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EDITORIAL

Momento Propício

De tudo o que foi exposto, entendo que se consolidam duas frentes a seguir para melhorar o
ambiente de negócios no setor de papel✔ A
primeira é a alteração das regras do Recopi, de
forma que se busque punir aquele que promoveu
o desvio e se deixe de autuar os fornecedores do
papel, hoje obrigados ao pagamento de custas e
aos prazos da Justiça para reverter esse
equívoco ✔
Destaque-se, aliás, a recente decisão do Tribunal
de Justiça de São Paulo reconhecendo a presunção de regularidade de operações com papel
imune, em ação judicial para o cancelamento de
auto de infração por vendas para adquirentes,
que na época da operação cumpriam os requisitos legais e anos depois tiveram seu registro
cassado retroativamente✔
A segunda
e extremamente importante
é
pedir a redução da carga tributária sobre o papel
comercial✔ Parece que chegamos ao consenso
de que o ilícito com papel imune é atrativo porque a tributação sobre o papel comercial é muito,
muito, alta✔ Logo, se o prêmio , que é o imposto
sonegado, for reduzido e os riscos aumentados,
através da fiscalização, o desvio do papel imune
deixa de ser um negócio tão lucrativo✔
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Além disso, o papel
é matéria-prima e
reduzir
a
carga
tributária sobre o
papel vai estimular a
produção gráfica e
editorial
nacional✔
Evidentemente,
a
desoneração dada
ao papel seria compensada pelo crescimento nos elos seguintes da cadeia, que geram
produtos de maior valor agregado✔

Arquivo

Foi valiosa a oportunidade que tivemos de expor
com clareza e minúcias os problemas decorrentes do desvio de finalidade do papel imune e da
falta de segurança jurídica para as operações
feitas sob o manto do complexo controle fiscal✔
Do evento que promovemos em junho, surgiram
várias sugestões, que devem provocar reflexões
em toda a cadeia✔

Argumentos não nos faltam e precisamos sair do
discurso para a ação efetiva✔ A Andipa já vinha
trabalhando nas duas vias, com maior avanço na
proposta de aprimoramento do sistema de controle junto à Secretaria da Fazenda de São
Paulo✔ Agora é a hora de avançarmos e o ideal é
articular uma atuação conjunta das entidades
setoriais✔
Incentivo a leitura atenta desta edição do NewsPaper, na qual pretendemos reproduzir a essência do que foi exposto e debatido durante o
evento✔ Considero que os elementos estão
postos e o momento é propício para avançarmos
nas questões sobre papel imune✔

Vitor Paulo de Andrade
Presidente do Conselho Diretor
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O estrago provocado pelo Recopi
O Recopi foi criado pela Sefaz SP com o objetivo de coibir
ilícitos com papel imune e foi muito bem aceito por quase
toda cadeia papeleira, composta por indústrias, distribuidores, importadores, gráficas e editoras✔ O setor entendeu
que, além de evitar desvios, o controle era salvaguarda para os fornecedores, que só poderiam realizar venda de papel imune para empresas que fossem inscritas no novo sistema, com registro prévio de cada operação e que só seria
concluída após expedição de autorização da Secretaria da
Fazenda✔ Isso sem contar que o Recopi também exige a
confirmação do recebimento, pelo comprador do produto,
em quinze dias após a emissão da nota fiscal, sob pena de
serem suspensas no Sistema as inscrições do vendedor e
comprador✔ Além disso, as demais precauções de praxe
(consulta ao Sintegra, ao CNPJ“ continuam obrigatórias✔
Enfim, um ambiente de confiança operacional✔
Em reunião realizada na época da implantação do sistema, em julho de 2010, na FecomercioSP, com todos os
interessados, representantes da Sefaz-SP explicaram os
pormenores do novo instrumento de combate às fraudes
tributárias✔ Na ocasião, ficou claro o caráter preventivo do
Recopi, que salvaguardava os vendedores de papel imune, pois, se o comprador não for cadastrado, a operação
não pode ser realizada e, se o comprador não confirmar o
recebimento do papel, tanto comprador quanto vendedor
tem o registro suspenso✔ Com isso, fica fácil entender que
o Recopi foi implantado para ser um instrumento preventivo, não corretivo✔
Na prática tudo funcionou diferente, pois a Sefaz forneceu
registros e validou a capacidade operacional de empresas, com baixo critério e sem o rigor necessário na análise da documentação das empresas e seus proprietários✔
Isso incentivou a criação de centenas de empresas em
nome de laranjas, a maioria na rua tal, sala x, aparentando regularidade ao mercado✔ Um erro fatal✔
Depois de certo tempo, as autuações apareceram✔ Apenas anos após, a Sefaz percebeu que as empresas compradoras, devidamente registradas no Recopi, não tinham
estrutura para o volume operado e estariam dando vazão
ao desvio do papel✔ Seus cítricos proprietários (laranjas“
desapareceram✔ Diante desse fato os registros dessas
empresas, consideradas então inidôneas, foram cassados
retroativamente e os vendedores (fabricantes e distribuidores“ foram autuados em seus lugares✔ Simples assim✔
As empresas vendedoras foram autuadas em valores estratosféricos e até hoje recorrem nas diversas instâncias
do judiciário, depois de quase sempre perderem na esfera
administrativa (TIT, inclusive“, que lhes exige serem mais
realistas que o rei e provar uma bastante enviesada boa3
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fé✔ Detalhe importante é que
deveria o fisco provar que
houve má-fé do fornecedor
(por expressa previsão legal“,
o que não acontece✔
Causa estarrecimento o seguinte: como acusar os fabricantes e os distribuidores de
não perceberem que as empresas compradoras estariam forjando sua regularidade
(tal boa-fé“, quando foi a própria Sefaz e a Receita Federal do Brasil que atestaram sua regularidade para operar
com papel imune? As empresas vendedoras não têm poder de polícia e de fiscalização e, na realidade, seu dever
como comerciantes é comprar, vender e atender as obrigações tributárias acessórias, que no caso do papel imune inclui operar com o Recopi✔
No judiciário a situação é mais reconfortante, pois os juízes vislumbram com mais clareza o ocorrido, porém, para
se chegar lá é necessário garantir o valor das autuações,
despender fortunas com assessoria jurídica, perícia, custas e outras tantas dores de cabeça✔ Boa parte das decisões é favorável aos contribuintes, mas aquelas que não
são inviabilizam a continuidade das empresas, pois há
autos com valores impagáveis✔
Há mais de um ano a Andipa propôs à Sefaz-SP alterações no Recopi, sem obter retorno efetivo até agora, porém mantém expectativa de que essas mudanças em breve serão introduzidas✔ No evento promovido pela Andipa e
Sinapel, no dia 11 de junho, ficou evidente a necessidade
das reformas, sem as quais muitas empresas desistirão
do negócio, que na prática aumentou extremamente o risco para os fornecedores✔ Esse cenário poderá levar ao
desabastecimento do mercado de papel imune, principalmente de papel cuchê, cuja produção nacional não atende
o consumo interno✔
As correções esperadas com certeza melhorarão o cenário futuro e as discrepâncias serão sanadas, entretanto,
uma pergunta ainda não quer calar: como ficarão os autos
de infração do passado, que estão no Judiciário, frutos da
omissão da Sefaz? É certo que a situação é mais reconfortante agora, pois os juízes já estão reconhecendo a
presunção de regularidade de operações com papel imune✔ Ainda assim, essa é uma segunda etapa da luta e as
entidades deveriam propor ao governador do Estado uma
revisão total dos valores das multas e até uma anistia geral✔ Esta anomalia precisa ser sanada✔

Rafaela Camargo Mazzoni é especialista em Direito Tributário
Advogada na LBZ Advocacia

Divulgação

Por Rafaela Camargo Mazzoni
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Andipa e Sinapel promovem
evento sobre papel imune
Com o objetivo de buscar solução para o complexo
problema do papel imune, a Andipa (Associação Nacional dos Distribuidores de Papel“ e o Sinapel
(Sindicato do Comércio Atacadista de Papel, Papelão,
Artigos de Escritório e de Papelaria do Estado de São
Paulo“ promoveram o evento Papel Imune e os desafios para prevenir o desvio de destinação , no dia 11
de junho, na capital paulista, na sede da Federação
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado
de São Paulo FecomercioSP✔

faz dificultou a participação✔ No entanto, as discussões e propostas levantadas no encontro relativas ao
Recopi serão encaminhadas à Fazenda estadual✔
Todos os segmentos envolvidos no mercado do papel
foram convidados para proferir palestra no evento e
nem todos aceitaram, mas ainda assim estavam representados e puderam participar do debate, conforme destacou o presidente executivo da Andipa, Vicente Amato Sobrinho, mediador dos trabalhos✔

