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Refis pode custar R$ 40,8 bi em arrecada,io 
Fisco vai recomendar veto ao texto, caso relator nao exclua perdao de 99% de multas e juros das dividas 
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-BRASILIA E RIO· A Receita Federal 
calcula que haveni perda de R$ 
40,8 bilh6es em arrecadagao 
entre 2017 e 2020 caso seja 
aprovado pelo Congresso o 
perdao de 99% de multas e en
cargos no novo programa de 
renegociagao e parcelamento 
de dividas, o Refis. Sem aval do 
governo, o item foi induido na 
medida provis6ria (MP) que 
cria o programa pelo relator, 
deputado Newton Cardoso Jr. 
(PMDB-MG). 0 Pisco vai reco
mendar 0 veto a medida provi
s6ria (MP) sem mudangas nos 
termos, que o ministro da Fa
zenda, Henrique Meirelles, 
dassificou ontem de "premio 
ao mau pagador': 

Pelas estimativas da Receita, 
com os novos termos do Refis, 
a arrecadagao prevista para 
2017 com o programa caini de 
R$13,3 bilh6es para R$500 mi
lh6es. Entre 2018 e 2020, o im
pacto passa a ser negativo. Isso 
porque os contribuintes deixa
rao outros parcelamentos em 
vigor para migrar para o novo 
formato, com mais beneficios. 
A estimativa e que as perdas 
sejam de R$ 7 bilh6es em 2018, 
R$ 8 bilh6es em 2019 e R$ 13 
bilh6es em 2020. 

Ontem, Meirelles criticou o 
texto do novo Refis. 

- 0 relat6rio, como aprova
do ontem ( quinta-feira), no mo
mento, diminui bastante a arre
cadagao prevista com este pro
grama. E irnportante que o pro
jeto nao seja tao generoso nem 
incentive as empresas a nao pa
garem irnpostos. Senao elas vao 
pensar em deixar de pagar para 
depois esperar o proximo pro
grama, porque passa a ser mais . 
neg6cio nao pagar, premiando, 
portanto, o mau pagador - qis
se o ministro, que fez uma pa
lestra na Fundagao Getulio Var
gas (FGV), no Rio. 

Aprovado na ultima quinta-

Facilidade. Na avalia(fao do ministro Hen rique Meirelles, o novo modelo de refinanciamento "beneficia mau pagador" 

feira pela comissao mista do 
Congresso encarregada de ana
lisar a MP, o parecer do relator 
trouxe profundas mudan<;as no 
texto, que aumentam as vanta
gens para as empresas devedo
ras. 0 relat6rio tambem incluiu 
beneficios para igrejas, times de 
futebol e institui<;6es de ensino 
superior. 0 texto ainda passaia 
pelos plenarios da Camara e do 
Senado, que podem alteni-lo, 
antes de ser enviado a sangao 
do presidente Michel Temer. 

BENEFiCIO PARA IGREJAS 
Essa e a segunda vez que Car
doso Jr. cria uma dor de cabe<;a 
·para a equipe economica. AMP 
foi editada ap6s urn acordo en
tre Meirelles e deputados, de
pois de a prirneira MP do Refis, 
tambem relatada pelo peeme-

debista, ter sido alterada. 
Entre as mudangas, a comis

sao permitiu 0 parcelamento de 
dividas fruto de multas por so
negagao e de impostos retidos 
na fonte. Pelo texto aprovado, a 
empresa pode abater creditos 
decorrentes de prejuizos fiscais 
para a divida, alem de ser bene
ficiada com redugao de multas e 
juros, para debitos de ate R$ 150 
milh6es. Ou seja, foi elevado em 
dez vezes o valor limite para o 
beneficia. Alem disso, foi reduzi
do para 2,5% o valor da entrada 
que a empresa precisa pagar, pa
ra ter direito ao beneficia. 

0 relat6rio aprovado preve 
redugao de 99% nas·multas e 
juros para pagamento a vista e 
90% em ambos os encargos, no 
caso do parcelainento em 145 
vezes. A MP original estabele-

cia que, ap6s pagamento a vis
ta de 20% da divida, haveria re-

. dugao dos juros em 90% e das 
multas em 50%, se o restante 
fosse quitado em janeiro; ou 
de 80% e 40%, respectivamen~ 
te, se parcelado em 145 vezes. 
Para dividas inferiores a R$ 15 
milh6es, o valor da entrada se
ria reduzido para 7,5%, e a em
presa poderia, cumulativa
mente, abater creditos fiscais. 

