diretor é composto por quatro integrantes eleitos em
Assembleia Geral Ordinária, sendo que um deles será
escolhido presidente.

7

NewsPaper - n° 32 - agosto 2012 - © Andipa

Os detalhes do processo serão divulgados
oportunamente aos associados, cumprindo os trâmites
previstos no Estatuto, documento que reúne o rito de
eleição e demais regras de regem o funcionamento da
Entidade.

NewsPaper
NewsPaper

No semestre, importação
cresce apenas no cartão
Enquanto as importações de papéis acumulam quedas
de até 47% no primeiro semestre deste ano em relação a
2011, o papel cartão dispara e soma 19,7 mil toneladas
no período, 42% mais que as 13,9 mil toneladas
internalizadas entre janeiro e junho do ano passado.
O NewsPaper acompanha o desempenho mensal das
importações junto ao portal AliceWeb, da Secretaria de
Comércio Exterior (Secex“, dos seis principais grupos
de papéis de imprimir e escrever importados pelas
empresas brasileiras.
No primeiro semestre de 2012, a maior retração foi
apurada no grupo do ofsete, em bobinas e folhas NCMs
4802.54.90, 4802.55.92, 4802.55.99 e 4802.57.99
que somou apenas 22,1 mil toneladas, 47,6% menos
que as 46,3 mil toneladas importadas entre janeiro e junho
de 2011.
O grupo do papel cuchê registrou 172,4 mil toneladas em
2012, queda de 11% ante as 193,9 mil toneladas dos
primeiros seis meses de 2011. O total corresponde à
soma das importações nas quatro NCMs 4810.13.89,
4810.13.90, 4810.19.89 e 4810.19.90.

A menor oscilação foi verificada no LWC
NCM
4810.22.90 com a entrada de 51,7 mil toneladas nos seis
meses de 2012, 6,8% menos que as 55,5 mil toneladas
importadas no primeiro semestre do ano anterior.
Com o maior volume em importações, o segmento do
papel jornal é um mercado peculiar, com grande
dependência dos fornecedores estrangeiros. Mesmo
assim, as entradas de jornal têm diminuído. No primeiro
semestre deste ano, as importações somaram 208,2 mil
toneladas, 12,3% aquém das 237,6 mil toneladas de
2011 e 16,8% abaixo das 250,4 mil toneladas de jornal
importadas nos seis primeiros meses de 2010.
No papel cortado NCMs 4802.56.10 e 4801.56.99 as
importações têm pequena participação no mercado
interno. Este ano, até junho desembarcaram no País
10,7 mil toneladas de cut size, 27,5% menos que as 14,7
mil toneladas importadas no primeiro semestre de 2011,
que já foram abaixo das 15,7 mil toneladas internalizadas
nos mesmos meses do ano anterior.

Importação de papéis - janeiro a junho
em mil toneladas
237,6
208,2
193,9
172,4

55,5

46,3

51,7

22,1

Cuchê

Ofsete

13,9 19,7

14,7 10,7

LWC

Cut Size

Jornal

Cartão
2011

Fonte: Aliceweb
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Julho tem importação recorde de cuchê
A entrada de 37 mil toneladas de papel cuchê em julho
superou em 27,4% o volume do mês anterior (29 mil
toneladas“, deixando um saldo anual de 209,4 mil
toneladas, total que ainda fica 4,3% aquém das
importações entre janeiro e julho de 2011 (218,8 mil
toneladas“. Isoladamente, o resultado de julho é o maior
desde março de 2011, quando foram importadas 42,6 mil
toneladas de cuchês.
As importações de jornal e LWC também cresceram em
julho, enquanto as de papéis em bobinas e folhas
(ofsete“ e de cut size diminuíram, em relação ao mês
anterior.
De acordo com os dados da Secex, entraram no País 33,4
mil toneladas de papel jornal em julho e 29,1 mil toneladas
em junho. No somatório, estas importações chegam a 241,6
mil toneladas em 2012, 10,8% menor que as 270,7 mil
toneladas dos sete primeiros meses de 2011.
No LWC houve aumento de 19,5% em julho, com a
entrada de quase 7 mil toneladas, contra as 5,8 mil
toneladas de junho. No ano, o resultado está 7,6%
abaixo, com 58,7 mil toneladas em 2012, ante as 63,5 mil
toneladas do mesmo período de 2011.