Dividido em quatro painéis, o
evento contou com oito palestrantes que falaram para um
público de cerca de 80 pessoas, composto por representantes dos segmentos de distribuição, da indústria gráfica, de
fabricantes nacionais e estrangeiros e de importadores, além
de advogados, de profissionais
da Receita Federal e de juízes
do Tribunal de Impostos e Taxas (TIT“✔
A iniciativa das entidades do
segmento de distribuição foi
muito bem recebida tanto pelo
setor, quanto pelos agentes
públicos✔ Convidada a integrar
o painel sobre a questão da imunidade e os desafios
tributários, a Secretaria da Fazenda de São Paulo
(Sefaz-SP“ foi ausência sentida✔ Além da indisponibilidade de agenda, a recente troca no comando da Se-

Com perguntas, a plateia participou do debate, que
enfatizou a importância de se manter a imunidade para o papel, com urgente revisão das regras de controle
e fiscalização para coibir o ilícito e punir os fraudadores✔ As condições atuais favorecem apenas
aqueles que praticam o desvio , afirmou Gustavo Dalla Valle Baptista da Silva, advogado tributarista que atua no setor, ao apontar o fim da
imunidade como possível solução✔
Realizado com apoio da FecomercioSP, o
evento foi uma oportunidade de fomentar o
debate sobre o problema do controle do papel
imune✔ Vamos conversar com outras entidades para aprofundarmos os temas discutidos
neste encontro , disse Vitor Paulo de Andrade,
presidente do Conselho Diretor da Andipa✔
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Histórico da imunidade do papel
A primeira determinação legal de suspender a tributação sobre o papel como forma de incentivo foi concedida pelo Decreto nº 300, de 24 de fevereiro de 1938,
no governo do presidente Getúlio Vargas✔ A edição n°
26 do NewsPaper, de julho de 2011, trouxe a história
da imunidade do papel, com o relato de finlandês
Martti Soisalo, então conselheiro da Samab, que chegou ao Brasil em 1952 para trabalhar na empresa, que
na época chamava-se S✔A✔ Mercantil Anglo-Brasileira✔
Como ele contou, nos anos 30, o Brasil não produzia
papel e, com o surgimento e crescimento dos periódicos, dependia exclusivamente da importação✔

Controles
Com o decreto de 1938 nasceu a linha d água, uma
marca colocada no processo de fabricação para diferenciar o papel com imunidade tributária✔ Como relembrou o senhor Soisalo, no início dos anos 70 houve
grande escassez de papel e fazer a linha d água onerava a produção dos fornecedores estrangeiros, que
tinham de marcar apenas a produção destinada ao
Brasil✔ Com a modernização do processo produtivo, a
aplicação da linha d água tornou-se inviável✔

Com isso, na prática, o Brasil tem um único produto
com dois tratamentos tributários✔ Ou seja, o que distingue o
O QUE É PAPEL IMUNE?
produto comercial do imune é
a carga tributária, que é supePapel que não sofre tributação em derior a 30%✔ É o campo necescorrência de sua utilização ser destinasário para cultivar a fraude ,
da a impressão de livros, jornais ou
analisou o advogado✔
periódicos, conforme dispõe o art. 150,

O mesmo instrumento legal
que determinou isenção de
direitos de importação para
consumo e demais taxas aduaneiras sobre o papel e uma
série de outros produtos, deu
ao inspetor da alfândega poVI, alínea ‘d’ da Constituição Federal.
deres quanto à sua aplicação✔
Por proposta das entidades do
Finalidade: incentivar o hábito da leituCabia ao inspetor da alfândesetor, entre elas a Andipa, em
ra, educação, disseminação da cultura
ga determinar as quantidades
2012 entrou em vigor a lei
e o acesso a informação. A imunidade
importadas, conceder ou não a
12✔649, determinando a volta
neste caso é objetiva e diz respeito ao
isenção e fiscalizar a destinaobjeto e não a quem o detém.
de uma diferenciação física
ção adequada dos papéis, que
entre os dois produtos✔ A lei
Para que seja considerado IMUNE é
não poderiam ser aplicados
estabeleceu a obrigatoriedade
necessário ter conteúdo informativo,
em impressos de publicidade e
educacional, cultural ou de conhecide que as embalagens tragam
mento destinado ao interesse da colecomerciais, conforme previsto
a expressão PAPEL IMUNE,
tividade.
no artigo 38 do Decreto✔ Mais
expondo a condição tributária
tarde, relembrou o executivo, a
do produto✔
competência dada ao agente
Antes disso, o governo federal buscava formas de
público tornou-se mais um complicador, pois o benefícontrolar e fiscalizar a imunidade concedida ao papel
cio legal passou a ser utilizado em prol dos amigos e
para fins editoriais✔ Em 2001, foi instituído o Registro
para punir os desafetos do governo e do regime✔
Especial para Estabelecimentos que Realizam OperaA Constituição Federal de 1946, já sob o governo do
ções com Papel Imune e a Declaração Especial de
presidente Gaspar Dutra, em seu art✔ 31, V, alínea c ,
Informações relativas ao Controle do Papel Imune
passou a assegurar a imunidade de impostos sobre o
(DIF-Papel Imune“ - IN SRF 071✔
papel destinado exclusivamente à impressão de jorCom participação das entidades do setor, em 2009 as
nais, periódicos e livros✔ A isenção dada como favor
regras foram revistas pela Lei 11✔945, que trouxe nopelo governo passou a ser um direito adquirido em
vos artigos estabelecendo controle sobre as operaprol da educação e da cultura✔ O benefício foi mantido
ções e penalidades mais rigorosas nos casos de desnas Constituições de 1967 (art✔ 20, III, alínea d “ e na
vio de finalidade✔
de 1988 (art✔ 150, VI, alínea d “✔ A imunidade do papel
tem um lastro histórico na legislação brasileira, como
Constituição Federal de 1988
ressaltou Leandro Conceição Romera, advogado triArt✔ 150✔ Sem prejuízo de outras garantias asseguradas
butarista, em apresentação no evento sobre papel
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
imune, realizado em junho, em São Paulo✔
VI - instituir impostos sobre:
d“ livros, jornais, periódicos e o papel DESTINADO a
sua impressão✔
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Recopi

Triplo controle

Concebido como Sistema de Reconhecimento e Controle das Operações com Papel Imune, o Recopi foi
implantado no estado de São Paulo em 2010 (Portaria
CAT-14, de 10-2-2010“, com total apoio das entidades
setoriais, como alternativa preventiva para coibir as
fraudes decorrentes do desvio de finalidade do papel
com imunidade tributária no âmbito da receita estadual✔ Com o mercado caracterizado por transações interestaduais, o sistema de controle precisava abranger
todos os estados para produzir os resultados esperados✔ Através do Convênio ICMS nº 48/2013, firmado
no Confaz, foi instituído o Recopi Nacional
como
Sistema de Registro e Controle das Operações com o
Papel Imune Nacional, com adesão gradual dos demais estados✔ Na última atualização disponível, oito
estados ainda não haviam incorporado as regras do
Recopi às suas legislações✔

As empresas da
cadeia do papel
imune são submetidas a triplo controle, como enfatizou
o advogado Leandro Romera (foto“, enumerando o controle federal
(Registro Especial e DIF-Papel Imune“, a embalagem
diferenciada e o Recopi, que é estadual✔ Isso, colocou
o palestrante, sem considerar toda a rotina comercial
que incluiu consultas de CNPJ e Sintegra e o registro
das operações com a nota fiscal eletrônica✔

O Sistema Recopi exige o cadastramento prévio e
ativo de compradores e vendedores, que devem informar os dados de cada operação comercial, com aceite de ambas as partes, tudo podendo ser acompanhado em tempo real pelo agente fiscalizador✔ O descumprimento dos termos do Recopi implica na suspensão
do registro e no bloqueio do sistema para futuras operações✔