Com pressao da bancada 
evangelica do Congresso, o rela
t6rio do peemedebista induiu o 
perdao das dividas de entidades 
religiosas e institui<;6es de ensi
no vocacional sem fins lucrati
vos com tributos administrados 
pela Receita. As dividas perdoa
das abarcam ate debitos inscri
tos na Divida Ativa da Uniao e 
aqueles objeto de parcelamen-

tos anteriores rescindidos ou 
ativos, em discussao adminis
trativa ou judicial. 

Cardoso Jr. incluiu em seu 
relat6rio a isengao, para igre
jas, de impostos cobrados pela 
remessa de valores ao exterior. 
A justificativa e que muitas en
tidades religiosas realizam tra
balhos fora do pais e precisam 
enviar recursos. 

0 parecer tambem autoriza a 
inclusao de times de futebol que 
foram excluidos do Profut, o 
programa de regularizagao de 
dividas do setor, por nao paga
mento das parcelas do refinanci
amento da divida. 0 Profut per
mite reduzir multas, juros e en~ 
cargos e parcelamento das divi
das dos times em troca de medi
das de moderniza<;iio na admi-. 
nistra<;iio dos dubes. 

TRIBUTARISTA: CAUTELA 
A comissao especial tambem 
aprovou beneficids para insti
tui<;6es de ensino superior 
·com dividas tributarias com a 
Uniao. 0 relator decidiu rea
brir o prazo de adesao ao Proi
. es, que permite a essas institui
<;6es converterem parte das di
vidas em oferta de bolsas de 
estudos do Programa Universi
dade para Todos (Prouni) . 0 
GLOBO nao conseguiu conta
to como deputado. 

0 tributarista Heleno Torres 
defendeu cautela nas quest6es 
tributarias em momentos de 
crise economica: 

- E preciso fazer uma reforma 
de qualidade, e nao uma lei que 
s6 atenda a interesses pontuais, 
que e mais uma gambiarra. Isso 
prejudica o fluxo de arrecada
<;ao, e, sem dinheiro, o governo 
nao vai fechar as contas. 

Na opiniao do tributarista 
Marcos Ferraz de Paiva, contu
do, regras mais benevolentes 
sao necessarias para a recupe
ra<;ao das empresas: · 

- Se nao fizesse com esses 
beneficios, diante da crise, as 
empresas nao conseguiriam en
trar, ou entrariam e depois sairi
am por falta de pagamento. • 

..... 
TRIBUNAL DA RECEITA 

RELATOR MUDA 
REGRA DE VOTO 

-BRASILIA· AI em de alterar as 
regras do Refis, o relat6rio da 
medida provis6ria (MP) 783, 
aprovada em comissao especial 
do Congresso, acaba como 
cham ado voto de qualidade dos. 
presidentes de tu rmas 
julgadoras do Conselho 
Administrative de Recurso~ 
Fiscais (Carf), o tribunal 
administrative da Receita 
Federal. 

No parecer aprovado 
anteontem, de autoria do relator, 
deputa.do Newton Cardoso Jr. 
(PMDB-MG), ficou estabelecido 
que, em caso de em pate nos 
julgamentos do 6rgao, a decisao 
sera sempre favoravel ao 
contribuinte. 0 texto original da 
M P, enviado pelo govern a, nao 

. fazia qualquer mengao aos 
julgamentos do Carf . 

Atualmente, quando a 
d iscussao term ina em patada, os 
presidentes das turmas e do 
Conselho Superior de Recursos 
Fiscais do Carftem dire ito ao 
voto de desempate. Esse eo 
chamado voto de qual idade. 

Como, por lei, os presidentes 
sao sempre indicados pelo Fisco, 
o voto de qualidade teride a ser 
sempre a favor da Fazenda. 0 
Carf e a ultima instancia 
administrativa para julgar 
recursos de contribuintes 
autuados pela Receita Federal. 

"Este relator sempre se 
posicionou contra a sistematica 
do voto de qualidade 
pr6-Fazenda no Carf. A nosso 
ver, a regulamentagao atual viola 
de morte o disposto no art. 112 
do C6digo Tributario Nacional", 
disse Cardoso, na justificativa do 
relat6rio. Esse artigo diz que a lei 
tributaria deve ser interpretada 
"da maneira maisfavoravel ao 
acusado". (Manoe/ Ventura) 