Freada, a importação de papéis ofsete
enquadrados
nas NCMs 4802.54.90, 4802.55.92, 4802.55.99,
4802.57.99
caiu 51,2% no comparativo anual. O
levantamento aponta redução de 2,7% na entrada de
julho (3,9 mil toneladas“ em relação a junho (4 mil
toneladas“, somando 25,9 mil toneladas em 2012, contra
53,2 mil toneladas importadas nos sete meses de 2011.
No cut size, a importação de julho foi de 1,7 mil
toneladas, 20,6% abaixo das 2,2 mil toneladas do mês
anterior, com acumulado de 12,4 mil toneladas em 2012,
25,8% menos que as 16,7 mil toneladas registradas entre
janeiro de julho de 2011.
Já no segmento de cartão, julho teve o menor volume em
26 meses, com a importação de 1,5 mil tonelada,
praticamente a metade de junho (3 mil toneladas“ e
45,5% menos que as 2,8 mil toneladas internalizadas em
julho de 2011. No acumulado anual, no entanto, as
importações de cartão (NCM 4810.92.90“ somam 21,2
mil toneladas em 2012, 27,3% acima do saldo de janeiro
a julho de 2011 (16,7 mil toneladas“.

Importação Cuchê em mil toneladas
42,6
37,0

35,8

34,3

33,2

32,5

31,5
29,0

27,7
25,0
24,0

22,9

26,7

27,5

27,0

26,5

24,7
18,6

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

juho

agosto

setembro

outubro

19,9

novembro dezembro
2011

Fonte: Aliceweb
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Indústria nacional reduz
produção, mas vende mais
A produção nacional de papéis de imprimir e escrever
cedeu 2,3 pontos percentuais no acumulado até junho,
na comparação com o mesmo período de 2011,
somando 1.302 mil toneladas, conforme relatório
Conjuntura Setorial da Associação Brasileira de Celulose
e Papel (Bracelpa“.
No primeiro semestre de 2012, o mercado interno foi
destino de 754 mil toneladas de papéis para imprimir e
escrever, superando em 1,9% as 740 mil toneladas
vendidas internamente no período correspondente no
ano passado.
O relatório mostra ainda crescimento de 2,8% nos
embarques destes papéis ao exterior, volume que
somou 543 mil toneladas exportadas nos primeiros
seis meses deste ano. As importações tiveram
retração de 14,8% no período, somando 323 mil
toneladas, 56 mil toneladas a menos que as 379 mil
toneladas de papéis de imprimir e escrever importadas
no primeiro semestre de 2011.

Produção total
Este ano, até junho, o segmento de imprimir e escrever
respondeu por 26,5% da produção nacional de papéis,
somando 4.911 mil toneladas, volume 0,6% maior que no
mesmo período do ano passado (4.880 mil toneladas“.
Sozinho o grupo de embalagens respondeu por
praticamente a metade da produção
2.441 mil
toneladas.
Os resultados dos seis primeiros meses do ano ainda
refletem o ritmo mais lento dos negócios em 2012. No
geral, as vendas domésticas cresceram 1,5% ante o
mesmo intervalo de 2011, para 2.575 mil de toneladas.
Já as exportações caíram 4,5%, para 1.026 mil toneladas
enquanto as importações de todos os tipos de papéis
somaram 695 mil toneladas, retração de 10,2% em
comparação com o mesmo período de 2011. Com estes
números, o consumo aparente brasileiro ficou estável,
repetindo as 4.580 mil toneladas do primeiro semestre do
ano passado.
Tradicionalmente, o segundo semestre é melhor no setor
de papel, a exceção de 2011. A expectativa, na avaliação
do presidente da ANDIPA, Vitor Paulo de Andrade, é que
desempenho de 2012 siga a tendência.
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