Reprodução Abigraf
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O setor de papel protagonizou diversas ações de combate
aos desvios com papel imune, incluindo reuniões internas e
com autoridades fiscais. Entre elas:
Campanha de Conscientização – Desenvolvida em 2013,
em conjunto com outras entidades, com o objetivo de
minimizar o uso indevido que, além de ilegal, afeta a
competitividade e o ambiente de negócios do setor.
Guia Abigraf – Guia de orientação prática para os elos
da cadeia produtiva e de comercialização que utilizam o
Papel Imune, em especial, indústrias gráficas.
CEPI – Controle Especial do Papel Imune consistia em
formar um banco de dados espelho ao criado pela DIFPapel Imune. Criado em 2005, o projeto foi interrompido no início de 2007.
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Situação atual: critérios de autuação
e defesa são principais problemas
O balanço de 400 autuações apresentado como resultado positivo do Recopi pela Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo, na verdade, revela as distorções que vem sendo praticadas na fiscalização e no
controle do papel imune, como foi demonstrado ao
longo do evento✔ Como explicaram os advogados, parte das autuações foi aplicada aos fornecedores do
papel, que estão sendo cobrados por suposto desvio
cometido pelo comprador, que na época da operação
cumpria os requisitos legais e anos depois teve seu
registro cassado retroativamente✔
Considerado responsável pela suposta fraude fiscal, o
fornecedor tem recebido autuações superestimadas✔
Conforme dados de março passado da Sefaz-SP, desde julho de 2013 foram lavrados 404 autos de infração
que totalizaram cerca de R$ 1 bilhão✔ Destes números, 83 autuações que somam R$ 141 milhões foram
lavradas entre janeiro de 2017 e março deste ano✔
Entendendo injusta e indevida a punição, o contribuinte
entra com recurso administrativo na própria Secretaria
e depois perante o Tribunal de Impostos e Taxas (TIT“✔
No entanto, de 80% a 90% dos casos têm suas autuações mantidas na esfera administrativa, em geral pela
falta de conhecimento das peculiaridades da legislação
e pela presunção de má-fé do fornecedor, conforme
apontaram os advogados que atuam no setor✔

Para o advogado Gustavo da Silva, falta aos agentes
públicos conhecimento das peculiaridades da legislação e isso tem obrigado as empresas a irem ao judiciário, uma via morosa e onerosa✔ Flávio de Haro Sanches, do Escritório CSMV Advogados, observou que
as empresas podem levar de cinco a dez anos até a
decisão final e favorável da Justiça, onde a grande
maioria das decisões tem corrigido a interpretação em
favor do contribuinte✔
Segundo Sanches, o problema com o Recopi pode ser
dividido em dois momentos: as autuações passadas e
a segurança nas futuras operações✔ O critério de concessão ficou mais rigoroso nos últimos anos, mas
quem garante que as operações realizadas hoje, sob
o manto do Sistema Recopi e demais obrigações, não
serão objeto de autuações futuras? , pondera o advogado, defendendo que a Secretaria da Fazenda de
São Paulo reveja os procedimentos para cobrar o ressarcimento do contribuinte que fraudou, dando mais
efetividade aos esforços da fiscalização✔
Questionado sobre os procedimentos adotados pelas
Secretarias da Fazenda de outros estados, Flávio
Sanches disse que não se tem conhecimento de autos
de infração para fornecedores como acontece em São
Paulo✔ No entanto, o advogado enfatiza que São Paulo é o grande mercado consumidor de papel, seja ele
imune ou não✔

O advogado Flávio Sanches (na
mesa ao lado de Vicente Amato
Sobrinho, presidente executivo da
Andipa e presidente do Sinapel“
apontou problemas na aplicação
da legislação vigente✔
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Salvaguarda prevista na legislação é
ignorada e gera insegurança jurídica
Diante do histórico e da atual base legal da imunidade
sobre o papel, palestrantes do evento promovido pela
Andipa e pelo Sinapel mostraram que sobram interpretações e questionamentos e falta segurança jurídica✔ Flávio de Haro Sanches, do Escritório CSMV Advogados, destacou o parágrafo 1° da Lei nº✔ 11✔945/09
(IN RFB 976/09“, que estabelece o registro federal
para papel imune, prevendo que a comercialização do
papel a detentores do Registro Especial de que trata o
caput deste artigo faz prova da regularidade da sua
destinação, sem prejuízo da responsabilidade, pelos
tributos devidos, da pessoa jurídica que, tendo adquirido o papel beneficiado com imunidade, desviar sua
finalidade constitucional ✔
Se você transaciona com alguém com registro especial, isso é a salvaguarda✔ E isso é o correto , afirmou
Sanches, lembrando que essa legislação federal contempla toda a cadeia, concedendo registro especial
por segmento
fabricante, importador, distribuidor,
gráfico e usuário✔ Para o advogado tributarista Gustavo Dalla Valle Baptista da Silva, da LBZ Advocacia,
este é um dos artigos que estabelecem a presunção
da imunidade e que têm sido ignorados nas autuações
e nos processos administrativos✔ Esta foi a contrapartida que as empresas tiveram para se submeter a uma
enorme lista de regras novas com a introdução do Registro Especial e do Recopi , enfatizou Silva, chamando a atenção de que a legislação deixa clara a responsabilidade do comprador✔ Como posso autuar quem
vende, então? , indagou✔
A mesma premissa se repete no texto do Convênio
ICMS 48/2013, que instituiu o Recopi Nacional
(Cláusula Primeira, § 3º“✔ Os advogados explicaram
que as condições prévias de cadastramento e as regras de acompanhamento e fiscalização, tanto da lei
federal quanto da estadual, reforçam a argumentação
de que os detentores dos devidos registros estão aptos a transacionar com papel imune perante as autoridades e, consequentemente, o mercado brasileiro✔ As
leis preveem ainda que o papel que iniciou o processo
como imune pode vir a ter destinação comercial, desde que mediante o recolhimento dos impostos, e esta-
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belece também a punição dos comprovadamente envolvidos na fraude, quando houver✔ A legislação não
precisa ser alterada✔ Ela precisa ser implementada ,
assegurou Gustavo da Silva✔
Na avaliação do advogado as empresas foram induzidas a erro, acreditando que o sistema se autorregulamentaria, fundamentaria as operações e daria tranquilidade e segurança jurídica✔ Quando se instituiu o
Recopi, espelhado no registro federal, se imaginava
que as empresas tivessem segurança nas operações
que realizassem dentro do sistema , afirmou✔
Perguntado sobre como as empresas devem agir para
ter segurança jurídica a partir de agora, Silva reiterou
que o ambiente atual é tão inseguro quanto antes✔
Registro Especial se fortalece em 2009, com a atual
legislação✔ Em 2010, nasceu o Recopi no estado de
São Paulo, sendo replicado nacionalmente em 2013✔
Neste período todo mundo tem a sensação de que se
teria segurança jurídica✔ No entanto, a partir de
2014/2015 vimos uma enxurrada de autuações mostrando que não valeu para nada o que foi feito avaliou
o tributarista✔
Durante sua apresentação no evento, Gustavo da Silva demonstrou as dificuldades que os fornecedores de
papel têm enfrentado para questionar as autuações
nas esferas administrativas no estado de São Paulo✔
Ele usou exemplos de autos de infração e de relatórios de apuração do próprio fisco estadual com evidências de interpretações e critérios que considera
insustentáveis frente à presunção de validade conferida pela legislação às operações entre empresas cadastradas no Recopi✔ Ressaltou, para ilustrar, autuações por suposta inexistência do comprador, mas cujo
relatório de fiscalização mostra a existência de galpão,
localização de sócios e contador, tudo com relação a
empresas que a própria Secretaria da Fazenda atestou a existência e a capacidade operacional ao registrar no Recopi✔ Na explanação, Silva apresentou também posicionamentos do Poder Judiciário, com argumentos coerentes com a legislação e contrários ao da
Sefaz-SP✔
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Fiscalização da Receita
Federal é exemplo
A atuação da Receita Federal, nos casos que envolvem desvio de finalidade do papel imune, tem respeitado a interpretação legal, identificando e punindo o
responsável pela fraude✔ Para o advogado tributarista
Gustavo da Silva, da LBZ Advocacia, comparar o
comportamento das fazendas paulista e federal é se
deparar com dois pesos e duas medidas diferentes✔
Ele citou a Operação Papel Imune, de 2013, na qual a
Receita Federal e o Ministério Público Federal desmontaram um grupo dedicado à fraude✔ Da operação,
11 pessoas foram denunciadas por lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica,
dezenas de empresas foram cassadas, assim como
foi pedida a apreensão de bens e o pagamento de
uma indenização, no valor de R$ 1 bilhão✔ O advogado comentou que dessa operação pouco se fez em
âmbito estadual e, ao contrário, foram autuadas as
vítimas do setor (fornecedores também enganados
pela fraude“, exatamente pela diferente interpretação
da legislação✔
Manifestando satisfação em contribuir com o setor, o
chefe adjunto de Divisão de Fiscalização de Superintendência da Receita Federal em São Paulo, Maurício
Ferrari Cei, afirmou que o objetivo é apertar cada vez
mais o cerco contra os ilícitos✔
Uma das preocupações da Receita é combater o uso
de laranjas , prática comum em vários setores, inclusive no do papel, como observou Fernando Rodrigo
Poli, chefe de Fiscalização Aduaneira da Delegacia de
Comércio Exterior (Delex“✔ A interposição fraudulenta
de pessoas, explicou Poli, quebra o rastro do produto
dentro da cadeia, possibilitando a sonegação de impostos✔ A Receita Federal tem interesse em combater
este tipo de ilícito e manter o mercado o mais saudável possível para que se tenha a livre concorrência e
que consigamos aplicar justiça tributária , disse✔

Concessão
O presidente executivo da Andipa, Vicente Amato Sobrinho, informou aos representantes da Receita Federal sobre a proposta, apresentada pelo setor na época
das discussões para implantação da rotulagem para
papel imune, de que a concessão do Registro Especial siga os mesmo moldes do Radar - Registro e Rastreamento da Atuação dos Intervenientes Aduaneiros✔
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Maurício Ferrari acrescentou que a Receita Federal e
a Secretaria da Fazenda de São Paulo têm conversado para melhorar os controles e os sistemas✔ Segundo
ele, na última reunião, as equipes ficaram de levantar
os dados, voltar a discutir e montar um grupo de trabalho para buscar uma solução conjunta✔ Ferrari disse
que a concessão dos registros será oportunamente
tratada pelo grupo de trabalho✔

Maurício Ferrari e Fernando Poli, representantes da Receita Federal

Papel no plano de fiscalização
Desde 2017, o papel imune está na lista de prioridade
no plano anual da Receita Federal, com ações planejadas de fiscalização para o combate à evasão de receita tributária✔ Depois de apurar possíveis irregularidades
no cadastro do Registro Especial, a Receita está intimando os contribuintes para autorregularização✔ Dentre as ações previstas para este ano, a Receita divulgou que avalia o desenvolvimento de uma nova solução tecnológica que não permita fuga de informações
em operações interestaduais✔ Para isso, estuda realizar ajustes no Sistema Recopi, junto à Sefaz-SP✔
A Receita Federal, de acordo com Fernando Poli, tem
trabalho de seleção especifica para papel imune, com
linhas regionais e nacionais, além da uma divisão de
controle especial✔ Segundo ele, a fiscalização federal
tem muita preocupação com a questão de boa-fé e,
por isso, os autos de infração da Receita costumam
ser confirmados, tanto no administrativo quanto no
judiciário✔
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Fornecedor estrangeiro sofre, junto com
a cadeia, por desvios do papel imune
Há pelo menos cinco anos, os fabricantes internacionais de papéis que exportam para o Brasil conhecem
perfeitamente a legislação brasileira de papel imune,
cumprem com as exigências onerosas e burocráticas
e também sofrem com os desvios✔ Chamando à responsabilidade de cada agente do mercado de papel
para atuar com ética e honestidade, Flavio Ignacio,
diretor da Sappi no Brasil, foi um dos palestrantes no
evento sobre papel imune, representando os fornecedores estrangeiros✔
Enfatizando que a origem do problema está na legislação ultrapassada, que tenta fomentar a educação e a
cultura e acaba por favorecer o desvio, por retirar a
tributação sobre o papel, uma commodity, com valor
agregado relativamente baixo✔ Esse problema, não
existe em outros países do mundo , disse Ignacio, que
tem 25 anos de experiência na importação de papel
no Brasil e trabalha com uma das maiores produtoras
de cuchê do mundo✔
Segundo ele, para evitar que a importação fosse associada aos desvios, como por vezes se tenta insinuar,
há cinco anos houve um grande esforço de conscientização sobre o que significa papel imune no Brasil✔
Com apoio das entidades europeias, o assunto foi tratado em simpósios e eventos do setor de papel, inclusive com encaminhamento de cartas às empresas,
sejam produtores ou traders internacionais, que atuam
no Brasil✔
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Valorizando os produtores internacionais que se mantiveram ativos no Brasil, Ignácio ressalta que o País é
um mercado dificílimo de se atuar✔ É o mais burocrático e custoso , afirmou, citando a exigência de licença
de importação, que precisa ser renovada, e da rotulagem para embalagens✔ Segundo ele, todas as exigências são sempre cumpridas, em cada importação✔
E isso gera um custo sobre o produto, que obviamente
é repassado sobre a cadeia ✔
Na apresentação, Flavio Ignacio destacou ainda que o
Brasil não é autossuficiente nos papéis cuchê e LWC,
apesar se ser grande produtor e exportador de papel
ofsete (não revestido“✔ Segundo ele, a importação atende de 40% a 45% da necessidade brasileira de
papel cuchê, uma participação que poderia ser maior
se o mercado fosse aberto e competitivo ✔

Flavio Ignacio, da Sappi, falou dos desafios do papel
imune para os fornecedores estrangeiros
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Distribuidor conecta cadeia do papel e vê
ônus sem bônus no controle da imunidade
No país de dimensões continentais, o distribuidor de
papel é aquele que faz a conexão entre os fabricantes, nacionais ou estrangeiros, e os impressores✔ Foi
com essa definição que o empresário do segmento de
distribuição, Marcelo Patury, começou sua apresentação no evento sobre papel imune✔ Para ele, o fato de
97% das cerca de 19 mil gráficas do país serem micro
e pequenas empresas, sem acesso direto aos fabricantes, comprova que o distribuidor de papel é imprescindível para o bom funcionamento do mercado✔
De acordo com Patury, a tarefa do distribuidor é bastante complicada, envolve muito capital de giro, enorme diversidade de produtos e uma despesa com logística absurda, pois movimentar um produto com valor agregado baixo custa muito✔ Além disso, a distribuição vive os impactos do avanço das mídias eletrônicas, que há alguns anos tem tirado mercado dos impressos✔ Nos últimos anos, empresas centenárias e
precursoras da distribuição de papel no Brasil não
conseguiram sobreviver à crise do mercado gráfico,
agora agravada pela crise econômica no país , afirmou Marcelo Patury, que é membro do Conselho Diretor da Andipa✔

Neste cenário, o controle da imunidade do papel é um
complicador extra para a distribuição✔ Na opinião do
empresário, o Recopi é uma ferramenta que trouxe
impactos positivos, mas trouxe também custos e ainda
não cumpre aquilo que considera fundamental: ser
salvaguarda para o distribuidor✔
Patury lembra que, assim como no cuchê, o Brasil
precisa importar vários outros tipos de papéis para
abastecer a indústria gráfica✔ Segundo ele, o fabricante estrangeiro tem dificuldade de entender a necessidade de um envoltório diferente apenas para o
mercado brasileiro✔ Fazer isso custa e é cobrado ,
acrescentou✔
Entendo que o Recopi veio para ajudar, mas se existe uma ferramenta controlada pelos órgãos competentes, se você declara e é autorizado, é complicado ser
surpreendido no final com uma autuação dizendo que
aquele cliente não existe ou não poderia comprar ,
finalizou, enfatizando a necessidade de debater o assunto para que o necessário controle do papel imune
seja benéfico para todo o mercado✔

Marcelo Patury, da Tecpel, falou sobre as dificuldades do segmento de distribuição
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Combate aos desvios precisa envolver
toda cadeia, até o cliente final, diz gráfico
O cliente final não se sente responsável pela fraude
ao comprar um tabloide de varejo e aquilo ser produzido com papel imune ✔ A situação reforça a necessidade de conscientização e envolvimento de toda a cadeia produtiva do fabricante ao consumidor do papel
para efetivo combate aos desvios do papel imune,
como avaliou Carlos Jacomine, diretor de relações
com o mercado da Associação Brasileira da Indústria
Gráfica (Abigraf Nacional“, no evento promovido pela
Andipa e pelo Sinapel✔
O problema é complexo e na opinião
do diretor da Abigraf
não há solução sem
envolver a cadeia
toda✔ O que a indústria quer é a livre
iniciativa e negociação , destacou, enfatizando que não
interessa à cadeia
matar um dos segmentos✔

apoiadas pela Abigraf para coibir o uso indevido do
papel imune, Carlos Jacomine reiterou que a concorrência desleal é um acelerador da crise no setor gráfico✔ O desvio de finalidade do papel imune provoca
perda de competitividade e consequente diminuição
das margens de lucro das gráficas que operam em
conformidade com a respectiva legislação✔ E, por isso,
a entidade apoia os mecanismos de controle, mas
também defende a ação conjunta das entidades para
controle mais efetivo✔
Segundo Jacomine,
a concorrência desleal pode ser mais
danosa do que a
internet para a indústria gráfica, que
sempre terá seu
espaço✔ A notícia de
que 40% das pessoas ainda compram
nas lojas físicas e
que 26% delas utilizam o carnê como
forma de pagamento, para Jacomine,
demonstra o grande
potencial do meio
impresso✔

Jacomine
afirmou
que não tem conhecimento de grande Carlos Jacomine (2º da esquerda p/ direita“ em palestra no painel sobre o mercado de papel
empresa seja gráfica ou cliente, punida por uso indevido do papel imune✔ A impressão que
Números do setor
fica é que não dá em nada , disse o diretor, observanA Abigraf representa a indústria gráfica brasileira que é
do que talvez se devesse repensar se o controle tem
composta de 19✔142 empresas, das quais 81,7% são
que ser do papel imune ou do produto comercial✔ Remicro, 15,5% são de pequeno porte, 2,4% são de mélembrando a questão do alto custo colocada por oudio porte e apenas 0,4% correspondem a grandes emtros palestrantes, Jacomine acrescentou que aquele
presas✔ O setor gera mais de 181 mil empregos e partique faz o livro e a revista não se sente obrigado aos
cipa com 0,69% do Produto Interno Bruto (PIB“ naciocontroles por gozar da imunidade constitucional✔
nal e 5,59% do PIB da Indústria de Transformação✔
O representante do setor gráfico apontou também dois
O segmento de Embalagens responde por 48,6% da
agravantes quanto ao papel imune✔ O primeiro deles é
produção do setor, seguido pelo Editorial, que comprea dificuldade das autoridades fiscalizadoras de entenende a impressão de livros, revistas, manuais e guias,
derem o processo produtivo e com isso identificar a
com 21,6%✔ Outros sete segmentos compõem a profraude✔ Outro complicador é o Recopi não ter de fato
dução gráfica, que em 2017 foi de R$ 45,6 bilhões, em
abrangência nacional, o que permite condições desivalores nominais✔ No ano passado, a produção física
guais no país✔
da indústria gráfica foi de -3,5% em relação a 2016,
Relembrando a série de iniciativas já implantadas e
após sucessivas variações negativas desde 2013✔
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Ciclo de perguntas teve
dúvidas e sugestões
Encerrando o painel sobre o mercado de papel foram
encaminhadas perguntas aos palestrantes✔ O chefe de
fiscalização aduaneira da Delegacia de Comércio Exterior (Delex“, da Receita Federal do Brasil, Fernando
Rodrigo Poli, questionou Flavio Ignacio, diretor da
Sappi, sobre os critérios para seleção de clientes, diante da afirmação de que o mercado conhece as empresas dedicadas à fraude✔ Esclarecendo que o fornecedor internacional não é o importador, não tendo atuação direta na operação, Ignacio reafirmou que normalmente se sabe quais são as empresas que vivem
do ilícito e importam para a fraude✔ O grande paradoxo para nós é que é perfeitamente legal vender para
essas empresas porque a Receita Federal e as Secretarias Estaduais lhes dão os devidos registros , afirmou o diretor da Sappi Brasil, levantando dúvida sobre os critérios para a concessão dos registros e das
licenças de importação✔ Se não há critério, porque
então temos algo insano como o Recopi? , concluiu✔
Eduardo Salomão, diretor do Sindicato Nacional dos
Editores de Livros (SNEL“, pediu que Carlos Jacomine, diretor da Abigraf, explicasse melhor a sugestão
de imunidade para o produto, deslocando o controle
do papel imune para o produto comercial✔ A ideia, para Jacomine, é que o governo utilizasse as informações das notas fiscais para identificar se a matériaprima daquele produto também teve seus impostos
recolhidos✔ A proposta precisa ser discutida, mas deveria ser processada pelos agentes fiscalizadores e
não pelas empresas✔

Respondendo a outro questionamento sobre o imposto de importação, Jacomine disse que vai defender
que a Abigraf procure o governo para mostrar que além de amplificar a margem de sonegação, a alta carga tributária também prejudica a própria indústria✔
Sobre a concessão dos registros para operar com papel imune, Marcelo Patury acrescentou que seria muito importante que os critérios fossem mais rígidos✔ O
empresário lembrou que no passado houve editoras
que compravam toneladas de papel, inclusive de fabricantes, durante cinco anos e ao final deste período é
que se descobre que a empresa, instalada numa sala
de fundos, não tem capacidade para operar✔ Parece
óbvio que alguns ilícitos praticados, por meses a fio,
poderiam ter sido evitados na origem, na concessão
dos registros , disse Patury✔
Para resolver este ponto, Wagner Silva, Gerente Geral
da Abigraf, sugeriu que deveria ser adotado o mesmo
critério utilizado no Drawback, o regime aduaneiro de
desoneração de impostos na importação vinculada a
um compromisso de exportação, no qual se exige a
presença do proprietário da empresa no ato da concessão✔ Além disso, poderiam fazer uma simples consulta ao Google Maps para identificar a localização da
empresa solicitante do registro , acrescentou, enfatizando que mecanismos de inibição poderiam barrar o
surgimento das empresas antes que começassem a
praticar o ilícito✔

Responsabilidade solidária
O desvio de finalidade consiste na utilização do papel
com imunidade tributária em impressos que não sejam
livros, jornais ou periódicos✔ As afirmações sobre
envolver toda a cadeia de negócios, fiscalizar na
ponta e cobrar responsabilidade do consumidor do
produto sobre possível fraude tributária suscitaram
debate no evento✔ A responsabilidade é do gráfico
que imprimiu , resume o tributarista Gustavo Dalla
Valle Baptista da Silva, observando que se exige rigor
descabido das empresas fornecedoras do papel e

13

NewsPaper - n° 63 - julho 2018 - © Andipa

nada daquele que adquire o produto impresso e pode
ter se beneficiado pelo preço menor em função do
desvio da imunidade✔ Segundo ele, fiscalizando na
ponta é possível rastrear a cadeia para ver se o papel
utilizado naquele impresso teve seus tributos
devidamente recolhidos✔ Desta forma, o consumidor
poderia ser responsabilizado solidariamente, se provar
que ele sabia que o preço estava muito aquém da
realidade✔
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Proposta pede alteração
na Portaria do Recopi
Contratado pela Andipa, um grupo de consultores e
advogados elaborou uma proposta de alteração na
Portaria do Sistema de Reconhecimento e Controle
das Operações com Papel Imune RECOPI, que foi
entregue à Secretaria da Fazenda de São Paulo há
cerca de um ano✔ Com o objetivo de aperfeiçoar as
regras e corrigir as distorções, o documento propõe
mudanças pontuais na Portaria CAT 14/2010, conforme explicou Antonio Carlos de Moura Campos, consultor tributário do Escritório Rivitti e Dias advogados✔
Participando do painel que discutiu as possíveis soluções para o papel imune e os desafios de prevenir o
desvio de destinação, Moura apresentou as mudanças
propostas, chamando a atenção para aquilo que chama de regra de ouro cobrar daquele que deu causa
à irregularidade fiscal ✔ Segundo ele, este princípio já
está contemplado na redação atual da Portaria, mas a
ausência de procedimentos estabelecidos permite que
se opte pelo meio mais simples, que é imputar responsabilidade ao fornecedor do papel✔ O fisco tem que
investigar para descobrir quem deu causa aos desvios , afirmou o consultor✔
Os consultores apontaram soluções para duas grandes omissões da Portaria vigente✔ Conforme apresentou Moura, o texto atual não diz como o fisco deve
autuar os contribuintes e também não estão explicitadas as obrigações que deveriam ser cumpridas pelos
contribuintes para que se presumisse a regularidade
das operações✔
O primeiro dos quatro objetivos específicos pretendidos é alinhar o procedimento fiscal da Secretaria da
Fazenda com a diretriz de fiscalização adotada pela
Receita Federal, no tocante à apuração da responsabilidade tributária do adquirente do papel imune, que
tiver desviado a finalidade constitucional do produto✔
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Consultor Antonio Carlos de Moura Campos

O segundo objetivo é instituir, em face dos contribuintes que realizarem operações que impliquem a transmissão da propriedade do papel imune, a obrigação
de tomar conhecimento detalhado das atividades e da
qualificação de seus clientes (princípio do know your
client “✔
A proposta sugere ainda um novo capítulo à Portaria,
prevendo critérios objetivos de apuração da responsabilidade tributária do estabelecimento vendedor, mediante a instituição de diversas obrigações acessórias
nas operações com papel imune✔ E, por fim, propõe
que sejam elencadas diversas situações hipotéticas
de responsabilidade pelo desvio de finalidade praticado por pessoas naturais ou jurídicas, prescrevendo
para cada uma delas medidas fiscais específicas✔
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Boa-fé e responsabilidade
na legislação tributária
A aplicação do princípio da boa-fé subjetiva como critério de exclusão da responsabilidade objetiva é um
dos temas em discussão nos meios jurídico e tributário e impacta a atuação da Secretaria da Fazenda de
São Paulo no caso do Recopi✔ O assunto foi apresentado no evento sobre papel imune por José Clovis Cabrera, da Santi, Estevão e Cabreira Advogados Associados, ex-diretor da Sefaz-SP✔ Na época em que o
Recopi foi lançado, com o apoio das entidades do setor, tínhamos a certeza de que era um bom instrumento , afirmou Cabrera, acrescentando que as questões
pontuais colocadas agora são claras e mostram que
há um equívoco na forma de aplicação da lei✔
Ele observa que o segmento de distribuição tinha a
opção de atacar o instrumento do Recopi e se posicionar contra o controle que não traz os benefícios esperados✔ No entanto, o setor viu que havia espaço para
aperfeiçoamento, para corrigir os desvios interpretativos e até mesmo os desvios de operação✔ Cabrera
destacou que há uma mudança de postura do fisco
paulista em relação ao contribuinte, evidenciada no
Programa de Estímulo à Conformidade Tributária
Nos Conformes , que tem a finalidade expressa de
aprimorar o relacionamento entre os contribuintes e a
administração tributária mediante a definição de regras de conformidade✔ O programa foi implantado com
a aprovação da Lei Complementar 1✔320/18, de 6 de
abril de 2018✔
Apesar das manifestações de boa vontade, há outras

questões teóricas que interferem diretamente na interpretação da legislação tributária no estado de São
Paulo e, consequentemente, na atuação dos fiscais da
Sefaz, inclusive nos casos do papel imune✔ Uma delas
é o conceito que o fisco paulista adota em relação à
chamada responsabilidade objetiva, que está prevista
no artigo 136 do Código Tributário Nacional, que estabelece Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato ✔
Segundo Cabrera, a lei determina que se o contribuinte errou, não importa se foi por culpa ou dolo, será
responsabilizado pelas infrações✔ Evidente que há
necessidade de ter o vínculo entre a prática do ato e
essa responsabilidade observou, explicando que com
dolo, aplica-se a lei✔ Sem dolo, há de haver no mínimo culpa e vinculação à prática do ato✔ O que nós não
podemos ter é alguém que não praticou este ato, que
não tem nenhuma vinculação com esse desvio ser por
ele responsabilizado , disse✔
No entanto, a legislação não tem conduzido o fisco a
atuar dessa maneira e passou-se a discutir boa-fé no
Judiciário✔ Citando decisões do Superior Tribunal de
Justiça, Cabrera demonstrou que o Poder Judiciário
tem dado diretrizes no sentindo que a interpretação da
lei tributária deve ser efetuada com a aplicação da
equidade, com comprovação pelo fisco de conduta
ilícita do contribuinte✔

Ao lado de Vitor Paulo de Andrade,
presidente do Conselho Diretor da
Andipa, o advogado José Clovis
Cabrera destacou a necessidade de
aprimoramento da legislação

15

NewsPaper - n° 63 - julho 2018 - © Andipa

NewsPaper
NewsPaper
E VENTO P APEL IMUNE

Propostas de solução para desvio
de papel imune envolvem tributação
A diferença de mais de 30% entre o preço do papel
para impressos em geral e aquele que deve ser utilizado para impressão de livros e periódicos é um estímulo ao desvio de finalidade do papel imune, ilícito
que provoca sonegação fiscal e distorce o mercado✔
Depois de horas de discussão sobre o papel imune e
os desafios para prevenir o desvio de destinação, todas as sugestões para solucionar o problema passam
pela questão tributária✔

Diante do cenário apresentado durante o evento, o advogado tributarista Gustavo da Silva (foto“, lança uma
provocação, propondo reflexão✔ Será que vale a pena
seguir com a imunidade? Silva disse que o tributo que
se deixa de recolher em favor da educação e da cultura

não compensa os custos que envolvem o controle do
papel imune
Recopi, Registro Especial, DIF-Papel
Imune, controles internos, defesa de autuações, garantias, perda de crédito, custo da máquina pública, além
da quebra da livre concorrência✔ Segundo ele, a solução seria tratamento igualitário, tudo desonerado ou
tudo tributado✔ Ou ainda, tributar toda cadeia do papel e
permitir a desoneração na ponta, na destinação✔
Se a gente pensa em sistemas tributários eficientes,
quanto menor o número de exceções melhor , avalia
Clovis Cabrera, considerando que seria uma boa alternativa, que exigiria embate de ordem teórica aprofundada e difícil de ser colocada como opção política✔
Embora, o momento seja propicio em função da reforma tributária estar na pauta nacional✔
Não concordamos com essa proposta afirmou Christiano Rodolfo Nygaard, membro conselho de administração da Associação Nacional de Jornais (ANJ“, que
manifestou apoio à sugestão de fiscalizar na ponta da
cadeia os grandes varejistas e as grandes gráficas✔
Nygaard explicou ainda que, além de promover o conhecimento, a imunidade constitucional para o papel
tem na sua essência a defesa da democracia✔
Historicamente o tributo sobre o papel sempre foi uma das ferramentas dos governos autoritários✔ E o
Brasil se protegeu disso , afirmou, lembrando a situação recente da Venezuela✔

Reduzir a carga tributária do
papel desestimula o desvio
A questão crucial para o presidente do Conselho Diretor da Andipa, Vitor Paulo de Andrade, é o tamanho
do prêmio dado ao desvio✔ Temos um problema de
disparidade✔ Um papel é livre de tributos enquanto o
outro é muito tributado , destacou, acrescentando que
o papel comercial é tributado com 12% a 14% de Imposto de Importação, 18% ICMS, 5% de IPI e 9,25%
de PIS/Cofins✔ E o papel imune, no máximo, paga 4%
de PIS/Cofins✔ Clovis Cabrera observou que ainda tem
a substituição tributária✔
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Pleitear a redução da carga tributária incidente sobre
o papel comercial de forma a diminuir a diferença com
o papel imune, desestimulando assim a prática do ilícito, também é uma proposição da Abigraf, como destacou seu Gerente Geral, Wagner Silva✔ Sobre a opinião
de acabar com a imunidade, o representante da indústria gráfica colocou a questão de mercado do papel
imune, que já vem diminuindo pelo avanço da mídia
eletrônica✔ Se nós ainda tivermos um acumulo de impostos nos papéis para livros e revistas, vamos desestimular o consumo do nosso produto ✔
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Decisão do TJ-SP reconhece a presunção de
regularidade de operações com papel imune
Em decisão do dia 25 de junho, a 7ª Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, reconheceu a presunção de regularidade de operações com
papel imune, realizadas entre estabelecimentos detentores do Registro Especial e do Recopi✔ É a primeira
decisão do Tribunal sobre o tema, foi unânime e poderá ser utilizada como precedente em casos similares✔
O Escritório LBZ Advocacia, responsável pela ação,
ressalta que é importante repercutir o posicionamento
para que a jurisprudência se consolide e fique ainda
mais clara a necessidade de a Fazenda estadual mudar sua postura ilegal✔ A decisão do Tribunal é inovadora porque reconhece a aplicação da presunção de
validade das operações entre detentores do Recopi e
exige a comprovação pelo Fisco de que teria havido
conluio ou fraude , diz o comunicado dos advogados✔
A decisão foi proferida em ação judicial movida por
uma empresa associada, para reafirmação da lei e
proteção de suas operações futuras e para o cancelamento de auto de infração referente a operações de
venda de papel imune para adquirentes que tiveram
posteriormente sua inscrição cancelada✔
Na decisão consta que não se pode, contudo, presumir-se a simulação ou o conluio fraudulento para responsabilização da vendedora -, devendo tal situação
ser comprovada✔ (✔✔✔“ se perante o fisco há regularidade das empresas à época dos negócios jurídicos, suficientes para autorizar a impressão dos correspondentes documentos fiscais, não se poderia exigir do con-

tribuinte que presumisse a inidoneidade das suas parceiras comerciais anos antes dessa constatação e
declaração pelo Fisco ✔
O comunicado da LBZ Advocacia relembra que a sentença proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública, confirmada pelo Tribunal, enfatiza a presunção legal estabelecida com o Recopi: Dessarte, pela leitura dos dispositivos [legais de instituição do Recopi] extrai-se que
à sociedade vendedora de papel imune (caso da autora“ exige-se a constatação da regularidade da situação
fiscal da compradora; assim, estando essa regular tanto no sistema federal ("Registro Especial de Usuário de
Papel"“ quanto no estadual ("RECOPI"“, é o que basta
para se presumir a regularidade da própria operação
pela vendedora, que não detém condições de averiguar qual o efetivo emprego do papel alienado✔
Para o Tribunal, nestes casos, cumpria ao fisco demonstrar a simulação ou o conluio fraudulento entre a
vendedora e a compradora, já que foram apresentados
no processo os documentos comprobatórios da regularidade das empresas à época dos negócios jurídicos
(inscrição tanto no sistema federal quanto na estadual“, de forma a se presumir que seriam regulares✔
Os advogados destacam que sequer foi necessária a
realização de perícia no caso, porque descabia à distribuidora mostrar que agiu com boa-fé, sendo essa presumida, e cabendo ao fisco demonstrar a má-fé, o que não
faz nas autuações indevidas sobre o tema✔ Pois assim
estaria previsto na legislação específica do papel imune✔

Programa redefine relação com contribuintes
Descrito como ousado e inovador, o Programa de Estímulo à Conformidade Tributária Nos Conformes busca estabelecer um novo modelo de gestão tributária
com foco na orientação e que incentive a autorregularização✔ Dessa forma, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz-SP“ poderá dar tratamento
simplificado e outras contrapartidas àqueles contribuintes regulares em termos fiscais, e que privilegiem fornecedores nas mesmas condições✔
Criado com a intenção de estimular a concorrência leal,
o Programa Nos Conformes está em vigor desde 6 de
abril de 2018, pela publicação da Lei Complementar
1✔320/2018✔ A participação dos contribuintes do ICMS é
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obrigatória e todos serão classificados por perfil de risco✔
A Secretaria informou que o sistema de classificação está em fase de implantação, assim como outras ações✔
Com monitoramento fiscal e autorregularização, a fiscalização pretende oferecer facilidade e agilidade para
demandas que são direitos do contribuinte e, através
da orientação tributária, o fisco oferecerá oportunidade
de aprendizado e melhor compreensão dos direitos e
deveres dos contribuintes✔ Isso tende a reduzir os níveis de inadimplência com o Fisco estadual, além de
criar um ambiente de segurança jurídica benéfico para
atração de investimentos de longo prazo no Estado✔ ,
informou a Sefaz✔
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Sindigraf-SP completa 95 anos
O Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado de São
Paulo (Sindigraf-SP“ foi homenageado pelos seus 95
anos de história em sessão solene na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, realizada no dia
25 de junho✔ A solenidade, proposta pelo deputado
Welson Gasparini, contou com a presença de representantes de entidades ligadas ao setor gráfico, da

comunicação impressa, papel e embalagem, além de
colaboradores, diretores da entidade e presidentes
das Regionais da Associação Brasileira da Indústria
Gráfica (Abigraf“✔ O presidente do Sinapel, Vicente
Amato Sobrinho, prestigiou a comemoração, representando o segmento de distribuição✔

Andipa se posiciona contra projeto
que obriga uso de papel reciclado
Tramita na Comissão de Desenvolvimento Urbano da
Câmara o Projeto de Lei 4967/2016, de autoria do
Deputado Luiz Lauro Filho (PSB/SP“, que exige que
os impressos de propaganda distribuídos em locais
públicos sejam feitos com material reciclado e biodegradável✔ A Andipa posicionou-se contrária a obrigatoriedade de utilização de papel reciclado e manifestou
apoio às ações da Associação Brasileira da Indústria
Gráfica (Abigraf“, requerendo a mudança na redação
do projeto✔
Baseada em parecer técnico emitido pela Associação

Brasileira de Tecnologia Gráfica (ABTG“, a Abigraf,
expôs ao Deputado Federal Alex Manente, relator da
matéria na Comissão, argumentos que comprovam a
inviabilidade da exigência✔ Mesmo já tendo apresentado parecer pela aprovação do projeto, diante dos fatos
trazidos pela Abigraf, o deputado comprometeu-se a
convocar uma Audiência Pública para discutir o tema✔
Outras duas iniciativas semelhantes já tramitaram no
Congresso (PLS 612/2007 e o PL 3016/2011“ e foram
arquivadas✔

Contribuição facultativa exige
que sindicato ofereça serviços
Com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF“,
no dia 29 de junho, de manter a contribuição sindical
como facultativa, os sindicatos terão de buscar fontes
de receita para continuar suas atividades✔ Só sobreviverão aqueles que prestarem serviços , avaliou o
presidente do Sinapel, Vicente Amato Sobrinho✔
A contribuição sindical passou a ser facultativa no dia
11 de novembro de 2017, quando entrou em vigor a
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reforma trabalhista✔ O plenário do STF avaliou Ação
Declaratória de Constitucionalidade (ADC“ que questionava se o pagamento facultativo não ia contra a
Constituição✔ De acordo com dados do Ministério do
Trabalho, em 2017, o Brasil tinha 16,5 mil sindicatos,
sendo 11,3 mil dos trabalhadores e 5,1 mil dos patrões✔ Em 2016, a contribuição sindical gerou um
montante de R$ 3,5 bilhões, dos quais R$ 2,1 bilhões
ficaram com os sindicatos dos trabalhadores✔

NewsPaper
NewsPaper

COLUNA TWO SIDES

Comunicação impressa e papel

Mitos e Fatos

Por Manoel Manteigas de Oliveira

A indústria gráfica vem passando por muitas
dificuldades por conta da crise econômica, assim
como tantos outros segmentos✔ No entanto, há dois
aspectos adicionais que têm prejudicado nossas
atividades✔ São um tipo de fake news mitos que
vêm se propagando, mas não têm fundamento✔ Por
um lado, muita gente questiona a eficácia da mídia
impressa e acredita que a maioria das pessoas
tende a preferir a comunicação digital✔ Sobre esta
última questão publicamos no site da campanha
Two Sides resultados de uma pesquisa feita em
dez países mostrando que o público em geral
prefere a mídia impressa e nela confia mais✔
Outras falsidades têm a ver com o impacto
ambiental do papel e da impressão✔ O mais
difundido desses mitos é que para produzir papel é
necessário desmatar florestas nativas quando na
verdade árvores são plantadas para essa
finalidade, como acontece no Brasil e em muitos
outros países produtores de celulose✔ Mesmo em
países onde se usam espécies nativas, a extração
é manejada de tal maneira que as florestas estão
crescendo✔ Claro! Se uma empresa ganha dinheiro
fabricando celulose e papel, ela precisa garantir
que não vai faltar matéria prima para que o negócio
continue viável✔ Essas empresas se preocupam
com sustentabilidade, a começar com a
sustentabilidade do próprio negócio✔
Todos os dias no Brasil é plantado, em média, o
equivalente a 500 campos de futebol de árvores
para produção de celulose✔ No total temos hoje 7,8
milhões de hectares de plantações de árvores para
essa finalidade✔ Além disso os fabricantes de
celulose brasileiros ainda conservam outros 5,6
milhões de hectares de matas nativas✔
Outro fato que os potenciais clientes e os
consumidores em geral precisam saber é que o
papel é um dos materiais mais reciclados do
mundo✔ No Brasil, segundo a Associação Nacional
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dos Aparistas ANAP a taxa de reciclagem de
papel alcançou 67% em 2017✔ Na Europa duas
toneladas de papel são recicladas a cada segundo✔
Além disso papel é biodegradável e não contém
substâncias tóxicas✔ Assim, mesmo que seja
descartado de forma errônea, o papel não deixa
substâncias tóxicas no meio ambiente como
acontece quando eletrônicos são descartados de
qualquer maneira✔
Apesar disso muitas pessoas pensam que mídia
eletrônica é menos poluente e contribui menos
para o efeito estufa✔ Engano! O setor de tecnologia
da informação representa cerca de 2% das
emissões globais de gases que causam o efeito
estufa✔ Os data centers que armazenam nossos
arquivos e constituem a famosa nuvem são cada
vez mais utilizados✔ O apelido nos leva a crer que
se trata de algo tão inofensivo quanto as nuvens do
céu, no entanto esses data centers consomem
enormes quantidades de energia elétrica, oriunda
muitas vezes da queima de combustíveis fósseis✔
Se comparada à demanda de eletricidade dos
países num mesmo ano, a nuvem seria o sexto
maior consumidor, com expectativa de crescimento
de 63% até 2020✔
Esses fatos precisam ser divulgados amplamente
entre o público em geral, para que ninguém deixe
de optar pela mídia impressa pensando que esta é
pouco eficaz ou que prejudica o meio ambiente
mais que a mídia eletrônica✔ A campanha Two
Sides vem se dedicando a desconstruir essas e
outras fake news✔ Saiba mais sobre como apoiar
essa campanha, em benefício das indústrias
gráficas e de seus profissionais no site:
www✔twosides✔org✔br✔
Manoel Manteigas de Oliveira, Diretor técnico da
Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica
ABTG e da campanha Two Sides Brasil
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ESTATÍSTICAS

Com a greve em maio, a
oferta de papéis recuou
A cadeia do papel apura os efeitos da paralisação dos
transportes rodoviários que forçou a interrupção da
produção e da comercialização por vários dias no mês
de maio✔ Como em outros setores da economia brasileira, os reflexos no mercado de papel devem se
estender bem além do período da greve✔ Conforme a
edição 49 do boletim Cenários Ibá, da Indústria Brasileira de Árvores, em maio, a produção, a importação e
a venda de papéis recuaram em relação ao mesmo
mês do ano passado✔
A produção geral de maio caiu 11%, deixando um
acumulado anual de 4,216 milhões de toneladas,
0,8% menos que no comparativo com o ano passado✔
As vendas de papéis ao mercado interno diminuíram
16,7% em maio e 0,6% na parcial dos cinco meses✔
O comércio exterior também foi impactado pela paralisação dos caminhoneiros✔ No mercado de papel, as
exportações caíram 25,9% no mês de maio, deixando
uma variação negativa de 7,77% no resultado parcial
do ano, de acordo com o boletim✔ Já as entradas de

papéis estrangeiros para todas as destinações diminuíram 11,7% em relação ao volume do quinto mês de
2017✔ A publicação aponta ainda que, apesar da redução no mês, o saldo das importações do ano segue
positivo em 6,7%✔
No entanto, no mês de junho, as importações de
papéis somaram 62,3 mil toneladas, 16,5% menos
que as 74,6 mil toneladas do mesmo período de 2017✔
Pelos números do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços (MDIC“, o acumulado neste ano é
de 366,6 mil toneladas e ainda supera em 2% a parcial dos seis primeiros meses de 2017✔ Desde abril do
ano passado, o saldo parcial do ano vem crescendo
em relação ao mesmo período anterior✔
O mercado de papel abrange os segmentos de embalagens, impressão e escrita, imprensa, sanitários,
papel cartão e outros✔ Os distribuidores de papel, em
geral, têm maior participação nos segmentos que
abastecem a produção gráfica e editorial✔

Imprimir e escrever tem maior
queda no consumo interno
As vendas ao mercado brasileiro de papéis para
imprimir e escreveram (I&E“ tiveram destaques
negativos nas estatísticas do setor em maio✔ No
acumulado do ano, a produção nacional de I&E
cresceu 0,1% sobre a parcial dos cinco meses de
2017 (1,007 milhão de tonelada“, apesar da queda de
6,7% de maio✔ Nas exportações, o recuo de 7,6%
registrado em maio sobre as 92 mil toneladas de
papel embarcadas um ano antes, ainda deixaram
saldo positivo no acumulado de 2018✔
O boletim estatístico Cenários Ibá mostra que em maio
houve retração na oferta de papéis para impressão e
escrita ao mercado brasileiro✔ As vendas domésticas
recuaram 23% no mês, deixando um acumulado na
parcial do ano de 539 mil toneladas destes papéis,
3,4% menos que nos cinco primeiros meses de 2017✔
A parcela de importação diminuiu 19,4% na
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comparação com maio do ano anterior✔ Com as 25 mil
toneladas de papéis desembarcadas em maio, o saldo
das entradas de papéis estrangeiros neste ano é de
123 mil toneladas, 2,4% menor que as 126 mil
toneladas registradas entre janeiro e maio de 2017✔
Nos cinco primeiros meses, em março se registrou os
maiores volumes de produção, venda interna e
exportação de papéis de imprimir e escrever, tanto em
2018 quanto no ano passado✔ Menores em relação ao
mês anterior, os números mostraram crescimento em
abril sobre os de igual período de 2017✔ Já as
importações, tiveram o menor resultado mensal de
2018 em março, com a entrada de 22 mil toneladas,
sete toneladas a menos que mesmo período de 2017✔
Na parcial do ano anterior, o menor volume dos cinco
meses foi registrado em fevereiro, com a importação
de 15 mil toneladas de I&E✔
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Papéis de Imprimir e Escrever
janeiro a maio - em mil toneladas
2017
1.007

1.008

2018

558

539

126

Produção na ci onal

Vendas domés ti ca s

123

Importa ções

Fonte: Cenários ibá

Importação de papéis - janeiro a junho
em mil toneladas

2016
2017
2018

72,2
66,5
61,7
58,1
54,4

50,5
43,5
39,4

28,9

29,1
18,6
14,5

12,9 13,6
7,0

Fonte: Secex / MDIC
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50 mil toneladas de cuchê foram
importadas no 1° semestre
A freada nas atividades em geral no mês de maio
também deixou marcas nas importações dos principais tipos de papéis comercializados pelo segmento
de distribuição✔ No subgrupo do papel cuchê, as entradas diminuíram em maio e cresceram em junho, deixando um saldo de 50,5 mil toneladas no primeiro
semestre de 2018✔ O volume deste ano é 18% menor
do que as 61,7 mil toneladas de cuchê importadas
entre janeiro e junho do ano passado✔

Outros papéis

O total de cuchê corresponde às importações registradas em quatro NCMs (Nomenclaturas Comuns do
Mercosul“ que classificam os papéis quanto ao formato (bobinas e folhas“ e à gramatura (alta ou baixa“✔ Na
cesta com sete subgrupos de papéis acompanhados
mensalmente pela Andipa, o cuchê é o principal item
na pauta de importações do segmento✔

Os segmentos dos papéis cartão e ofsete também têm
saldo positivo na parcial de 2018✔ Conforme os dados
do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC“, entre janeiro e junho deste ano, as importações de cartão somaram 28,9 mil toneladas, 55% de
crescimento sobre as 18,6 mil toneladas desembarcadas no primeiro semestre do ano passado✔ As entradas dos papéis nas NCMs de ofsete totalizaram 13,6
mil toneladas até junho deste ano, contra 12,9 mil
toneladas em igual período de 2017✔

Segundo mais importado, o papel jornal tem registrado acelerada redução de volumes nos últimos anos✔ O
fenômeno é mundial e reflete o encolhimento do mercado de jornais impressos, diante do avanço dos
meios digitais✔ Com a oferta nacional limitada, a importação garante o abastecimento de papel jornal✔ Em
2017, a produção de jornal diminuiu 13,5%✔ Segundo
o boletim Cenários Ibá, das 83 mil toneladas de papel
jornal produzidas no Brasil, 72 foram vendidas ao
mercado interno✔ No mesmo ano foram importadas
102 mil toneladas de jornal, 26,6% menos do que em
2016✔ No primeiro semestre de 2018 os desembarques de jornal estrangeiro somaram 54,4 mil toneladas, queda de 6% sobre o volume dos seis meses
iniciais do ano passado✔

Ignorando a redução geral das atividades em decorrência da paralisação dos transportes rodoviários, as
importações de papel MWC registraram em maio o
maior volume do ano, 9,2 mil toneladas✔ No primeiro
semestre, foram internalizadas 43,5 mil toneladas de
MWC, 10% mais do que as 39,4 mil toneladas apuradas no mesmo período do ano passado✔

Com pequena participação no mercado brasileiro, a
importação de papel cut size oscilou nos últimos meses, totalizando 9,9 mil toneladas nos seis meses✔ O
desempenho deste ano supera em 5% as entradas do
primeiro semestre do ano passado✔
No caso do LWC, as importações que mantinham a
média mensal acima de mil toneladas desde 2016,
caíram a menos da metade nos últimos três meses✔
No primeiro semestre deste ano foram importadas 6
mil toneladas, 33% de queda em comparação com as
9 mil toneladas recebidas entre janeiro e junho de
2017✔
(Gráfico página 21“
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